dvojčíslo
ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 15. - 16., ZIMA 2001

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Dříve než Vám podám obvyklou informaci o práci zastupitelstva
obce, rady i obecního úřadu, chci se Vám omluvit za dlouhou odmlku
obecního rozhlasu i výpadku obecního zpravodaje. Vím, že většina z
Vás zná důvod. Prvotní příčinou byla rekonstrukce budovy obecního
úřadu. Ta měla být ukončena v druhé polovině září. Nově opravený
úřad měl být 28. září předveden formou otevřených dveří při příležitosti
“Svatováclavských slavností “. Bohužel závada na elektrickém zařízení
obecního rozhlasu způsobila v noci z 18. na 19. září požár budovy, která
byla téměř hotová. Dva dny na to měla stavební firma Moravastav s.r.o.
Kroměříž předat ukončené dílo. Věřte, že to byla zdrcující rána. Bylo
nutné se s ní vyrovnat, a to ne za nějaký čas, ale téměř okamžitě, neboť
stavbu bylo nutno opravit a také další plány naplnit ještě do zimy. Menší
změnu doznal program zmíněných oslav. Zrušeny nebyly. Nekonala se
pouze prohlídka úřadu a pohoštění v sokolovně. Domnívám se, že jinak
proběhlo žehnání obecních symbolů i celé oslavy 300. výročí vysvěcení
kostela sv. Václava velmi důstojně. Kdo chtěl, byl u toho. Snad nás mohlo
být víc. Okamžitě po požáru byly organizovány práce na odklizení trosek
budovy i zařízení. Ochotu prokázala firma Moravastav s.r.o. Kroměříž.
Vyzvednout chci mimořádné úsilí pracovníků pracujících u obce na
veřejně prospěšných pracích, kteří překonali postupně odpornou černou
spáleninu a pomáhali dodavateli při obnovení budovy. Velmi jim děkuji.
Stejně i tak pracovníkům úřadu, kteří v provizorních podmínkách
zajišťovali chod i agendu OÚ. Úprava budovy před požárem si vyžádala
náklad 2161100 Kč včetně vybavení. Požárem vznikla škoda ve výši 2
252 136 Kč na stavbě a 612000 Kč na zařízení. Pojistného plnění se
okamžitě ujala Česká pojišťovna a.s., svou finanční pomoc ve výši 45
000 Kč nabídly obce „Mikroregionu Němčicko“ a některé další. Jejich
seznam je uveden v jiném článku. Své služby a pomoc poskytli i někteří
občané. Finanční příspěvek neodmítlo ani Ministerstvo financí ČR.
Schválilo účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč. Práce na obnově sledovaly
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splnění konečného termínu 15.12. Úřední kolaudace byla svolána již na
6.12. Do konce roku bude úřad nastěhován a předpokládáme, že od
začátku r. 2002 bude opět zajišťovat své úkoly v rekonstruovaných
prostorách. Dne 6.12. 2001 proběhla také kolaudace čtyř nových bytů
umístěných v novém pavilonu DSPS. Stejně jako budovu OÚ chci
předvést veřejnosti také tento dům, který nám předala firma Gremat. Je
hezky řešený a provedený a já doufám, že nejpozději v lednu se do něj
nastěhují první občané, kteří se zde rozhodnou strávit klidné stáří.
V čase našeho odmlčení byl dokončen rozvod vody a plynu v Těšicích.
Náklad víc než 3mil. Kč přinesl občanům Těšic nové možnosti. Zatím je
jich připojeno málo. Věřím, že existence těchto infrastrukturních vedení
pomůže zajistit této místní části rozvoj i budoucnost. Dosáhnout tohoto
cíle nebylo snadné. Na závěr nechtělo ředitelství plynáren tento záměr
uznat a připojit na distribuční sít’. Potíže byly překonány a Těšice mají
plyn.
Další velkou a významnou akcí realizovanou ve 4. čtvrtletí se stala
rekonstrukce kanalizace na Vyškovské ulici, která spolu s vybudovanými
zálivy pro zastávky autobusu předchází rekonstrukci silnice I / 47, která
se pro nedostatek státních prostředků není schopna prosadit do státního
rozpočtu. Je zde opodstatněná obava, aby po zahájení výstavby dálnice
vůbec k opravě došlo.
Dálnice bude povolena pravděpodobně hned po novém roku. S tímto
faktem souvisí i skutečnost, že naše obec podepsala smlouvu o budoucí
smlouvě na pronájem části budovy nákupního střediska s generálním
dodavatelem stavby dálnice Dopravními stavbami Brno. Zde bude sídlo
investorského útvaru Ředitelství silnic a dálnic Brno. Kromě solidního
nájemníka spatřuje zastupitelstvo v tomto vztahu také další možnosti
spolupráce. Záměr získat objekty nákupního střediska schválilo
zastupitelstvo obce v červenci a 7. 8. vydražila obec objekty po bývalé
Jednotě v ul. l.máje a ul.Nádražní za 2 370 000 Kč, které si vypůjčila od
Komerční banky a.s. na dobu 10 let. Zastupitelstvo obce dále provedlo
výběr nájemců a uzavřelo nájemní smlouvy se zmíněnými dopravními
stavbami, firmou Allcom s.r.o. a paní Annou Jánskou z Dřevnovic. Ta
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od 1. 11. provozuje obchod s
potravinami a masem. Obec našla v
zakoupeném objektu prostory také pro
své hospodářské zázemí − garáže.
Nákupem pozemků v ul. 30. dubna získala
obec pět stavebních parcel, které nabízí veřejnosti k
výstavbě rodinných domků. Na jaře připravuje jejich připojení
na infrastrukturní sít’. Možnost výstavby v této ulici nahradí částečně
skluz v postupu přípravy obytného souboru Trávníky u hřiště. Příprava
se zdržela vlivem nedostatku finančních prostředků na výkup pozemků
a projekční přípravou.V souladu se záměrem i rozpočtem vychází
projekční příprava dostavby základní školy, která bude s největší
pravděpodobností zařazena do SR ČR pro r. 2002.
Mimo tuto větší akci je obec nucena v příštím roce provádět menší
akce, které nebudou finančně náročné, neboť pokles příjmů
přerozdělováním daní je proti r. 2000 značný. S touto skutečností se
musíme smířit a budeme hospodařit jen s tím, co dostaneme do rozpočtu.
Jistě jste si všimli vánoční výzdoby obce. Je to až zarážející, ale
opravdu jsou zde už zase Vánoce a celý ten uspěchaný rok je před
koncem. Za chvíli se budeme ptát: “Jaký byl?” Pro někoho příznivý a
pro druhého zase ne. Nezbývá nám nic jiného než vzít tuto skutečnost
na vědomí a věřit, že ten příští rok bude k nám laskavější.
Vážení občané, chci Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a
přízeň projevovanou v letošním roce. Přeji Vám, co nejpěknější prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2002.
Jiří Doubrava

Usnesení č. 15/2001 zastupitelstva obce
Schvaluje:
1. Zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. Prostějov ve
výši 2 370 000 Kč. vystavením krycích bianko směnek.
2. Prodej pozemků na stavbu rodinného domku podle dodatečného
návrhu v lokalitě u Hané Ing. Arnoštu Plačkovi a Mgr. Renatě
Plačkové, bytem Nezamyslice, Nádražní 206 za 70 Kč/m2. Při
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prodeji bude přičten vícenáklad na pořízení nového geometrického
zaměření
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
5. Změn ve stanovách sdružení „Mikroregion Němčicko“ a sdružení
obcí „Vodovod Haná“, provedených na základě legislativních změn
o vzniku zájmových sdruženích podle zákona č. 128/2000 Sb.
6. Předání vybudovaného vodovodu pro Těšice do pronájmu sdružení
„Vodovod Haná“.
Bere na vědomí:
1. Informaci starosty o činnosti za uplynulé období
Ukládá starostovi:
1. Zajistit podpis bianko směnky pro Komerční banku a.s. Prostějov
ve výši 2 370 000 Kč.

Boží muka na na návsi
Sedím v čítárně okresní knihovny a zvolna listuji ve Vlastivědě
moravské, a to stránkami místopisu obcí bývalého kojetínského okresu.
Dostal jsem se až na Nezamyslice. A tam jsem objevil poznámku, že
ještě v r.1780 stála na návsi, v místě, kde se rozbíhají cesty do čtyř
světových stran, zděná boží muka. Druhý den mi to potvrdil pan profesor
Klučka, živá kronika obce. Vyprávěl mu to jeho „stařeček“ .
Jednoho večera seděli v začouzené krčmě u pobryndaného stolu
pod čoudící lampou tři mladíci, synové místních bohatých sedláků a šustili
umolousanými kartami. Občas některý z nich třískl do stolu. Jejich hlas
se nesl hospodou. U vedlejšího stolu seděl tiše osamocený pacholek Matěj
nad holbou pěnivého moku. Vendelín, syn Ondřeje, u něhož Matěj již
několik let věrně sloužil, ho rozšafně pozval nejen ke stolu nýbrž i do
hry. Matěj zvyklý poslouchat svého pantáty si poslušně přisedl. Dali se
do hry ve čtveřici. Matěj měl z pekla štěstí. Když kukačka hlásila půlnoc
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a potvrdilo to i dlouhé troubení a prozpěvování ponocného Voráče pod
okny hospody, svázal si Matěj do plátěného pytlíčku hromádku vyhraných
krejcarů i zlatek. Nejvíc z nich patřilo ještě před chvílí zachmuřenému
Vendelínovi, který už předtím bez jediného slovíčka rozloučení nasupeně
opustil poloprázdnou šenkovnu. Matěj však popřál dobré noci a vyšel
do tmy. Sotva udělal pár kroků ucítil krutou bolest v zádech. Ani
nevykřikl. Horká krev mu zalila ústa. Ráno ho lidé našli v prachu ulice.
Víc jak dva týdny chodili po vsi chocholatí žandáři. Vyptávali se toho i
onoho. Matěje uložili ve skromné rakvi na hřbitůvku u kostela. Jeho
vrah se nenašel.
Uplynul rok od této smutné příhody. A právě v onu noc ze soboty
na neděli, kdy byl Matěj zabit, se to stalo. Když ráno vycházely první
dívky s dřevěnými putýnkami pro vodu a pacholci vyjížděli na pole pro
futro, zírali nevěřícně na bílou, štíhlou, dosti vysokou zděnou stavbičku,
stojící na rozcestí v „Bráně“. Kdo byl vrahem Matěje a kdo postavil tuto
boží muku na místě, kde před rokem dokonal, už se nikdy nikdo nedoví.
Bohumil Outrata

Proč se dva mlynáři pohněvali
Uběhlo pár dnů roku 1929. Obrovské ohnivé slunce nad „vitčickým
lesem“ slibovalo krásný den. Pan otec Králík, majitel mlýna v Mořicích,
se probouzí. Žádný selský vůz či saně se na rozlehlém dvoře neobjevily,
a tak nemá důvod k tak časnému vstávání. Zalehl tedy znovu do peřin.
Ale cosi zvláštního zavhání slastnou dřímotu. Co to jen je? Ticho, jakési
zvláštní ticho to je. Ve ztichlé seknici tu chybí konejšivý zvuk tekoucí
vody pod velkým mlýnským kolem.
Když vyšel ven v teplém beraním kožiše a zahleděl se do prázdného
náhonu, sevřeného prolámaným ledem až k suchému dnu koryta,
strašlivě zaklel: „Tak to teda né, sósede! Vodomně stavět nebodeš! Na
to je vodní zákon a paragrafe!“ A už uháněl po břehu k nezamyslickému
mlýnu, jehož majitelem byl tehdy Josef Gottwald. Mořický pan otec začal
pěkně, kamarádsky. Ale pyšný Josef, bývalý student práv, zřejmě taky
posílený ranní „čtrvtkou“, zahnal svého souseda od mlýna s poznámkou,
„že on si bude dělat na svým stavu s vodó, co chce“, a práskl dveřmi od
mlýnice.
Za pár dnů se ve mlýně objevili tři členové okresní komise, kteří
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v kruté zimě prošli po břehu náhonu od Mořic až do Nezamyslic, aby
zjistili oprávněnost písemné stížnosti na porušení vodního zákona.
Nepomohlo vlídné uvítání, příjemné teplo mlýnské kuchyně, dobré jídlo
ani domácí slivovička. Písař sepsal následující zprávu: “Vy, Josef
Gottwald, majitel mlýna v Nezamyslicích, dopustil jste se přestupku, že
jste neudržoval vodní dílo v takovém stavu, aby vodě i ledu nebylo pokud
možno při odtoku bráněno. V budoucnu jest vám udržovati náhon řádně
dle vodní listiny. Dále jste povinen zaplatit pokutu 496,− korun obecní
pokladně na dobročinné účely. V Nezamyslicích 28. 3. 1929.”
Voda sice hned druhý den zaplnila náhon a zas příjemně šuměla
v seknici pana otce v Mořicích, ale hněv mezi nimi a mrtvé mlčení trvalo
dál. Vlastně navždy, protože nezamyslický mlynář o rok později umírá.

Co je považováno za zveřejnění v místě obvyklým způsobem?
Zastupitelstvo, rada obce a stejně tak obecní úřad je povinen
v některých případech podle zákona zveřejnit na určitou dobu 15 – 30
dnů informace, vyhlášky a záměry na úřední vývěsce nebo způsobem
v místě obvyklým informovat veřejnost. Od 1. 10. 2001 jsou umístěny
ve vstupní hale budovy OÚ úřední vývěsky, na kterých jsou kromě
běžných informací zveřejňovány tyto zákonem určené dokumenty.
Každý občan má možnost, aniž by navštívil kanceláře úřadu, prohlédnout
si v teple a bezvětří úřední vývěsky, a to v průběhu všech pracovních
dnů. Za obvyklé místo je také považováno hlášení místního rozhlasu,
má však úředně menší význam.
Jiří Doubrava

Úcta k zemřelým
Obracím se na Vás se žádostí i prosbou o zachování piety vůči našemu
hřbitovu a všem zemřelým, kteří na něm našli místo svého posledního
odpočinku. Porušování dříve přirozené úcty i k tomuto místu se děje
několika způsoby. Za prvé si mnozí milovníci psů neuvědomují, že jejich
přítel nemá vstup na hřbitov dovolený, a tak jsme svědky venčení psů
mezi hroby našich nejbližších. Často vidíme také kuřáky, jak si na hřbitově
vesele pokuřují a pak nedopalek jen tak někde cvrnknou. Dovolená není
ani jízda na kole, a přece je dosti těch, kteří zde jezdí. Vzpomenu ještě
jeden nedodržovaný zákaz. Je jím ukládání odpadu na místo, které není
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k tomu určené. Asi tři roky jsou na hřbitově v Nezamyslicích kontejnery,
a přece je několik lidí dodnes ignoruje a nosí odpad za zeď hřbitova. Proč
to dělají? Nevím, ale jedno Vám mohu odpovědět jasně. Zvyšují nám
všem poplatek za odvoz odpadů. Odvoz odpadů z kontejneru nám provádí
firma A. S. A. zdarma, ale odvoz skládky za hřbitovem provádí družstvo
za úhradu, která se promítá příští rok k ceně za odpad na jednoho
obyvatele. Zeptám se na závěr: „Budeme i dále lhostejní vůči některým
občanům a jejich neuctivému chování?“
Jiří Doubrava

Masarykova ZŠ Nezamyslice
Masarykova ZŠ Nezamyslice má v letošním školním roce 2001/2002
celkem 302 žáků. Třináct tříd základní školy navštěvuje 288 žáků. Tři
třídy přípravného stupně pomocné školy pracují při ZŠ ÚSP Nezamyslice
a navštěvuje je 14 mentálně postižených klientů ústavu. První z těchto
tříd vznikla v únoru roku 2000 po zrušení zvláštní školy v Morkovicích
a další dvě od začátku letošního školního roku.
Naše škola má od 1. ledna 1995 právní subjektivitu a pracuje v ní
v současnosti 32 zaměstnanců. Právnímu subjektu nepatří pracovnice
školní jídelny, kterých je pět a jsou nadále zaměstnanci referátu školství
OÚ Prostějov. Škola má v současné době 18 učitelů, 2 vychovatelky školní
družiny, 3 učitele a vychovatelky na odloučeném pracovišti v ÚSP
Nezamyslice a 6 správních zaměstnanců.
Počty žáků navštěvujících naši školu
Nezamyslice
97
Těšice
6
Dřevnovice
54
Doloplazy
53
Tištín
28
Víceměřice
26
Koválovice−Osíčany
17

z jednotlivých obcí:
Dobromilice
Mořice
Němčice n/H
Kobylničky
Vrchoslavice
Želeč

Současní třídní učitelé ZŠ:
I.A
Mgr. Marie Sváčková
II.A
František Veselý
III.A
Vladimír Jakoubek
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1
1
1
1
1
1

IV.A
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
IX.A
IX.B

Mgr. Marcela Horáková
Miloslava Oralová
Mgr. Věra Melišková
Mgr. Zdeněk Kvapil
Mgr. Šárka Kvapilová
Mgr. Jaroslava Kvapilová
Mgr. Jarmila Cetkovská
Mgr. Pavla Urbášková
Mgr. Marie Tasová

Na škole máme 12 integrovaných žáků vesměs s dyslektickými a
dysgrafickými problémy. S těmito žáky pracují speciálně vyškolení učitelé
i mimo běžné vyučování. Specificky se přistupuje k těmto žákům i při
klasifikaci. Tyto poruchy se daří úspěšně u žáků odstraňovat.
Při škole pracuje školní sportovní klub s 53 žáky ve čtyřech
kroužcích. Dále ve škole pracuje celkem dalších 17 kroužků (4 keramické,
3 počítačové, 2 matematické, 2 angličtiny, žurnalistický, sociální pomoci,
němčiny, knihovnictví, taneční).
Rádi bychom přivítali pro vedení těchto kroužků nebo dalších jiných
zájemce z řad mimo školních pracovníků, jak tomu je třeba v Doloplazích.
Výborná je u nás spolupráce s rybáři.
V minulém školním roce zapojili naši učitelé žáky do celé řady
soutěží a olympiád. Byla to recitační soutěž, soutěž Mladý historik,
dopravní soutěž mladých cyklistů, mezinárodní matematická soutěž
Klokan, olympiády v jazyce českém, matematice, fyzice a chemii. Žáci
zaslali celou řadu svých prací do výtvarných soutěží, zapojili se i do řady
tělovýchovných akcí.
Mezi největší úspěch zde patří vítězství našeho žáka, dnes žáka IX.A
třídy, Jiřího Zuzaňáka v okresním kole olympiády v jazyce českém, jeho
druhé místo v oblastním kole a postup do celostátního finále, které
proběhlo poslední červnový den v zařízení MŠMT ve Stráži nad Nežárkou.
Poděkování patří i našim žákům nejvyšších ročníků, kteří vydávají
již po několik let školní časopis Písařík pod vedením paní učitelky
Mgr.Jarmily Cetkovské. Vyšlo již celkem 23 čísel a mnohé z nich mají
více než 40 stran formátu A4. Kvalita této práce se rok od roku zvyšuje.
Pro tuto činnost používají žáci výpočetní a kopírovací techniku školy.
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Zvýšení technické úrovně časopisu by velmi pomohlo sponzorství
místních podnikatelských subjektů za uveřejňování reklam, které by určitě
ovlivnily rozhodování žáků o jejich budoucím povolání. Žáci by rádi
pracovali s lepším programovým vybavením počítačů či rychlejší a
dokonalejší tiskárnou.
V závěru svého příspěvku chci popřát všem čtenářům čtvrtletníku
Hvězdička, žákům i všem pracovníkům školy radostné Vánoce a šťastný
nový rok.
Mgr. Pavel Dostál
ředitel školy

Tři staletí života farního kostela
My, občané obce Nezamyslice, můžeme být na svůj farní kostel,
zasvěcený českému knížeti sv. Václavu, právem hrdí. Tím, že stojí na
nejvyšším místě v obci, a to již plných 300 let, je zdaleka viditelný a
svou štíhlou věží s nádherně vytvarovanou a mistrovsky provedenou bání,
přitahuje zraky všech, kteří se k naší obci blíží z různých směrů. Možná,
že mnozí z Vás ještě neznáte tu krásu pohledu na celkové panoráma,
které vytváří kostel a střechy bývalého zámku, barokní fary, staré školy,
zemědělských usedlostí a jejich starých stodol.
Tož přijeďte se podívat!
Ano, jsou obce, pyšnící se většími, staršími, slavnějšími i bohatšími
kostely.Ale ten náš je náš. Je jedinečný.
Kdy byl na místě dnešního kostela postaven první kostelík
samozřejmě nevíme. Ale s jistotou můžeme tvrdit, že nějaký malý,
pravděpodobně dřevěný, tu stál velmi brzy po vybudování zemanského
dvorce a několika domků pro poddané. První písemná zmínka o něm je
z r. 1353.
Další písemný doklad máme z r. 1662, kdy 5. února vypukl požár,
při němž shořela velká část osady s kostelem i farou. Z popisu se
dozvídáme, že to byl „ …. malý, úzký kostelík, s nízkou, bytelnou věží,
stavěný z kamene ….“ Na jeho věži byly zavěšeny již 3 zvony. Jeden
z nich byl „Maria“ z r. 1684, zvonící dodnes.
V r. 1694 přichází na zdejší faru kněz Josef Lichnovský. Ten se
rozhoduje pro stavbu nového kostela. Stavba byla zahájena podle plánů
stavitele Giovanniho Pietra Tencally o 3 roky později. Stavba byla
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dokončená
a nový chrám
posvěcen v r. 1701.
V průběhu dalších tří staletí
zaznamenal kostel větších či
menších úprav. Některé z nich
podstatně změnily vzhled jeho
zevnějšku i vnitřku. V r. 1764
byl dobudován zámek a svým
zadním traktem pevně spojen
s kostelem. V r. 1874 byla na
východní straně přistavěna nová
sakristie a o rok později
vestavěna hudební kruchta −
− „pavlač“. V r. 1906 byla
odstraněna na věži původní
jehlancová stříška, věž zvýšena a na její vrchol posazena nová, nynější
helmice.
Ozdobou interiéru je bezesporu mramorový obětní stůl, křtitelnice,
kazatelna a ostění obou bočních dveří. Dále pak oltářní obraz Madony
s Děťátkem v náručí, uváděný v majetku kostela již v r. 1679, namalovaný
podle obrazu v Pasově, jehož autorem je pravděpodobně Lukas Cranach
starší. Velký nadoltářní obraz, umístěný uprostřed válcového retabula,
zachycující okamžik zavraždění knížete Václava, je z r. 1770 a pochází
z okruhu spolupracovníků Jana Raaba, vynikajícího barokního malíře.
Před kostelem jsou nově restaurované barokní sochy sv. Floriána,
Jana Nepomuckého a Judy Tadeáše. Za kostelem pak pieta. Dvě z nich
jsou datovány rokem 1772 a pocházejí z dílny J. Scherhaufa.
V současné době na věži vyzvání 4 zvony. Největší a nejstarší, který
přežil války je „Maria“, ulitý Paulem Reinerem v Olomouci v r. 1684.
Pak je to naopak nejmenší zvon, zasvěcený sv. Janu Křtiteli z r. 1769.
Zbylé dva, sv. Václav a Cyril s Metodějem byly ulity v dílně paní
Dytrychové v Brodku u Přerova v r. 1986.
Našemu farnímu chrámu byla a je věnována pozornost i péče všech
dosavadních kněží, farníků i obce. V současnosti tomu není jinak. V tom
je záruka, že tato naše chlouba přetrvá další roky.
Bohumil Outrata
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SC Prima
Letošní sezóna oddílu SC Prima se pomalu uzavírá a družstva žáků,
dorostů a mužů se připravují na novou sezónu. V té letošní oddíl dosáhl
několika cenných umístění, z nichž vybíráme ty nejúspěšnější.
Žákovská dvojice Martin Přikryl – Jiří Vlahák obsadila ve finále
mistrovství ČR 4.místo, vše si pak vynahradila ve finálovém turnaji
Českého poháru, kterého se stala vítězem.
Družstvo mužů Petr Přikryl – Radim Lepka splnilo cíl pro letošní
sezónu a udrželo pro Nezamyslice I. ligu, když v Přerově vyhrálo turnaj
baráže o udržení v I. lize.V Českém poháru do 23 let pak tato dvojice
obsadila celkově 2.místo, což znamenalo postup do finále Evropského
poháru této kategorie. Maďarský Báj hostil 10 nejlepších družstev této
kategorie, ani zde se naši neztratili a obsadili celkové 4.místo. Z dalších
turnajů vybíráme ještě 3.místo na mezinárodním turnaji v rakouském
Dornbirnu.
Na závěr popřejeme našim hráčům nejméně tak úspěšné výsledky
jako letos.
Slavomír Košař

Podzimní fodbalová sezóna ukončena
I v současné době patří trvale k nejvýznamnějším sportovním
aktivitám v naší obci fotbal.
Koncem července dostal do vínku nové sportovní hřiště s krásným
trávníkem, které nám mohou závidět i města hrající mnohem vyšší
soutěže.
Mohou nám závidět i obec, která celý sportovní areál vybudovala a
převzala do vlastnictví a péče.
Mnoho z nás stále vzpomíná na jeho slavnostní otevření s radostnou
a štěstím vyzařující pohodou na hřišti i v hledišti, umocněnou oficiálním
zahájením a slavnostním výkopem starostou obce Jiřím Doubravou, před
rekordní a nadšeně aplaudující návštěvou 500 diváků.
Tehdy jsme si všichni upřímně přáli, aby kráse hřiště odpovídaly
sportovní výkony našich hráčů od nejmenších počínaje a áčkem konče.
Po skončení podzimní sezóny můžeme svá předsevzetí i přes některé
výhrady hodnotit příznivě.

12

A. mužstvo, hrající I. b třídu HŽF, si vybojovalo v konkurenci čtrnácti
družstev krásné 3.místo a podaří−li se přes zimní období rozšířit hráčský
kádr, není bez nadějí na postup do nejvyšší soutěže.
Dorostenci, zařazeni do I. třídy HŽF, hráli se střídanými úspěchy,
v konečném umístění na 9. místě dosáhli 15 bodů a na jaře budou muset
přidat, chtějí−li si uchovat krajskou soutěž i pro příští sezónní období. Při
odpovědném přístupu k tréninku i ke hře je to reálné a v jejich silách.
B. mužstvo usiluje o udržení ve III. třídě, z níž bude po ukončení
soutěžního tréninku sestupovat polovina mužstev do nově se tvořící IV.
třídy. Po skončení podzimní části figuruje na 8. místě a vzhledem k tomu,
že v jarním kole bude absolvovat většinu utkání doma, má reálnou šanci
toho dosáhnout.
Naši žáci obsadili 4. místo.
Méně radosti nám udělali benjamínci − přípravka. Zde bude nutné
vyřešit některé organizační problémy a zlepšení herní kázně. Významnou
kulisou každého utkání jsou návštěvy diváků. Na podzim byly dobré,
pohybovaly se kolem 150 fanoušků, jen to povzbuzování mohlo být
větší.Vždyť lepších výsledků než doma dosahujeme v cizím prostředí –
na hřištích soupeřů.
Za vážný nedostatek lze považovat skutečnost, že za celý podzim
oddíl nevydal jediný plakát. Propagace tedy zatím pláče, a to by se na
jaře nemělo opakovat.
Přejme si, aby oddíl kopané využil zimní přestávky k dobré přípravě
tak, aby v jarním kole všichni jeho hráči ještě lépe reprezentovali svými
výsledky i ukázněným vystupováním na hřišti svoji obec.
Antonín Hubený
Údržba staveb a jejich odstraňování
Dohled stavebního úřadu nad vlastníkem stavby kolaudací nekončí,
oddíl osmý druhé části stavebního zákona opravňuje stavební úřad k
dohledu nad všemi stavbami existujícími na jeho území bez ohledu na
to, kdy byly pořízeny. Tato pravomoc je velmi rozsáhlá a široká, veřejnost
o ní často neví. MěÚ v Němčicích nad Hanou, stavební úřad je oprávněný
provádět dohled na stavbách v Nezamyslicích i v Těšicích.
Pokud zjistí stavební úřad v rámci státního stavebního dohledu, že
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vlastníci staveb neprovádí řádnou údržbu svých staveb, využívá své
pravomoci v oddílu 8 stavebního zákona a nejprve jen vyzve majitele
nemovitostí k provádění údržby. Pokud nadále vlastník údržbu stavby
neprovede, zahájí stavební úřad podle § 86 stavebního zákona řízení, v
jehož závěru vydá rozhodnutí o nařízení údržby stavby.
Vlastníci domů při jednáních uvádějí, že nemají prostředky na
provedení údržby svého domu. Často však ani nevyužívají možnost získat
například poměrně výhodné půjčky z fondu oprav a modernizace bytů,
které obec poskytuje každý rok.
Neprovádění údržby na nemovitostech má také většinou původ v
občansko právních sporech mezi spoluvlastníky nemovitosti, které ale
stavební úřad není kompetentní řešit.
Krajním opatřením stavebního úřadu je nařízení odstranit stavbu.
Tato práva využije stavební úřad nejen v případě, že stavba ohrožuje
život nebo zdraví a nelze ji hospodárně opravit, ale i v dalších třech
případech porušení stavebního zákona:
− stavba je postavena bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním,
− stavební povolení bylo zrušeno pro neodstranitelné závažné závady,
− uplynula doba trvání dočasné stavby nebo účel jejího zřízení
(poslední případ se týká např. dočasného zařízení staveniště).
Ostatní stavby, které mají být odstraněny z vůle stavebníka nebo
vlastníka, mohou být odstraněny jen na základě povolení stavebního úřadu
(písemná žádost). Jak je vidět, ani bourat nelze bez povolení. Rozhodl−
li o odstranění stavby soud, stanoví stavební úřad pouze podmínky
odstranění. Tyto podmínky pak stanoví vždy, jde−li o jeho rozhodnutí
podle § 88 stavebního zákona. Nařídit lze i odstranění nepovolených
změn staveb a terénních úprav, jakož i odstranění reklamních,
propagačních a informačních zařízení, splnila−li účel nebo účelu přestala
sloužit pro opotřebení.
Provedení zabezpečovacích prací nebo vyklizení budov nařizuje
stavební úřad v případech, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hodnoty
značného rozsahu. Je−li nebezpečí z prodlení, může stavební úřad dát
provést zabezpečovací práce nebo odstranění stavby prostřednictvím
stavební firmy na náklad vlastníka. Veškerou stavební činnost na daném
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území, jakož i plnění povinností při užívání staveb sleduje státní stavební
dohled. Každý je povinen umožnit pracovníkům stavebního dohledu
přístup na stavbu, předložit jim doklady a dokumentaci. Totéž platí pro
jimi přizvané znalce. Každý je dále povinen hlásit stavebnímu úřadu
závady ohrožující život, zdraví, bezpečnost nebo závady, které mohou
způsobit značné hospodářské škody. Konkrétní oprávnění stavebního
dohledu obsahují ustanovení § 101 až 104 stavebního zákona.
Stavební úřady jsou ze zákona oprávněny ukládat fyzickým i
právnickým osobám nejen opatření k nápravě nedostatků, ale i pokuty,
jednak za samotné porušení povinností, jednak za neodstranění závad,
na které byly upozorněny.
Novotný Bohumír,
stavební komise OÚ

Sběr odpadů
Upozorňujeme občany, že od 1.1.2002 nabývá účinnosti Obecně
závazná vyhláška obce Nezamyslice č. 3/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Pro informaci občanů uvádíme výňatek z této vyhlášky:
− poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo vlastník
nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba
− výše poplatku činí 250,− Kč na osobu a rok
− poplatek je splatný JEDNORÁZOVĚ do 15.2.2002 v hotovosti v
kanceláři obecního úřadu v úřední dny pondělí a středu od 7.00 do
11.30 hod. a od 12.30 do 17.00 hod.
− od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě do 18 let věku v
každé rodině
− poplatky nezaplacené včas a ve správné výši budou vyměřeny
platebním výměrem a sraženy ze mzdy, důchodu, soc.dávek ap. − po
zaplacení poplatku obdrží občan známku k označení popelnice
− nejpozději do 15.2.2002 budou vyváženy popelnice označené
známkami z 2. pololetí 2001
pracovnice OÚ
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Všeobecná výstraha
Zavedení jednoho varovného signálu na celém území České
republiky pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události.
Dnem 1. listopadu 2001 se zavádí na území České republiky jeden
varovný signál “VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA “ pro varování
obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech.
Grafické vyjádření varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA “

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu
“Všeobecná výstraha”, bude následovat tísňová informace z
hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní
působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé
mimořádné události.
Dosud vyhlašovaný signál “Požární poplach” zůstává v platnosti a
slouží ke svolání jednotek požární ochrany.
Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
Tento není varovným signálem.
Grafické vyjádření signálu „POŽÁRNÍ POPLACH“

Signál “Požární poplach” vyhlašovaný elektronickou sirénou
napodobuje hlas trubky troubící tón “HÓ−ŘÍ”, “HÓ−ŘÍ” atd. po dobu
jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
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Tříkrálová sbírka 2002
POMOZME POTŘEBNÝM
V roce 2002 je konkrétním účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Tříkrálová sbírka patří k významnějším finančním zdrojů charit, které
mají trvalou tradici nejen ve světě, ale i u nás.
Samotná Tříkrálová sbírka 2002 proběhne ve dvou dnech, v pátek
4. a v sobotu 5. ledna 2002. Po městě budou chodit skupiny tří králů. Za
skupinu bude zodpovědný dospělý člověk, který bude mít pokladničku
na Vaše případné příspěvky. Vedoucí skupiny bude mít platnou průkazku
vydanou Arcidiecézní charitou a odznak, kterým se bude prokazovat.
Číslo průkazky se musí shodovat s číslem na zapečetěné pokladně. Prosím,
vyžadujte kontrolu průkazek u vedoucích, aby nedošlo k případnému
nedorozumění!
O výtěžku sbírky budete opět informováni. Pokud se k Vám tři
králové nedostanou, máte možnost přispět také formou složenek, které
bude distribuovat Česká pošta během vánočních svátků.
JAK BUDOU VYUŽITY ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY Z POKLADNIČEK?
50 % obdrží místní charity na schválené konkrétní projekty
20 % krizový fond Arcidiecézní charity Olomouc
10 % humanitární pomoc do zahraničí,
10 % rozvojový fond (nové a zvláště významné projekty)
5 % činnost (arci)diecézních středisek
5 % úhrada nákladů na sbírku (zejména tisk a distribuce letáků se
složenkami)
JAK BUDOU VYUŽITY ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY ZE SLOŽENEK?
30 % humanitární pomoc
40 % činnost sekretariátu SČKCH
25 % činnost (arci)diecézních středisek
5 % úhrada nákladů na sbírku (zejména tisk a distribuce letáků se
složenkami)
Pokud máte zájem přispět přímo na Charitu Prostějov, můžete nás
navštívit na adrese Sádky 14, Prostějov, nebo dáváme k dispozici náš
účet v Komerční bance Prostějov č. ú., 416 749 – 701/0100 (prosím
uvádějte variabilní symbol 0333)
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Pokojné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a více sil do nového
roku vám všem ze srdce přejí zaměstnanci Charity Prostějov.
Charita Prostějov

Předvánoční čas
Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale ne vždy tomu tak
je. Každého člověka v předvánočním čase postihuje šílenství, které
k Vánocům neodmyslitelně patří. Např. úklid, se kterým některé maminky
začínají už v listopadu, shánění dárků, kapra a pečení cukroví.
Každé Vánoce mají své kouzlo. Nejkrásnější je láska člověka
k člověku. Za celý rok se stane mnoho dobrých i špatných věcí. Ve
Vánoce by měla celá rodina být spolu a vzájemně si pomáhat. Člověk se
na Štědrý den těší celý rok. Také kdo by neměl radost ze spousty dárků,
vánočního cukroví, štědrovečerního kapra a zdobení stromečku.
Nyní již víme, že dárky nenosí Ježíšek a zlaté prasátko na zdi
neuvidíme, i když celý den nebudeme jíst maso. Někteří mladší
sourozenci této pověře věří. Vánoce jsou jednou do roka a neměli bychom
si je kazit špatnou náladou. Jakmile se začíná hlásit předvánoční čas,
náhle se vše začne měnit. Ve škole se více zkouší , ale žáci již myslí jen
na vánoční prázdniny. Budou mít dostatek času na hry venku, návštěvy
příbuzných a kamarádů. Rodiče jsou k dětem milejší a trpělivější. Snaží
se jim vynahradit čas, který na ně od prázdnin neměli.
Pro žáky 9.třídy je vánoční čas také časem rozhodování o dalším
životě. Časem velké rozhodnosti, nejistoty, zda volí dobře nebo špatně.
Poslední šanci zlepšit si známky ve škole a dobré připravenosti na přijímací
zkoušky.
I letošní Vánoce budou očekávány s vírou, že splní všechna přání.
Eva Závadská (9.A)

... a jsou tu znova
Kdo? No přece Vánoce. Už to zase začne Shon. Úklid. Nákupy.
Běsnění v kuchyni – pečení, vaření, smažení…Prostě noční můra všech
maminek, babiček, tetiček, tchýní, prostě všech ženských, které chtějí
mít uklizeno, napečeno, navařeno, jen aby jejich blízkým v období Vánoc
nic nechybělo. No prostě předvánoční horor.
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Ale pak se sedne ke
štědrovečerní večeři, otevře
se láhev šampaňského nebo
dobrého vínka, zazvoní
zvoneček a …a čas jakoby
se na chvilku zastavil.
Dcerka a syn netrpělivě
rozbalují dárky a dychtivě
hltají očima, jestli najdou
pod stromečkem to, co si
přáli. To teprve začnou
vánoční prázdniny, ženy si
trochu oddychnou, ale jen
malinko, protože přísun
potravy je neustále potřeba.
Ještě tak, aby napadl sníh,
to by byla ta pravá vánoční
pohoda. Když u nás v Těšicích, kdy bílá sněhová peřina přikryje zemi, je
takové zvláštní, měkké, poklidné ticho. Odpoledne studené slunce
roztřpytí sníh a je nejvyšší čas vyrazit na procházku kolem kapličky a
zpátky. Prostě klid, pohoda. Doufám, že snad všude, možná …
−rom−

Výzva
Upozorňujeme dříve narozené občany, kteří mají zájem o bydlení
v nově vybudovaných bytech v domově soustředěné pečovatelské
služby v Nezamyslicích, že si je mohou ve čtvrtek 27. prosince
2001 v době od 9 hod. do 1130 hod. osobně prohlédnout. Žádost o
umístění v těchto bytech si mohou podat občané v důchodovém
věku, kteří jsou fyzicky i zdravotně schopní žít samostatně. Přijďte
se podívat. Žádost je třeba podat nejpozději do 2.1.2002 na Obecní
úřad Nezamyslice. Výběr nájemců bude proveden do 15.1.2002 a
nastěhování může proběhnout okamžitě.
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