Veselé Velikonoce
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Slovo starosty
Vážení členové zastupitelstva obce, dámy a pánové !
Předmětem mé informace na prvním jednání zastupitelstva obce nebo
slova starosty v prvním čísle obecního zpravodaje bývá obvykle stručné ohlédnutí
za uplynulým rokem a vytyčení úkolů daných rozpočtem roku letošního.
Rok 2004 skončil s hospodářským výsledkem -5.568.387,76 Kč, kdy příjmy
byly 43.444.670,32 Kč a výdaje skončily na částce 47.024.640,58 Kč. Výčet
jednotlivých akcí a činností byl již několikrát uveden. Co se týká výsledku
hospodaření, ten bude přezkoumán auditorem a zpráva o kontrole bude
předložena při schválení výsledku hospodaření. Je samozřejmé, že vzhledem
k omezenému množství finančních prostředků došlo i k určitému nesplnění
některých drobnějších akcí. Ty byly přesunuty do rozpočtu roku 2005, kde je
jim dána priorita. K 31.12.2004 měla naše obec 1295 obyvatel. V průběhu
roku se narodilo 10 dětí z toho 5 chlapců a 5 děvčat. Zemřelo celkem 8 občanů,
34 občanů se odhlásilo a 29 přihlásilo k trvalému pobytu. V našem matričním
obvodu bylo uzavřeno 17 sňatků. K činnosti matriky doplním jen informaci, že
zde bylo vydáno 529 občanských průkazů a 317 pasů. Poměrně náročnou
činností bylo i obnovení koncese pohřební služby, a to nejen po stránce dokladové,
ale i finanční, neboť jen školení pracovnic stálo víc než 27 tis. Kč. Pohřební
služba si za 27 let svého působení získala dobré jméno i záruku solidní služby,
v životě lidském té poslední. V loňském roce vypravila 69 pohřbů.
Mimo zajišťování stálého provozu vlastních zařízení a vykonávání činností
spojených s naplňováním rozpočtu roku 2004 bylo nutné připravit referendum
ke vstupu do EU a volby do zastupitelstva Olomouckého kraje.
Do rozpočtu letošního roku jsou na prvém místě zařazeny akce
rozpracované, které pokračují. Je to výstavba ZŠ, která vstupuje do své 4.
etapy. Předmětem prací bude letos betonáž základů nového pavilonu „C“, a to
letos v hodnotě 4.950.000,- Kč. Větší množství peněz nám bohužel nebylo
přiděleno. K cílově potřebné částce 75.000.000,- Kč na dokončení, bychom se
při současném tempu dostali za dalších 14 let. Taková představa je nepřípustná.
Uděláme vše pro zajištění dostatečného množství finančních prostředků, aby
se situace zlepšila a škola byla dokončena nejpozději do 5 let.
Druhou největší a pro náš rozvoj nejvýznamnější akcí je výstavba
inženýrských sítí obytného souboru „Trávníky“. Ta vstoupila do svého druhého
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roku, v němž bude dokončena kanalizace, VO a rozhlas. Součástí stavby jsou
i přeložky VN. Celkové náklady dosáhnou v roce 2005 při budování uvedených
sítí částky 5.092.000,- Kč. Dodržení rozpočtu je u „Trávníků“ nutné pro
návaznost na dokončování rodinných domků, neboť už v průběhu roku se dá
předpokládat obydlení prvních 10 domů. V současné době je prodáno 24
stavebních pozemků. Stavební povolení je vydáno 19 stavebníkům. Dokončeny
budou domky v ulici 30. dubna, kde se připravuje rekonstrukce silnice III. tř. ,
jejíž financování bude zajištěno z prostředků stavby dálnice. V souvislosti
s budováním sítí na Trávnících se připravuje k realizaci v tomto roce také
příjezdová komunikace od hasičárny v objemu stavebních prací cca 1,5 mil.
Kč a v návaznosti na ni polní cesta „C 3“, která končí u železniční trati lokálky.
Akci bude financovat ředitelství silnic a dálnic a její hodnota představuje víc
než 3 mil. Kč. Mimo uvedené komunikace pro vozidla je v rozpočtu roku
uvažováno s rekonstrukcí chodníku na Vyškovské ulici, a to současně
s vybudováním nových chodníků v ul. Komenského, gen. Svobody a Vyškovská.
Vlastními pracovními silami chceme zřídit chodník přes nádražní park. Na
začátku ulice Tjabinova bude vybudovaná nová víceúčelová zpevněná plocha
pro potřeby obecního úřadu. V Těšicích proběhne další etapa budování vjezdů
do domů. Uvedené práce jsou rozpočtovány ve výši cca 2,2 mil. Kč. Již několik
roků je nedodělkem propojení vody a kanalizace ulice Komenského s ulicí
Nádražní. Realizace se stala potřebnější ve chvíli, kdy je nutné zprovoznit
odvodnění nového povrchu komunikace. K vybavení ulice Komenského
samozřejmě patří i výstavba zmíněného chodníku a veřejného osvětlení.
V rozpočtu obce nejsou opomenuty ani opravy památek, oprava střechy na
ZUŠ, upravení kuchyně v klubu OÚ. U šaten na hřišti pro kopanou se počítá
s dokončením střechy, plynofikací a s novou elektropřípojkou. Připraveny budou
projekty pro hřiště na tenis, volejbal a na rekonstrukci sokolovny.
Opomenuta nezůstala ani výsadba zeleně v Těšicích a Nezamyslicích, a
to především v uliční zástavbě ve výši 320.000,- Kč. Zvláštní položku zaujímá
také výstavba garáží a jejich následný prodej občanům v prostoru „Trávníků“.
Rozpočet roku 2005 je schodkový. K jeho naplnění je třeba zapojit ze
zůstatku roku 2004 částku 2.815.930,- Kč, aby byl vyrovnaný v příjmech i
výdajích ve výši 18.809.000,-Kč.
Tato částka překročila o poměrně značnou sumu historickou mez
dosavadních rozpočtů. To proto, aby bylo možno splnit náročný úkol zasíťování
pozemků obytného souboru „Trávníky“ a přitom nebyly zanedbány ani jiné
části obce.
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Pevně věřím, že tento odvážný krok se vyplatí a obyvatelé „Trávníků“ to
dají časem najevo svou občanskou pospolitostí a láskou ke své obci.
Jiří Doubrava
starosta obce
Usnesení è. 17/2005 zastupitelstva obce

I.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 2. 2005
v kanceláři starosty OÚ v Nezamyslicích
Schvaluje
Rozpočtové opatření č.5 na r. 2004, kdy rozpočet obce se povyšuje
v příjmech i výdajích o částku 1.240.774,- Kč tj. ze 46.622.622,- Kč na
47.863.396,- Kč.
Rozpočet obce na rok 2005, kdy příjmy jsou 16.773.070,- Kč a výdaje ve
výši 18.809.000,-Kč. Rozpočet je schodkový. Vyšší výdaje budou kryty
z přebytku r. 2004. Součástí rozpočtu je „Seznam akcí zařazených do
rozpočtu obce na r. 2005“.
Rozpočet sociálního fondu obce pro r. 2005 v příjmech i výdajích ve výši
50 000,- Kč.
Vyhlášení termínu pro předložení žádostí o půjčku z FOMB pro r. 2005 od
15. – 31. března 2005 a současně složení komise pro vyhodnocení žádostí
ve složení Petr Božičevič, Bohumír Novotný a Eva Horáková, vyhlášení
termínu pro přijímání žádostí na opravu fasád rodinných domů od 15. – 31.
března 2005. Uveřejnění pro občany proběhne veřejným rozhlasem a
roznáškou letáků.
Výkup pozemků p.č. 1192/4, 1194/6, 1194/7, 1194/8, 1194/9 a 1194/10 v
k.ú. Nezamyslice, oddělených geom. plánem pro výstavbu příjezdní
komunikace na Trávníky.
Zvýšení hodnoty nemovitého majetku – pozemků v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou a Těšice o částku 7.730.780,-Kč na základě ocenění provedeného
po dokončení KPÚ obou k.ú., na celkovou hodnotu 12.435.478, -Kč
Uzavření smlouvy s VaK Prostějov a.s. ve věci pronájmu a provozování
kanalizace v části Trávníky a v ul. Komenského

8. Změny v obsazení kulturní komise. Dosavadní předseda komise p. Ladislav
Gazdag je přeřazen z funkce předsedy kulturní komise na funkci člena
kulturní komise. Dosavadní člen kulturní komise p. Josef Beneš je jmenován
na funkci předsedy kulturní komise.
9. Zvýšení dosavadních hrubých odměn všem neuvolněným členům
zastupitelstva, členům rady a místostarostovi, celkem o 10 %. oproti
dosavadnímu stavu - na základě nařízení vlády č. 697/2004 Sb. s platností
od 1.1.2005.
II.
Ukládá
Starostovi:
1. zveřejnit výzvu pro příjem žádostí na poskytování půjček z FOMB a dotací
na fasády v souladu s bodem I/4 tohoto usnesení.
Předsedovi kulturní komise:
2. Připravit informaci o činnosti a přípravě akcí v r. 2005
III.
Bere na vědomí
1. Informaci starosty o činnosti obce za uplynulé období.
Jmenovitý seznam investic a údržby pro rok 2005
Silnice:
-Komunikace III. tř. v ul.
30. dubna
a místní komunikace ke hřbitovu
financováno ŘSD z dálnice
I
-Komunikace vozidlové a pro pěší
v obytném souboru Trávníky
dotace z MMR
I
-Komunikace vozidlové a pro pěší
v obytném souboru Trávníky
I
-Komunikace vozidlová a chodník
od hasičárny po Trávníky
O
-Polní cesta C3
financováno ŘSD z dálnice
I
-Víceúčelová plocha před OÚ
I
-Chodníky ul.Vyškovská
I
-Chodník ul. Gen. Svobody
I
-Chodník ul. Komenská
I
-Chodník přes park u nádraží
O
-Oprava stezky za sokolovnou
O
-Projekt chodníku kolem kaple
I
-Vjezdy Těšice
Mezisoučty

CELKEM

O
dotace
investice
opravy

xxxx

t. Kč

2.240 t. čK
753 t. K
č
1.800
3.500
206
1.224
167
647
100
120
50

t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
K
č
K
č

124
5740
3047
2144

t.
t.
t.
t.

Kč
Kč
Kč
Kč

10931 t. Kč
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Pitná voda:
-Propojení vody ul. Komenská
-Rozvod vody RAJ
CELKEM

Kanalizace:
-Propojení kanalizace ul.Komenská
-Kanalizace Trávníky
CELKEM

I
I

p
říspěvek VAK

I
I

300 t. K
č
50 t. Kč
350 t. Kč

100 t. Kč
56 t. Kč
156 t. Kč

Základní umělecká škola:
-Výměna krovu a střešní krytiny
CELKEM

I

200 t. Kč
200 t. Kč

Záležitosti kultury:
-Úprava kuchyňky za jevištěm
CELKEM

O

80 t. Kč
80 t. Kč

Kulturní památky:
-Restaurátorské práce na sochách „Pieta“,
kříž k Těšicím a litinový k Tištínu ( 45, 50, a 30 t. K
č )
CELKEM

Tělovýchovná činnost:
-Dokončení PD pro územní řízení na výstavbu tělocvičny
-Projekt pro územní řízení na rek. a
rozšíření
sokolovny
-Projekt na tenisová a volejbalová h
řiště
-Oprava střechy šaten na hřišti pro kopanou
-Přípojka NN pro šatny
-Plynofikace šaten na hřišti pro kopanou

O

125 t. Kč
125 t. Kč

I
I
I
O
I
I

20
120
30
100
51
50

t.
t.
t.
t.
t
t.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

371 t. Kč

CELKEM

Veřejné osvětlení:
-VO Trávníky
-VO ul. Komenská
-Rozhlas Trávníky

I
I
I

1002 t. Kč
220 t. Kč
120 t. Kč
1342 t. Kč

CELKEM

Pohřebnictví:
-Vnější omítka skladu Pohřební služby

30 t. Kč

O

30 t. Kč

CELKEM

Komunální služby:
-Plynofikace Ráje
-Přeložka VN Trávníky
-Kabelizace VN
-Výkup pozemků pro cestu k Trávníkům
-Výstavba garáží
CELKEM
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I
I
I
I
I

70
150
500
25
935
1680

t.
t.
t.
t.
t.
t.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ostatní správa v oblasti
-Běžné opravy
CELKEM

Péče o zeleň:
-Výsadba veřejné zeleně
CELKEM

bydlení, nemovitostí – obchody:

v Nezamyslicích a Těšicích

Domovy:
-Částečná výměna oken
CELKEM

Požární

O

20 t. Kč
20 t. Kč

320 t. Kč
320 t. Kč

I

O

120 t. Kč
120 t. Kč

ochrana:

-Oprava stropu v garáži

O

80 t. Kč
80 t. Kč

CELKEM
Mezisoučet opravy
Mezisoučet investiční akce
CELKOVÝ SOUČET
z toho vlastní zdroje
dotace
ostatní zdroje

2.699
13.106
15.805
9.965
2.240
3.600

t.
t.
t.
t.
t.
t.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Pøíkladné vzory
Mladí hasiči při vnitřních úpravách současné zbrojnice objevili dva svázané
ročníky odborných hasičských listů z r. 1936 a 1937. V nich jsou otištěny dva
obsáhlé příspěvky popisující vý znamné akce dobrovolných hasičů
v Nezamyslicích.
Konečně došlo k uskutečnění koupě nové motorové stříkačky. Bratři
se vynasnažili, aby slavnostním způsobem tuto stříkačku oslavili. A tak
se 14. červen stal svátkem nejen hasičů, ale i širší veřejnosti.
Ráno v pět hodin zazněla hudba po městečku a nálada rostla po
celé dopoledne. Nejdříve proběhla zkouška stříkačky, a to na výbornou.
Pak teprve nastalo slavnostní předání starostou obce Baldíkem. Po
krátkém proslovu následoval slib poslušnosti a věrnosti a pak předání
diplomů a medailí starším členům za obětavou práci.
Po obědě začala podívaná dosud široko daleko nevídaná. Ve dvě
hodiny se rozezvučely sirény, hlásná služba oznamovala nepřátelský
letecký útok a letadla zakroužila nad střechami. Polnice svolávaly
hasičské sbory ke zdolání požáru způsobeného bombou. Druhé letadlo
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„napadlo obyvatelstvo nebezpečným yperitem“ a tu měla prokázat
připravená samaritánská služba svou zdatnost. Svůj úkol, ošetření na
místě, přenos do „lazaretu“ předem připraveného v budově školy, pod
vedením MUDr.Friedla, zvládly sestry velmi dobře.
Po ukončení cvičení následoval odchod na výletiště, kde družná
zábava pokračovala do noci.
Asi dvakrát tak dlouhý příspěvek tehdejšího jednatele sboru Antonína
Hubeného jsem si dovolil upravit do této podoby, aniž bych vynechal jedinou
podstatnou událost nebo pozměnil smysl článku.
Druhý příspěvek, který prošel rovněž mou úpravou, napsal o rok později
tedy v r. 1937 pro odborný časopis „Hasičská ochrana“ uveřejněný v plném
znění v č. 14, rovněž jednatel a vzdělavatel br. A. Hubený.
27. června 1937 konala se nedělní slavnost u příležitosti 40letého
založení sboru v městečku a současně založení prvního „ženského
odboru“ v celé župě „Kálovského“.
Ráno o šesté zazněl „budíček“. O hodinu později už spěchali občané
do kostela uctít památku všech dosud zemřelých členů. V kázání bratr
Vdp. Fr. Kvapil ocenil nelehkou a záslužnou službu hasičů.
Slavnostní „Valná hromada“ probíhala v hostinci u Hubených.
Členky nově vzniklého „ženského“ sboru pozdravila zemská náčelnice
z Brna. U sokolovny probíhal „Polední koncert“.
Hlavní slavnostní akt započal teprve odpoledne, když bratrské sbory
přijely se stříkačkami a následovalo hasičsko-samaritánské cvičení na
místě Nových sadů. Cvičení přihlíželo mnoho občanstva místního i z okolí.
V sokolovně pak pokračovala zábava. Slavnost byla rovněž dobrou
finanční podporou sboru nezamyslického.
Oba příspěvky dokazují, že členové hasičského sboru v Nezamyslicích
patřili od svého založení vždy k „dobrým sborům“ s obětavými, pracovitými,
odhodlanými a skromnými členy, kteří bývali vždy dobrými vzory nastupující
mladé generaci.
kronikář
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Maïarští vojáci u nás?
Na stránkách denního tisku i na obrazovkách televizorů se téměř denně
seznamujeme se vzpomínkami na závěrečné dny druhé světové války, které
starší generace prožívala před šedesáti roky.
Naše obec neprošla hrůzami, na něž nemohou zapomenout lidé z blízkých
Dobromilic, Hradčan, Kobeřic či Klenovic. Válka si však vybrala svou daň i u
nás.
Dění na východní frontě nás zasáhlo už v měsíci únoru r. 1945. Dne 9.
února se v ulicích objevilo několik desítek malých vozů, vyložených slámou a
tažených vychrtlými „hemelkami“ a postávajícími hloučky různě oděných vojáků,
brebentících neznámou řečí. Po příchodu ze školy jsem zjistil, že je jich plný
dvůr a maminka mezi nimi se šťastným úsměvem na tváři. Po šesti letech
utrpení s češtinou může volně rozprávět svým rodným jazykem – maďarsky.
„ Maďaři! Jak se k nám dostali a co tu pohledávají?“, ptají se naši lidé.
Německé velení už nevěří maďarským ani slovenským jednotkám. Tak
je rychle odsunuly z fronty do hlubokého zázemí k „ochraně proti partyzánům“.
Sice s puškami, ale bez nábojů. Svůj „bojový úkol“ skutečně plnili. Od deseti
večer do šesti ráno dvojčlenné hlídky chodily po dědině. Vojáci trpěli hladem i
zimou.
Jak se nenápadně ve vsi objevili, tak také 27. března zmizeli. Těžko říct,
jaký byl jejich další osud. Všichni se nesmírně těšili na domov a na své milé.
Určitě se návrat všem nevydařil. Dva z nich, kteří se pokusili o útěk, byli
v Němčicích v „hliníku“ zastřeleni.
Nedomnívejte se, že to byla jediná cizí armáda, která v naší obci kratší či
delší čas „ložírovala“.
Tak už 22. června r. 1758 se na rozlehlé pastvině mezi Brodečkou a
Hanou objevily oddíly Prušáků, kteří usilovným pochodem přitáhli od Svitav. U
nás proběhlo potřebné „furážování“. Po nakrmení koní i vojsk, zásobení stravou
i střelivem odtáhli k Olomouci.
To v r. 1805 „táhl Napoleon“ od Olomouce k Vyškovu. V naší obci se
objevily jen nepočetné skupinky pěších nebo jezdců na koních a nenapáchali
žádných škod na životech ani na majetku.
Plně si to vynahradili Prušáci v r. 1868. Ti tu řádili. Bezohledně se
dožadovali jídla i krmení pro koně. A tak uvrhli celou obec do bídy a hladu. A
k tomu ještě zavlekli k nám choleru, které podlehlo 41 našich občanů.
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Nepřejme si, abychom se ještě někdy museli o své domovy a chléb dělit
s příslušníky cizích armád.
kronikář
Dobré ráno z Nezamyslic
Olomoucké studio Českého rozhlasu věnovalo nedávno svůj vysílací čas
naší obci. Patřil jsem mezi několik šťastných, kteří si tuto stanici naladili a
nahrávky pozorně vyslechl. Dozvěděl jsem se pár zajímavostí, o nichž jsem
dosud neměl ani tušení. Překvapila mě však odpověď dotazované paní, že
občané postrádají více kulturního dění. Její názor možná sdílí více občanů.
Těm patří k zamyšlení následující řádky.
Několik ochotných a nadšených lidí v dobré spolupráci s obecním úřadem
se snaží každoročně nabízet všem věkovým vrstvám i zájmovým skupinám
dobrou zábavu, pobavení, poučení a kulturní vyžití.
Připomeňme si průběh uplynulého roku.
Děti z MŠ se svými učitelkami připravily rodičům tři líbivé besídky a
představily se také veřejnosti ve svém už tradičním průvodu „masek“. Nejvíce
kulturních i sportovních akcí bylo provedeno pro školní mládež. Byly to tři
koncerty, „Josefovský turnaj“ ve stolním tenise, sportovní klání mezi žáky ZŠ a
klienty ÚSP, našimi hasiči připravený „orienťák“, ale především „Den dětí“
s různými atrakcemi. Mládež pochopitelně využívala i letního kina. Tři desítky
chlapců hrají kopanou v „přípravce“ a oddíle žáků.
Dospívající mládež je na tom nejhůř. Mladí se mohli zúčastnit jen tří
diskoték, pořádaných ÚSP, a promítání v kině. Je však třeba pochválit jejich
aktivitu v zachování tradic „masopustního reje“, stavění a kácení máje.
Dospělí mají možnost navštěvovat utkání ve fotbale, a to družstva dorostu,
„áčka“ i „béčka“. Víte vůbec o tom, že se u nás hraje kolová na špičkové
úrovni? Jsou to velmi zajímavá dramatická utkání. Mladé ženy se scházejí
jednou týdně na parketu k tělesnému cvičení.
Dospělým by mělo sloužit především letní kino. Proč však na jeho provoz
musí obec doplácet několik desítek tisíc? Pět koncertů na vynikající úrovni
nebylo jistě málo. Tři zdařilé umělecké výstavy. Šest „Sešlostí“ nejen pro seniory.
Tři divadelní představení. Snad i dvě tradiční poutě k naší známé kapličce
můžeme zařadit mezi shora vyjmenované akce. K tomu ještě cyklistické závody,
tři společenské plesy, jedny tradiční „Šibřinky“, cirkus, kolotoče, „mikulášské“
nadílky, akce kynologů. A to mi určitě ještě něco vypadlo.
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Posuďte sami, bylo toho dost, nebo málo?
Určitě by počet akcí byl mnohem větší, kdyby „návštěvnost“ diváků a
posluchačů byla vyšší. Poloprázdný sál a volné židle žádného pořadatele
nepovzbudí k další činnosti. To mi věřte!
Kde je tedy zakopaný pes?
Správná parta
Chtěl bych na tomto místě napsat pár řádků o nezamyslických hasičích.
Na výroční valné hromadě v prosinci 2004 došlo ve sboru dobrovolných hasičů
ke změnám ve vedení. Starostou sboru byl zvolen pan Kamil Málek a velitelem
pan Petr Dostál. Ihned po Novém roce byli do sboru přijati noví mladí členové.
Celkem do sboru přišlo téměř dvacet hochů a dívek. Průměrný věk nově
příchozích hasičů je kolem 19 let.
Noví členové musí být řádně proškoleni a vycvičeni, a proto každou sobotu
po celý leden a únor probíhalo v hasičárně školení a výcvik zásahové jednotky.
Teoretické vědomosti si hasiči mohli hned vyzkoušet i v praxi, když dvakrát
prováděli technický zásah. Jednalo se konkrétně o strhávání sněhu z několika
střech.
Osobně jsem velmi rád, že se náš sbor tak bohatě rozrostl, protože události
posledních dnů nám ukázaly,
že ochotných a pracovitých
rukou není nikdy dost. Dne
16. b řezn a naši h asiči
zasahovali v Mořicích při
úniku plynu, kde hrozilo reálné
nebezpečí výbuchu. Ale ty
nejtěžší chvíle na ně teprve
čekaly. Ve čtvrtek 17. března
zásahová jednotka pracovala
celé odpoledne na úklidu
zaplaveného železničního
přejezdu a také v zatopeném
těšickém háječku, aby pak navečer byla přivolána k požáru domu na „Hrádku“
u stavebnin. Tady hasiči zdolali požár a drželi hlídku až do půlnoci. Zdálo by se,
že by to mohlo stačit, ale šichta jim ještě zdaleka neskončila. Ještě tu noc,
přesněji kolem jedné hodiny po půlnoci, zacelovali pomocí keřů, větví a zeminy
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protrženou hráz potoka Tištínka mezi Těšicemi a Dřevnovicemi. Co tato
protržená hráz způsobila v centru Nezamyslic, víme všichni. Celý pátek pak
hasiči s pomocí svých profesionálních kolegů z Prostějova a z Kojetína
odčerpávali vodu z kina, ze zdravotního střediska, ze sokolovny a ze zatopených
sklepů několika okolních domů. Odčerpávání obrovského množství kalné vody
trvalo v podstatě celý víkend.
Náš hasičský sbor se projevil v těchto těžkých chvílích jako velmi
akceschopná a připravená parta nadšených lidí, kteří se nebojí nebezpečných
situací. Do pasu mokří, zablácení, špinaví, unavení, ale přesto stále ochotní a
slušní. Někteří z nich mi tvrdili, že nespali dobrých padesát hodin. Není důvod
tomu nevěřit.
Bohužel, jen holé ruce a nadšení samo o sobě na oheň a vodu nestačí.
Bez kvalitní techniky by ani stočlenný sbor nic nezmohl. A zde pociťují
nezamysličtí hasiči citelné rezervy. Stávající technika dosluhuje a na novou
není dostatek peněz. Myslím, že poslední dny jasně dokazují, že hasiči jsou
v obci nesmírně důležití a měli bychom jim vycházet vstříc, protože je prostě
potřebujeme. Hasiči si naši pozornost a dík plně zaslouží, neboť nám dokázali,
že se na ně můžeme spolehnout. A to je dobře.
Správná parto…….DÍK.
Josef Beneš
Kulturní komise při Obecním úřadě v Nezamyslicích
zve všechny nadšené a veselé sportovce
na jarní turnaj v ping-pongu pro muže i ženy.
Akce se koná 2. dubna 2005 od 13.00 hodin
v sokolovně v Nezamyslicích.
Vážní zájemci přihlaste se na telefonu 582 388 214
nejpozději do 30. března.
Nezapomeňte si vzít sálovou obuv
a nějaké penízky na drobné občerstvení.

Hvězdička, čtvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoři: členové OZ, pracovníci OÚ, kronikář
obce Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů obce; grafická
úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova 111; vydáno
23. března 2005.
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Jarní záplavy
Všichni jsme v loňském roce marně vyhlíželi sníh, který by umocnil
podmanivou atmosféru Vánoc. Bohužel, Vánoce byly na blátě. V tomto
duchu proběhla i první polovina ledna. Zimní počasí na sebe skutečně
nechalo čekat. Ovšem pak si to vynahradilo předvedením celé škály
svých „kouzel“. Silné mrazy, bohatá nadílka sněhu, náledí, mrznoucí
déšť a další své rozmary nám předvedla paní zima ve zbytku ledna,
února a prvního týdne března.
V celé naší republice bylo sněhu požehnaně. Naši meteorologové
nás každý den ubezpečovali, že tání bude pozvolné a hydrologové zase,
že vodní nádrže se budou odpouštět, aby dokázaly přijmout a podržet
případný nápor vody z tajícího sněhu. Příroda však umí vždy překvapit.
Ve čtvrtek 17. března 2005 teplota na slunci dosáhla cca 16 stupňů C a
v návaznosti na tuto skutečnost překonalo již kolem 14 hodiny množství
vody bře hy to ků Tištínka a D ědkůvka. Ta se jako první vylila
v hasičském areálu v Těšicích. Svou hladinu zvýšila natolik, že došlo
k zaplavení celého parčíku, knihovny i společenského zařízení.
Během asi tří hodin voda poklesla. Měl jsem pocit, že problém je
za námi. Podle mého názoru měli na tomto stavu zásluhu hasiči obce,
kteří uvolňovali propusti a mosty. Byl to mylný závěr. To již ale v té
chvíli zača la vše za halova t t ma. Spolu s ředite lem Ha sič ského
záchranného systému kpt. Ing. Ošlejškem jsme sledovali od 18 hodin
situaci na Dědkůvce, Tištínce a Hané. Po hodině byl vyhlášen poplach.
Na Vyškovské ulici začal hořet neobydlený dům pana Karla Procházky
z Chválkovic a jeho dalších spolumajitelů.
Práce na likvidaci požáru odvedla pozornost nás všech od vody
vylité z Tištínky, která si kryta tmou razila pomalu, ale jistě cestu po
polích k Dřevnovicím a pak propustkem pod bývalou železniční tratí a
znovu po polích k Nezamyslicím směrem ke hřišti, k Trávníkům, na
zahrádky domů v ul. Nezamyslova a kolem hřiště ke zdravotnímu
středisku do letního kina a sokolovny. Hasičům se provizorně podařilo
zahradit protržený břeh Tištínky, ale voda si našla cestu i jinde. Ve dvě
hodiny v noci, kdy mě i hasičskou jednotku opouštěla naděje na
zastavení přitékající vody, jsem se rozhodl vzbudit občany varováním
v místním rozhlase. Současně jsem je požádal o pomoc při nejnutnějších

13

pracích, které by mohli zabránit zvětšování škody občanům i obci. Sešlo
se něco kolem padesáti občanů. Byl vystěhován nábytek ze sokolovny,
rakve ze skladu pohřební služby obce, byly napytlovány tři avie pytlů
s pískem. Část pytlů byla rozvezena některým občanům a část byla
po užita k zabrán ění vo dě v c estě k někt erý m o bje kt ům. Vo da
vystoupala k ránu až před sokolovnu do poloviny cesty. V průběhu dne
byly nasazeny jednotky hasičů z Prostějova , Kojetína, Dřevnovic a
Vrchoslavic. Domácí hasiči z Těšic se zúčastnili v počtu 4 mužů a z
Nezamyslic v počtu 14 mužů. Všichni společně pracovali na čerpání
soukromých i obecních sklepů, odčerpávali vodu ze zatopeného kina
atd. Po celou dobu byla sledována hladina toků. Pomoc cizích sborů
mimo Dřevnovic byla ukončena v pátek ve večerních hodinách. Páteční
večer ještě zdramatizovala situace kolem Hané v návaznosti na stav
Broděnky. Očekávané zvýšení hladiny Hané se naštěstí nekonalo. V
sobotu pokračovali v čerpání sklepů i venkovních ploch pouze hasiči
z Dřevnovic a naši vlastní. Je jasné, že nepříjemný zážitek zůstane
dlouho v naší paměti a některé škody se budou ještě nějaký čas
napravovat, ale každopádně již máme za sebou tuto těžkou zkoušku.
Domnívám se, že jsme v ní obstáli. Děkuji na prvém místě všem našim
mladým hasičům za jejich odvážný a odpovědný přístup k celé záchranné
operaci včetně hašení požáru domu, který situaci ještě více vyhrotil.
Na druhém místě děkuji Vám všem občanům, kteří jste přišli uprostřed
noci, aby jste pomohli ostatním. Mohu Vás ubezpečit, že jste tím dodali
také sílu mně i ostatním, kteří měli určitě podobný povzbuzující pocit.
Děkuji i všem ostatním. Každý hlášení neslyšel a ti, co byli jakýmkoliv
způsobem poškozeni měli sami plné ruce práce.
Díky za jejich trpělivost a věřte, že s Vámi cítíme. Pokud ještě
potřebujete pomoc, obraťte se na mne. Přespolním hasičům poděkuji
písemně. Všem pak přeji, aby se nám podobné situace raději vyhnuly.
Jiří Doubrava
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