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Vánoční tvoření

2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Pohled na poslední listy letošního kalendáře nám jasně říká, že do konce roku 2013 zbývá jen několik dnů. Obvykle se v takové chvíli hodnotí,
co se podařilo, a současně se plánuje další období. Jelikož téměř současně
vyšlo vánoční číslo mikroregionálního zpravodaje Cesta, ve které jsem na
toto téma psal a nyní se nechci opakovat, budu vás informovat tentokrát
o něčem úplně jiném. Vždyť obec to nejsou jen budovy, cesty, chodníky, zeleň, odpady, osvětlení a další materiální statky, ale jsou to především lidé. V současné době má městys Nezamyslice včetně místní části
Těšice 1499 obyvatel, z toho je 778 mužů s průměrným věkem 37,67 let
a 721 žen s průměrným věkem 39,62 let. Lze tedy říci, že máme obyvatelstvo poměrně mladé. V obci žije celkem 256 manželských dvojic a z toho
81 bezdětných a 175 s dětmi. Uváděný stav obyvatel říká, že máme 729
svobodných, 568 ženatých, 103 obyvatel je ovdovělých a 99 rozvedených.
Během roku přibylo v Nezamyslicích 51 osob, z toho se přistěhovalo
39 osob a narodilo se 12 dětí. Ubylo celkem 41 osob. Odhlásilo se 24 občanů a zemřelo 17 občanů. Meziročně nám tedy přibylo 10 obyvatel.
Snad vás bude zajímat také rozmístění obyvatel. Své bydliště má v Domově na Zámku 118 klientů. V místní části Těšice žije 68 obyvatel. Jinak
má obec 13 ulic. Z nich je
nejlidnatější ulice Nádražní se 264 obyvateli a dále
jsou sestupně nám. Děkana
Fr. Kvapila se 190 obyvateli,
ulice 1. máje 186 obyvatel,
v ulici Trávníky bydlí 136
občanů. Dále v ulici Vyškovská žije 110 obyvatel, Mlýnská 86 obyvatel, Gen. Svobody 85 obyvatel, Sportovní 82
obyvatel, v ulici Tjabinova
69 obyvatel z toho má 27 ob3

čanů uvedeno bydliště na úřadě městyse (jsou to lidé zbavení původního
místa trvalého pobytu), ulice Nezamyslova má 68 obyvatel, 30. dubna má
52 obyvatel, Švermova má 51 obyvatel a v ulici Komenského žije 49 obyvatel.
Děti z našeho městyse navštěvují mateřskou školu, která má kapacitu
pro 65 dětí a ve školním roce zde bylo zapsáno 61 dětí a další 4 děti byly
přijaty během školního roku.
Základní škola má sice kapacitu 400 dětí, ale vzhledem k požadavku
dělení tříd při výuce jazyků a potřebě odborných učeben měla ve školním
roce 2012/2013 problémy s prostorem již u počtu 308 dětí, které vykonávaly školní docházku.
Při této příležitosti děkuji řediteli Masarykovy základní a mateřské
školy p. Mgr. Petru Jordánovi i celému pedagogickému sboru se všemi
správními zaměstnanci za skvělou celoroční práci a aktivní přístup k řešení všech denních problémů i za vstřícnou spolupráci s městysem.
Stejně srdečně chci poděkovat za spolupráci a podíl na společenském
životě vedení, pracovníkům i klientům Domova Na zámku.
Dále bych chtěl poděkovat neziskovým organizacím za jejich spolupráci a pomoc obci, kterou zvládají při zajišťování své vlastní zájmové
činnosti, ať už se jedná o tréninky, sportovní utkání, zásahy jednotky
hasičů nebo přípravu kulturních a společenských programů. Bez práce
a obětavosti členů TJ Haná, Prima Group kolová, Sboru dobrovolných
hasičů, souborů mažoretek z DDM Orion, Plamínku, Patříme k sobě,
žáků a pedagogů Masarykovy základní školy a mateřské školy, pobočky
ZUŠ Němčice n/H a řady dobrovolníků z řad občanů i členů zastupitelstva by nebylo tolik pěkných akcí, jako byly Tříkrálová sbírka, spolkové
plesy, ostatky, slet čarodějnic, sešlosti, Zimní olymppijáda, Setkání v zeleném, dětský den, koncerty, divadelní představení, tematické výstavy,
rozsvícení vánočního stromečku, mikulášská besídka, vánoční vytrubování a letos nejvýznamnější Svatováclavské slavnosti a Mistrovství ČR
v sálové cyklistice.
Když se něco dělá, je třeba o tom také někde napsat a propagovat to.
V tomto ohledu je třeba poděkovat na prvním místě našemu webmasterovi
Mgr. Petru Jordánovi za udržování aktuálnosti našich webových stránek.
Pochvala patří i paní Bohunce Novotné za provádění písemných záznamů
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současného dění určených pro příští generace v kronice městyse a všem
přispívatelům článků a fotografií do našich periodik tj. do mikroregionální
Cesty a obecního zpravodaje Hvězdička. Mikroregion mimo vánoční číslo
CESTY vydal pro všechny domácnosti také kalendář na rok 2014.
Dovolte mi, abych se tentokrát na nadcházející svátky podíval ještě jinak. Vánoce jsou samozřejmě jedinečnou příležitostí pro především rodinná a přátelská setkání. Vídáme se s lidmi, na které v průběhu roku nemáme příliš čas a často s nimi udržujeme kontakt pouze na dálku. Buďme
vděční za ty okamžiky, kdy máme možnost být s lidmi, na kterých nám
záleží.
Pro někoho Vánoce znamenají i období melancholie a smutku, a to
hlavně v případě, že je prožívají sami. Poprosím Vás, abyste si ve sváteční chvíle vzpomněli na někoho ve svém okolí, kdo nemá takové štěstí
jako vy a neobklopuje
jej rodina a blízcí. Není
přitom třeba utrácet
spousty peněz za dárky, stačí jen nabídka
pomoci, podání ruky či
krátké setkání, kterým
můžete těmto lidem
rozjasnit den.
Děkuji Vám všem
jménem zastupitelstva
městyse i jménem svým
za spolupráci, pomoc
i porozumění v letošním roce. Přeji Vám
krásné a požehnané Vánoce a současně Vám
přeji do nového roku
2014 především hodně
zdraví.
Jiří Doubrava,
starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 19/2013
konaného dne 3. 12. 2013 od 19:00 hod.
v Masarykově ZŠ a MŠ v Nezamyslicích
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I.
1.
2.
3.

SCHVALUJE
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Rozpočtové opatření č. 3/2013 změněné na straně příjmů ve výši
1.514.548,-Kč, na straně výdajů o 3.772.242,- Kč a financování ve výši
– 2.257.694,- Kč
4. Rozpočtové provizorium městyse na období leden – duben 2014. Příjmy ve výši 6.616.000,- Kč, výdaje ve výši 6.262.000,- Kč. Financování
(splátky úvěrů) ve výši 354.000,- Kč.
5. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2021 vyrovnaný v příjmech i výdajích.
6. Prodej pozemků st. plocha 325 a ost. plocha 3454 v k.ú. Nezamyslice
nad Hanou panu Vladimíru Souškovi ve výši 50,- Kč/m2
7. OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
3. Rozdělení a zajištění inventur 2013
4. Výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice
III. UKLÁDÁ:
1. Starostovi uzavření smluv schválených v bodě I/6
2. Pověřeným členům zastupitelstva provedení inventury na určených
místech.
3. Místostarostovi zajištění referencí o firmě Cautum a nabízeném řešení
úspory elektrické energie.
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IV. ZAMÍTÁ:
1. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1262/1 ostatní plocha
V. POVĚŘUJE RADU
1. Ke schválení rozpočtového opatření č. 4 a následné informování ostatních zastupitelů na nejbližším zasedání zastupitelstva
Ing. Vlastimil Michlíček, místostarosta
Jiří Doubrava, starosta

Nezamyslice skokanem roku
Určitě jste si všimli, že vyhlašovatelé soutěží zavádí novou kategorii skokan roku. Je
tomu tak například v hudební soutěži Slavík.
Cenu dostává nový objev, který během roku
překvapí svými výsledky.
Dne 10. prosince 2013 jsem byl k mému
překvapení pozván na závěrečný ceremoniál soutěže o keramickou popelnici do
restaurace Archa v Olomouci na Svatém
Kopečku. Vyhlašovatelem soutěže byl už
osmý rok Olomoucký kraj spolu s firmou EKOKOM, což je autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, třídění odpadů a recyklaci zajišťuje prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a činnosti
osob oprávněných nakládat s odpadem. Na začátku každého kalendářního roku je povinností obcí podat na Ministerstvo životního prostředí
a na firmu EKOKOM hlášení o produkci odpadů za předcházející rok
Z uvedených hlášení za rok 2012 vyplynulo, že městys Nezamyslice začal mnohem výrazněji třídit odpady než tomu bylo v předcházejících
letech a za tuto skutečnost jsme byly odměněni 1. místem v kategorii
skokan roku soutěže měst a obcí Olomouckého kraje ve třídění odpadů o keramickou popelnici.
Jsme tímto oceněním potěšeni a chceme se o tuto radost podělit
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s Vámi, neboť je to společný výsledek nás všech, kteří odpady separujeme.
Děkujeme Vám za váš odpovědný přístup a třiďte dál.
Jiří Doubrava, starosta

Vzácné výročí
Ve víru jiných událostí jsem jaksi opomenul vzácné výročí, a to zrození
nové školní budovy na východním okraji naší obce.
Máme sice písemné doklady o tom, že školu dobrovolně navštěvovalo
několik dětí již v r. 1572 a můžeme dokonce tvrdit, že tomu tak bylo dokonce o dvacet let dříve, ale to ještě žáci neměli vlastní budovu. Naopak,
scházeli se v pronajaté „seknici“, obyčejně to býval „véměnek“ v selském
dvoře. O sto let později to už byl malý baráček s jednou „klasou“ a malou
komůrkou, v níž přebýval pan „rechtor“. Tato škola stála u zdi v koutku
prostorného travnatého farského dvora. Proč na faře? To místo navrhli tehdejší nezamyslický, velmi vzdělaný a moudrý farář P. Lichnovský
a první rechtor Filenda. Tato škola byla dokončena až v r. 1803. Brzy se
však ukázalo, že klasa pro děti, docházející z Nezamyslic, Těšic, Dřevnovic, nemůže poskytnout dostatek místa. V archivu zachované seznamy
„farních žáků“ prozrazují, že v této malé učebně se tísnilo 34 dětí.
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Nárůstu počtu žáků nezabránilo ani zavedené školné, odstupňované
podle majetnosti rodičů. Dítě domkáře platilo jeden krejcar, řemeslníka
jeden a půl, rolník vlastnící pole s výměrou do patnácti měřic platil dva
a nad padesát dokonce tři krejcary.
Nekonečné dohadování zastupitelstev tří „zaškolených“ obcí o tom,
v které obci novou školu postavit, velmi rychle vyřešil výnos o povinné
školní docházce datovaný 14. květnem 1869 a nabídkou pozemku pro
stavbu školy nezamyslickým starostou.
V r. 1862 se na konci farské zahrady začalo stavět a v září 1863 už hlavním vchodem pouštěl pan řídící Jozef Navrátil první žáky do nové budovy
trojtřídní obecné školy. Budova je to na tu dobu dokonale řešena. A to
jak vzhledem, tak i účelností. V přízemí byly prostorné byty pro řídícího
a jednoho učitele, nad nimi pak tři prostorné učebny, dostatečně prosvětlené velkými okny.
Marně vzpomínám, zda by se ještě někdo v obci našel, kdo tuto školu
navštěvoval.
-ota-

Štafeta „Sešlostí“
Děkuji především paní Bohunce Novotné a Dáši Pavlíkové za to, že
ochotně převzaly nelehkou štafetu oblíbených „Sešlostí“, doplnily jejich
počet až do vysněné šedesátky, děkuji panu starostovi za ocenění mé
snahy vykonat něco dobrého pro své vrstevníky, spolužáky i spoluobčany, děkuji třem umělcům z Brna za jejich neobvyklou formu seznámení
s životem i písničkami nezapomenutelného písničkáře Hašlera. Děkuji
všem, kteří na tuto „Sešlost“ přišli v tak nečekaném počtu a i tentokrát
dokázali, že naše posezení už dávno není určeno jen seniorům.
Pohoda, kouzelné melodie, zpěv v sále daly zapomenout na hořkost poznámky ze zasedání zastupitelů, že se u nás pro důchodce nic nedělá. Oživuji paměť a připomínám, že v těch šesti desítkách jsme viděli a slyšeli operetní umělce z Opavy, populární divadelní soubor „Dostavník“ z Přerova,
pěvecké sdružení z Prostějova, folklorní cimbálovku z Kyjova, lidovou malou dechovku, kytarový soubor z Brodku, ochotníky z Morkovic, houslistky
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z konzervatoře v Kroměříži, harmonikáře, sólisty i soubory, folkového kytaristu a zpěváka, varhanního koncertního mistra a nespočet dalších umělců,
ať cizích, nebo z řad našich dětí a spoluobčanů. Tak nevím, zda toho bylo
málo, či dokonce „nic“.
-ota-

Devadesát devět roků
V každém kalendářním roce sledujeme významná životní jubilea našich dříve narozených občanů. Důvodem jsou přání jubilantům od městyse. S gratulací a se skromným darem chodí k těmto občanům členové
rady.
S přáním se začíná v 70 letech a pak po každých pěti letech až do devadesáti roků. V příštím roce bude v Nezamyslicích 17 obyvatel slavit 70 let,
8 obyvatel oslaví 75 let a 6 lidí dosáhne 80 let.
Po „devadesátce“ se občané navštěvují každý rok. V roce 2014 dovrší
3 ženy 90 let, 1 muž bude mít oslavu 91 let, 1 žena oslaví 94 let a 1 žena oslaví
98 let. Občanů, kteří se dožívají 100 let, mnoho není. Já chodívám gratulovat pouze k těm nejstarším a ke stým narozeninám jsem měl možnost
přát pouze dvakrát.
V srpnu letošního
roku jsem byl gratulovat v Němčicích nad
Hanou naší nejstarší
občance, paní Marii
Pořízkové, která oslavila 99 roků. Při této
příležitosti jí ze srdce přejeme, aby se ve
zdraví dožila v příštím
roce významného jubilea stých narozenin.
Jiří Doubrava,
starosta
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Farnost
V tomto předvánočním
čase informují jednotlivé
spolky, sdružení, státní instituce i městys o uplynulém roce. Naši farníci sice
nejsou institucí, která by
se musela chlubit se svými
úspěchy, ale myslím si, že
není špatné vědět, že nezamyslická farnost žije,
Již tradičně se koná ve prospěch České katolické charity Tříkrálová
sbírka, které se účastní děti z celého městyse. Korunky jim vyrábí děti
v mateřské školce a nutno podotknout, že jsou to opravdu klenoty. V měsíci březnu se uskutečnil výlet vlakem do Vídně, diecézní setkání mládeže na Velehradě, kterého se zúčastnilo 1.750 mladých lidíz naší diecéze.
V naší farnosti pracuje takzvaný EXIT, mladí křesťané, kteří spolupracují
s ostatními farnostmi a pořádají setkání pro veškerou mládež.
V měsíci březnu se také uskutečnil 3. celostátní Miniveletrh poutních
míst na zámku v Kroměříži, kde byla opět prezentována naše kaplička
Panny Marie Pomož.
První květnový den nabídl pouť vlakem do Jednova. Na začátek června připadlo již tradiční Boží tělo, tentokrát netradičně spojené s prvním
svatým přijímáním, jízdou kočárem po čtyřech kapličkách naší farnosti
- Dřevnovice, Víceměřice, Mořice, Těšice.
Každého 13. dne v měsíci se konají pobožnosti na Křébách, které jsou
hojně navštěvovány nejen věřícími, ale také jako místo pro turistiku a pěší
výlety.
Dne 5. 7. se konala pouť na Velehrad, 7. 7. se uskutečnila zásvětná pouť
do Křtin, kde jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, kde je umístěn obraz, který jsme tam v loňském roce darovali.
Červenec byl vůbec dost bohatý na události, protože se hned od
7. 7. do 12. 7. uskutečnil tábor v Pačlavicích. Pět vedoucích pod dohledem
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přítele na telefonu, Jendy Košárka, vedlo dvacet osm dětí různých věkových kategorií, věřících i nevěřících po stopách Cyrila a Metoděje.
V srpnu to pak byla velká pouť ke kapličce Panny Marie v doprovodu krojovaných Hanáků, kteří po mši vystoupili. Nemalý potlesk sklidil
i host, Roman Hofr, dudák z Nesovic.
V letošním roce jsme také oslavili desetileté působení P. Mgr. Miroslava Hřiba v naší farnosti.
Mimo Svatováclavských slavností, kdy probíhaly hodové mše, se vypravil autobus poutníků 19. října na Velehrad na pouť farností, 28. října
potom na „tajný“ výlet na hrad Cimburk u Koryčan.
Po celý rok vede Jan Košárek naše malé ministranty, v době Velikonoc vaše domy navštěvují koledníci, v prosinci se zdobí perníky, no a na
naše děti nezapomíná ani Mikuláš. Na Štědrý den je slavnostní atmosféra
umocněna ztvárněním betlémského příběhu našimi dětmi pod vedením
Dagmar Pavlíkové a Marie Benešové.
Od dubna 1998 je v naší farnosti jako jediné z prostějovského děkanátu
vydáván měsíčník Rosa.
Měsíc listopad se nese v dušičkovém duchu, stejně jako Vánoce ve znamení narození Ježíše Krista.
Nadchází čas Adventu a období narození Ježíška, není to jenom doba
dárků, ale především obdarovávání láskou a klidem. Přeji Vám právě takové svátky.
Bohuslava Novotná, kronikářka městyse Nezamyslice

Důvod k radosti
Na sklonku každého více či méně úspěšného roku všichni rádi bilancujeme. A pokud se bilance promění v seznam, a ať je jakkoliv krátký,
našich úspěchů a malých životních vítězství, máme vždy důvod k radosti a ke spokojenosti. I Masarykova základní a mateřská škola v Nezamyslicích se pokusila takový seznam sestavit. Není vůbec krátký, a to
i přesto, že od začátku školního roku 2013/14 uběhl teprve necelý půl12

rok. „Právem může být naše škola hrdá na úspěchy žáků, kterých dosahují ve vědomostních, výtvarných, pěveckých či sportovních soutěžích.
Je to ten nejhezčí dárek, jaký mohli učitelé i vedení od dětí dostat. Jsem
poctěn, že právě tyto děti do naší školy patří a s velkou pokorou vzhlížím k práci všech učitelů, kteří tyto děti na jednotlivé soutěže připravili“ řekl Mgr. Petr Jordán, ředitel Masarykovy základní a mateřské školy
v Nezamyslicích. Mezi nejvýznamnější počiny školy patří zařazení mezi
sedm nejlépe hodnocených základních škol v oblasti environmentální
výchovy v projektu „Zelená škola Olomouckého kraje“. Dále pak úspěch
školního časopisu Písařík, který získal mnoho ocenění v celostátní soutěži „Školní časopis roku“ - např. v kategorii „Webové stránky“ 1. místo
a neméně významnou cenu „Článek měsíce“. V pěvecké soutěži „O hanáckyho kohóta“ postoupila dvě děvčata do krajského kola.
Motivační dny organizované vychovatelkami školní družiny dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším, a také mateřská škola nabízí dětem
široké spektrum pohybových, výtvarných i vzdělávacích činností. Teď už nás čekají jen samé příjemné a milé
povinnosti, jako jsou například vánoční besídky školní družiny a mateřské školy,
které bývají každoročně nádherné a nezapomenutelné.
A pak už jen zazvoní zvoneček a rozsvítí se stromeček.
Ať se u vašeho stromečku sejdou všichni, které máte rádi
a jsou vašemu srdci blízcí, ať
vás v novém roce provází jen
zdraví a samé dobré zprávy,
to vám všem přeje Masarykova základní škola a mateřská škola v Nezamyslicích.
Dagmar Halašová
13
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Mikuláš ve škole

Šťastné a veselé
Rok se s rokem sešel a už jsou zase za dveřmi. Pro děti ty nejkrásnější
a nejtajemnější dny v roce. Aby jim čas, který do Vánoc zbývá, rychleji utíkal, pomáhají děti připravit vše, co k Vánocům patří. Doma s maminkami
či babičkami pečou vánoční perníčky i cukroví, ve školce vyrábí vánoční
přáníčka, andělíčky na stromeček a pilně nacvičují program na vánoční
besídku, která k předvánočnímu období již tradičně patří.
Ne všechny děti však mohou předvánoční čas prožívat tak radostně.
Jsou v péči lékařů a doufají v brzké uzdravení. Naše mateřská škola již
čtvrtý rok spolupracuje s charitativní organizací Sidus, která pořádá sbírky na zakoupení lékařských přístrojů pro dětská oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a nemocnice Motol v Praze. Na tomto místě chci poděkovat rodičům, kteří se zakoupením propagačních předmětů na této
charitativní akci každoročně podílí.
Šťastné a veselé Vánoce vám všem!
Hana Gregorová
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Orli vymřeli a nemá kdo slavit
.....ale možná vnuci nebo pravnuci objeví jména svých prarodičů a potěší je to, že v r. 1933 byli mezi prvními v novém tělovýchovném spolku,
který u nás vznikl zásluhou nového faráře P. Františka Kvapila. Bylo to
23. března 1933 na schůzi „Omladiny“, na které redaktor Růžička z Olomouce seznámil přítomné s posláním nově se rodících tělovýchovných
a kulturních spolků s názvem „OREL“ i jejich stanovami. O tři dny později
svolává kněz valnou hromadu s jediným záměrem - založit v obci druhou
tělovýchovnou jednotu vedle už několik let činných Sokolů. Byly schváleny již všem známé stanovy a zvolen výbor. Starostou jednoty byl podle
očekávání zvolen iniciátor myšlenky mladý sympatický kněz P. František,
místostarostou Jan Doubrava, vrátný na železniční stanici, jednatelem
mladý rolník, absolvent zemědělské školy, Josef Látal a pokladnické povinnosti měl vykonávat cestář Valentin Novotný. Hospodářem byl zvolen
rolník František Gazda. Náčelníkem a cvičitelem žáků se stal František
Říha. Žákyně byly svěřeny Marii Doubravové.
Veřejnosti se Orlové v modrých košilích a bílých kalhotách ukázali
v průvodu s kapelou z Nivnice v prudkém dešti v měsíci červnu, kdy mělo
proběhnout veřejné vystoupení. Domácích by bylo málo. Sedm desítek
členů by na tento úkol nestačilo. Pomohli sousedé z Koválovic, Tištína,
Ivanovic, Orlovic. Malý sálek v Lidovém domě neposkytoval takové možnosti pro cvičení jako nová sokolovna, a tak se Orlové věnovali hlavně
stolnímu tenisu, v letním období odbíjené a starší členové si postavili kuželnu. Velký zájem byl o ochotnické divadlo. Tři desítky ochotníků nacvičily a místním divákům předvedly 4-6 vážných i veselých divadelních her.
Dětem patřily dvě nebo tři pohádky. Často ochotníci nasedali na selské
žebřiňáky a zajížděli do okolních obcí. Mladí muži byli oporou místnímu
mužstvu SK Haná. Dobrá práce jednoty prospívala nejen členům, nýbrž
všem občanům a celé obci.
Bohužel byla trnem v oku našim okupantům, fašistické říši. Nejdřív to
byla snaha vytvořit jednotnou tělovýchovnou organizaci „Kuratorium“,
a když se to nepovedlo, aktivita Orlů pokračovala tajně dál, 21. ledna 1940
přichází úřední zákaz veškeré činnosti „Československého Orla“. Podobný zá16

kaz se opakoval, tentokrát česky psaný a našimi úřady vydaný v r. 1950, kdy
mládež byla nucena k aktivitě jedině pod praporem „SČM“ Svazu československé mládeže“. Od té doby se už Orel neprobral k životu. A tak aspoň tato
vzpomínka k 80. výročí zrodu tohoto spolku v naší obci.
-ota

Domov „Na Zámku“
S blížícím se koncem roku většina z nás bilancuje nad
uplynulou dobou, přemýšlí nad tím, co se mu vydařilo, ať
více či méně. Taktéž v Domově „Na Zámku“, v tento čas
společně s uživateli hodnotíme, jak se nám společná práce
dařila. V rámci Dne otevřených dveří si příchozí mohli
povšimnout, že dochází k postupné revitalizaci jak venkovních tak vnitřních prostor. Určitý posun je možné vidět nejen na hmatatelných věcech, protože ne vše je měřitelné. Při setkání s uživateli Domova
není možné si nevšimnout pokroku v oblasti společenského chování a přiblížení se k životu nás všech. K tomuto pozitivnímu vývoji a rozvoji osobností uživatelů dochází díky práci všech pracovníků domova, a také díky
obětavé práci dobrovolníků, opatrovníků a všech spolupracujících subjektů.
Závěrem dovolte, abychom Vám popřáli, klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
kolektiv Domova „Na Zámku“ Nezamyslice

Mažoretky DDM Orion
Začal nám nový školní rok 2013/2014, a tak děvčata začala pilně pracovat na nových sestavách pro soutěžní sezónu 2014. V letošním školním roce
navštěvuje oddíly mažoretek celkem 54 dívek. Ve skupině BabyOrionek,
kterou vede Nikola Běhalová v Doloplazech, je 20 děvčat ve věku 7-11let.
Tento oddíl se účastní mnoha soutěží, ze kterých si odváží pokaždé nějaké
to první či druhé místo. Oddíl MiniOrionek vede Jana Telecká a tento oddíl má 16 děvčat ve věku 11-13let. Tento oddíl dosahuje dobrých výsledků
17

s náčiním pom pom. Ve skupině Orionek - děvčata ve věku 15let je 7 děvčat
a tento oddíl vede Nikola Běhalová. Děvčata se věnují miniformacím s náčiním baton i pom pom. Poslední oddíl - přípravku nám vede Klára Špičková, která trénuje 11 holčiček ve věku 3-6let. Děvčátka se věnují pohybové
a hudební výchově a učí se základním prvkům práci s hůlkou.
Ve středu 18. 12. 2013 se v SRC Nezamyslice od 16:30 bude konat vánoční vystoupení těchto oddílů. Děvčata se nám předvedou s novými sestavami
pro rok 2014. Tímto zveme všechny naše příznivce.
Dále Vás rády zveme na náš první „Mažoretkový ples“ , který se bude
konat v pátek 31. 1. 2014 v SRC Nezamyslice od 20 hodin.

Turnaj O pohár starosty v tenise
Opět po roce jsme ve sváteční pondělí 28. října byli svědky tenisového
klání. Ve sportovní hale v Nezamyslicích se totiž konal již třetí ročník tenisového turnaje čtyřher „O pohár starosty“.
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Po úspěšných minulých ročnících přilákal i letošní třetí ročník víc zájemců, než bylo možno do turnaje zapsat. Turnaje se nakonec zúčastnilo
8 dvojic, a to nejen z Nezamyslic. Do naší krásné haly si tenis opět přijeli zahrát i tenisté z okolí. Pro nejúspěšnější páry byly připraveny poháry
a věcné ceny. Originální skleněné poháry pro vítěze byly stejně jako před
rokem vyrobeny ve firmě NAUPO, za což děkujeme panu Crhanovi. Děkujeme i ostatním sponzorům, kteří věnovali ceny pro účastníky.
Souboje ve skupinách i vyřazovací souboje nabídly zajímavý a napínavý tenis jak samotným hráčům, tak i divákům, kteří nejeden krásný
tenisový okamžik ocenili bouřlivým potleskem. V souboji poražených semifinalistů zvítězila a pohár za třetí místo tak stejně jako vloni převzala
vyškovská dvojice Viťa Indrák a Jirka Setinský. V napínavém finálovém
souboji zvítězila dvojice Zbyněk Špička a Radek Mik a pohár za druhé
místo převzala dvojice Petr Uličný a Vlastik Michlíček.
Myslím, že se turnaj opět velmi vydařil, a již se všichni můžeme těšit
na další ročník.
za organizátory Vlastik Michlíček

NEZAMYSLICKÉ PLESY 2014
17.1.2014 Sportovní ples
24.1. 2014 Srdíčkový ples
31.1. 2014 Ples – mažoretky
14.2. 2014 Hasičský ples
28.2. 2014 Maškarní ples
1. 3. 2014 Dětské maškarní šibřinky
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SNÍH
Sněhová vločka dopadá na zem,
krajina kolem nás mění se rázem,
v běloučkou peřinu prachového peří,
na zázrak přírody každý pak věří.
Můžem se snad zlobit na dárek z nebe?
Sníh zase roztaje, tak ať chvilku zebe!
Bohuslava Novotná
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