Víte, že zakladatelem betlémů je František z Assisi?
Jeho mládí charakterizovala velká svobodomyslnost a světské radovánky.
Těžce onemocněl a svůj postoj k životu změnil.
Začal žít podle evangelia a věřit v Krista. Zřekl se svého majetku
a v roce 1223 při oslavě narození Krista postavil v jeskyni živé jesle se
zvířaty a lidmi. Vytvořil tak tradici, která se rozšířila do celého
křesťanského světa.
Předobrazem betlémů byly gotické skříňové obrazy s námětem narození
Ježíše. V první polovině 16. století se začaly betlémy objevovat
v kostelech.
V domácnostech šlechty a pak i měšťanstva se betlémy zabydlely
v 18. století a nakonec pronikly i mezi prostý venkovský lid.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Uplyne jen několik dní a máme tu Štědrý den, na který se nejvíce těší děti,
ale i my dospělí máme rádi klid a milou pohodu Vánoc. Není mnoho takových
chvil, kdy se v dnešní uspěchané době na okamžik zastavíme a máme možnost
věnovat se svým blízkým i sami sobě. Budeme v myšlenkách také vzpomínat
na všechny, co už mezi námi nejsou i na nemocné a lidi bez domova. Je to čas
k hodnocení, neboť za pár hodin je konec roku a my budeme vstupovat do
nového.
Stejné pocity a pohnutky mám i já při psaní tohoto článku. Na uvádění
čísel vyjadřujících hospodaření městyse v roce 2012 je ještě brzy. K tomu musí
být ukončeno účtování měsíce prosince, provedeny inventury a zpracován
závěrečný účet r. 2012. Hodnotit lze však už nyní plnění úkolů. Nepovedlo se
vše, jak bychom si přáli. Nebyli jsme plně úspěšní v získávání dotací. Získali
jsme jen dotaci 25 tis. Kč na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů
Nezamyslice z Olomouckého kraje. Přispěním dalších 25 tisíc Kč z vlastních
zdrojů mohl být koupen dýchací přístroj Dräger včetně náhradní ocelové láhve.
Prostřednictvím MAS na cestě k prosperitě ze Státního zemědělského
intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova jsme získali 324 tis. Kč na
doplnění zeleně na Trávnících a kolem Sportovně relaxačního centra. Při
spoluúčasti 10% a uhrazení neuznatelných nákladů, což je 20% DPH, byla
provedena výsadba stromů, keřů a trvalek. Vzhledem k pozdnímu termínu
výsadby budou ještě na jaře založeny trávníky na obratištích.
V měsíci červenci jsme požádali o dotaci z Regionálního operačního
programu Olomouckého kraje na revitalizaci veřejného prostranství.
Požadovaná částka 3 372 mil. Kč by měla posloužit na rekonstrukci chodníku
kolem zdravotního střediska, spojovacího chodníku za Sportovně relaxačním
centrem a na rekonstrukci cesty u hasičské zbrojnice. Naše žádost nebyla
dosud vyhodnocena a podle našich informací k tomu již nedojde ani do konce
letošního roku.
Zatím se neobjevil vhodný dotační titul pro dokončení rekonstrukce Základní
školy. Stejně tak se, patrně z důvodu nedostatku finančních prostředků, nedaří
zajistit vhodnou finanční podporu pro rekonstrukci hasičské zbrojnice, jejíž projekt
je dokončen. Momentálně je podána žádost o vydání stavebního povolení na
Stavebním úřadě v Němčicích nad Hanou. Financování této akce nebude
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Vánoèní motivy Bohumily Novotné
Setkání
Setkání s rodiči, tatínky, dědečky
na stole rozsvítit vánoční věnečky.
Sejít se, promluvit,
dotknout se srdíčka,
nejen na Vánoce, chtěla by babička.
Od vnoučka, od dcerky
dárek je milý,
zastav se na chvíli
človíčku malý.
Doba je moc rychlá,
hodiny běží,
vzpomeň si na lidi,
na nichž Ti záleží.

Zima
Jiskřičky a světýlka, křupající nadílka
stromek září do kraje,
rychle se jde koulovat,
než nám ten sníh roztaje.
Trochu zimy, trochu mokra,
to nikomu nevadí,
jen ať není na silnicích
příliš silné náledí!

Přání
Čistě bíle jako v duši
malých dětí září sníh,
sáně, lyže, jak se sluší
v prosinci, když padá sníh.
Celý rok pak přejeme si
trochu toho sluníčka
vodu polím, slunce dětem
a pak zase Ježíška.
Hodně zdraví, lásky, štěstí,
pohody a radosti
na Vánoce žádné kosti,
v novém roce „skromnosti“.

Termíny plesů
11.1.2013
25.1.2013
8.2.2013
23.2.2013
24.2.2013

Sportovní ples
Hasičský ples
Srdíčkový ples
Maškarní ples
Dětské šibřinky
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skořápek s malou svíčičkou po vodě.
Předměty dostávaly své symbolické významy – prsten (svatba), peníz
(bohatství), hlína (smrt). Vše se přikrylo hrníčky a zvídavý jeden zvedl. Odpověď
na klíčovou otázku budoucnosti dávalo i rozkrojené jablko, hvězdička v jaderníku
znamenala život, křížek byl znamením smrti. Dívky vysekávaly otvory v ledu,
na vodní hladině se měl objevit obraz vyvoleného. Zvyk nádherně přebásnil
Karel Jaromír Erben v baladě Štědrý večer.
Četné zvyky vystřídalo ve dvacátém století nadělování dárků, které se z původní
minimální části slavnostního večera rozrostly do dnešní podoby. V bohatších
domácnostech se objevily pro děti hračky (panny, pokojíčky), dárky se dávaly
k betlémským jeslím, později pod vánoční stromeček. Po večeři obvykle ke
stromečku míří celá rodina. Zpívá se, ochutnává cukroví, čeká se na půlnoc.
Cesta na štědrovečerní půlnoční mši je další tradicí, koná se v kostelech na
rozhraní obou dní, 24. a 25. prosince.
Následný den po Štědrém večeru začíná hlavní svátek, Boží hod vánoční. Ten
se oslavuje v rodinné pohodě se slavnostním obědem.
26. prosince se slaví v celé Evropě den sv. Štěpána. Vzdává se tak pocta
prvnímu křesťanskému mučedníkovi, který byl ukamenován mezi léty 35 až 37
v Jeruzalémě. Se svátkem sv. Štěpána a s Novým rokem byly spojené svátky
služebných a čeledi. Vánoční hody byly krátkým časem volna, svobody mezi
ukončením staré služby a nastoupením do služby nové („Na Štěpána není
pána“). Chlapci nastupovali do služby 26. prosince, dívky na Nový rok. Zvyk
byl spojený s dary hospodáře – výslužkou: koláče, pecen chleba, mouka, slanina,
pár bot, peníze.
Den sv. Štěpána je na našem území spojen s koledou, ještě v 19. století byla
koleda společenskou událostí. Rodiny se navštěvovaly, vyměňovali si dárky,
vzájemně si přály hodně úspěchu a štěstí. Pokračovala také vánoční koleda –
obřadní obchůzka spojená se zpěvem písní, popěvků a s říkadly, za něž dostávali
koledníci dary - začínala na Štědrý den a končila na den Tří králů. Koledovat
chodívali učitelé, kostelníci, ministranti, ponocní, hrobníci a také obecní
chuďasové.
z České vánoční knihy,
Michaela Zindelová a kol., Praha 2010
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jednoduché a řešením bude možná i víceletá realizace s maximálním využitím
vlastních zdrojů. Děláme si naději v přislíbeném nárůstu finančních prostředků
změnou rozpočtového určení daní, které by mělo nastat v příštím roce. Současně
s touto příjmovou změnou však narostou i některé výdaje, které se nepříznivě
projeví v nákladech. Mimo zvýšených cen energií to bude mírné navýšení
ceny vody, o 1% vzroste DPH a dosud nám není známo úplné financování
žáků školy a školky. Neinvestiční příspěvek za přespolní žáky dosud hradily
jejich domovské obce. Podle nové úpravy by neinvestiční náklady za všechny
žáky měl v novém roce hradit stát. Osobně mám obavy z celostátního neplnění
daňových příjmů, na kterých jsme s obecním rozpočtem přímo závislí. Nicméně
vždycky nějak bylo a nějak bude, proto plánujeme.
Dál budeme usilovat o získání dotací. S podporou ministerstva pro místní
rozvoj se chceme pokusit zrekonstruovat dům č. p. 145 (bývalá ZUŠ)
a přebudovat jej na byty pro seniory, případně sociální. Po dořešení
majetkoprávních vztahů se soukromými vlastníky a Olomouckým krajem
chceme pokračovat v rekonstrukci starších chodníků. Spolu s Povodím Moravy
chceme dořešit protipovodňové opatření potlačující vliv rozvodňování Tištínky,
na které v Těšicích v příštím roce připravuje Dopravoprojekt Brno výstavbu
nového mostu, který přispěje k zlepšení průtočnosti. Věříme, že i k dokončení
rekonstrukce ZŠ bude vypsána potřebná dotace. Rádi bychom vylepšili alespoň
povrchovou úpravu veřejného prostranství před smuteční obřadní síní. Jelikož
nevíme, které oblasti budou podpořeny ze státního rozpočtu, případně
evropských fondů, je třeba věnovat náležitou pozornost projektové přípravě.
Máme v úmyslu v rámci úspor elektronické energie připravit projekt postupné
výměny nejstarších světelných zdrojů v ulicích Nádražní, 1. máje, 30. dubna,
Nezamyslova, Tjabinova a Gen. Svobody. Pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu připravujeme projekt úpravy přechodu pro chodce přes silnici I. tř. na
ul. Vyškovská a na silnici III. tř. v průjezdu ul. 1. Máje, mimo již instalovaných
značek Pozor děti doplnit zpomalovací semafor. Nutná je také příprava prostoru
pro přestěhování knihovny v budově č. p. 21, ze které se po novém roce
definitivně odstěhuje Agrodružstvo se svou kuchyní do Tištína. Je třeba se
také věnovat přípravě studie obytné zástavby v oblasti pozemku Končiny.
V letošním roce se podařila také řada drobných akcí, jež je třeba
vzpomenout. V celém městyse bylo upraveno a obměněno dopravní značení,
zbourána márnice, vymalovány společné prostory zdravotního střediska,
vymalována smuteční síň, vyměněno látkové vybavení na jevišti v klubu úřadu,
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zhotoveny geometrické plány pro majetkové vypořádání pozemků pod chodníky,
prodloužen vodovod a plynovod na Vyškovské ulici, koupen čistící stroj
a doplněno jídelní nádobí do SRC a v závěru to bylo také pořízení nové světelné
výzdoby vánočního stromu.
Mimo tyto hmotné záležitosti se podařilo v tomto roce uspořádat
a zorganizovat řadu sportovních, kulturních a společenských akcí. Hned
z počátku to byly hezké plesy, ostatky, turnaje v kolové i fotbale, fotbalová
utkání, akce pro děti, olympiáda, příjemné Svatováclavské slavnosti
s mažoretkovou přehlídkou, besídky, koncerty atd. Za veškerou činnost a práci
během uplynulého roku děkuji všem organizacím, jejím organizátorům,
pracovníkům Masarykovy základní školy a mateřské školy, pracovníkům
městyse a především Vám všem občanům. Na závěr chci Vám všem popřát
krásné a klidné prožití svátků vánočních, dětem bohatého ježíška a všem do
nového roku 2013 především hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Jiří Doubrava, starosta
Usnesení zastupitelstva mìstyse
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
konaného dne 30. 10. 2012 od 19:00 hod. v ZŠ Nezamyslice
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 3/2012 změněné na straně příjmů ve výši
1.235.638,- Kč, na straně výdajů o 1.484.263,- Kč a financování ve výši
- 248.625,- Kč
4. OZV městyse č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5. Zveřejnění záměru městyse o prodeji pozemků p.č. 2233/38 o výměře
601m2 (RD Lakošová) a p.č. 2233/37 o výměře 454m2 (RD Zedníčkovi)
a dále p.č. 591 stav. plocha o výměře 126m2
6. Příspěvky na provoz sportovních oddílů městyse ve výši 65.000,- Kč
pro TJ Haná – oddíl kopané a 35.000,- Kč pro SC PRIMA – oddíl
kolové
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Louèení s rokem 2012
Za několik dnů se rozloučíme s rokem označeným letopočtem 2012. Končící
dvojkou byly označeny i některé roky, v nichž došlo k významným událostem
v životě obce, jejichž výročí jsme v zběsilém tempu současného života nestačili
zaznamenat nebo si je připomenout.
1772 -Barokní socha sv. Jana dostala dvě rovnocenná umělecká díla. Byla to
statue ochránce plamenů, patrona mlynářů, později i hasičů, sv. Floriána
a málo známého světce s kyjem v ruce sv. Judu Tadeáše. Sochy si objednal
u kamenického mistra Jana Michaela Scherhaufa pracujícího tehdy na
sochařské výzdobě zámecké kaple v Mořicích tehdejší farář Aurelius Kuhn
a měly stát před nově vybudovanou barokní farou.
O devadesát let později se rozhořela mezi Pruskem a Rakouskem krvavá válka.
Vojska obou velmocí táhla naším krajem s cílem co nejdříve dosáhnout prostoru
mezi Tovačovem a Olomoucí a na rovinatých lánech za Dubem zaujmout co
nejvýhodnější pozice k rozhodujícímu boji. Utrpení obyvatel naší obce neznalo
mezí. Tisíce vojáků jdoucích do bitvy nebo později raněných vyháněly lidi
z jejich obydlí a bezohledně drancovaly jejich chudičká hospodářství a při
odchodu zapalovaly usedlosti. Deset let po tomto utrpení proběhla obcí
radostnější zvěst. Na domě č. 4 se objevila skleněná tabulka se zlatým nápisem
OBYDLÍ LÉKAŘE, byl jím Jan Tesař, promovaný lékař.
Občas je třeba připomenout minulost, abychom lépe chápali i přítomnost.
Vánoèní zvyky
Lidové zvyky, tradiční pro Štědrý večer, nebyly určené jen pro rodinu
a stolovníky, štědrost byla vnímána vůči celému okolí (hospodářství, stromům,
zvířatům). Hospodář a hospodyně přinášeli díl večeře- hospodyně nosila kravám
a drůbeži, hospodář přinášel jídlo koňům a stromům.
Štědrý večer byl správný čas, kdy se zeptat na budoucího partnera. Tak přišlo
na pořad čarování. Některé zvyky známe dodnes, např. házení střevícem přes
rameno; pokud se obrátí špičkou ven, půjde děvče z domova, vdá se.
Na osud se mladí lidé také ptali litím roztaveného olova nebo vosku do mísy
s vodou. Podle tvaru vylité hmoty se usuzovalo na budoucnost. Zda se dívka
dostane daleko z domova, poukázala cesta lodiček při pouštění ořechových
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A takový klid a radost přeji Vám všem a nejenom v době Vánoc, ale
hlavně po celý příští rok.
Bohuslava Novotná
kronikářka
Pozvánka na pochod slováckými vinohrady
V letošním roce jsme v Nezamyslicích uspořádali zájezd na Pochod slováckými
vinohrady. Výlet se nad očekávání vydařil. Oproti loňskému roku se tento
pochod šel již první sobotu v říjnu, tj. 6. 10. 2012 a změnily se i trasy.
Trasy tohoto ročníku byly vedeny z Hodonína lesem, poli a vinohrady a areály
vinných sklepů v Dolních Bojanovicích, Josefově, Starém a Novém Poddvorově
a v Prušánkách. Trasy měřily 22 km a 16 km a jejich cíl byl u obecního úřadu
v Prušánkách. Trasa pro rodiny s dětmi dlouhá 8 km začínala ve Starém
Poddvorově „U Zvoničky“ a končila taktéž v Prušánkách.
Celý den bylo krásné počasí. Každý si zvolil svoji trasu a vyšli jsme vstříc
hezkým zážitkům. Cestou jsme navštívili rozhlednu, jejíž zdolání bylo jen pro
odvážné, prošli jsme vinohrady a pak už nás čekaly sklepy v Prušánkách. Bylo
jich hodně, takže si každý určitě vybral podle své chuti. Příští rok pojedeme
také.
Chcete-li jet s námi, sledujte webové stránky městyse Nezamyslice.
Kolová v roce 2012

Ohlédnutí za sezonou 2012 začneme u extraligového mužstva, které ve
složení Petr a Jaroslav Přikrylovi skončilo v extralize na 6. místě a díky
reorganizaci soutěží pro příští rok budeme opět hrát nejvyšší soutěž.V závěru
sezony pak dvojice Petr a Martin Přikrylovi vyhráli mezinárodní turnaj Velkou cenu města Přerova. Dorostenecká dvojice Lukáš a Tomáš
Prusenovský se probojovala do finále Mistrovství ČR , kde obsadili 6 .místo.
V příštím roce čeká oddíl kolové velká a náročná akce , našemu oddílu bylo
přiděleno uspořádání Mistrovství České republiky v sálové cyklistice, v říjnu
tak přívítáme v naší hale nejlepší mužstva kolové a krasojezdce v republice.
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7. Příspěvek na vybudování vjezdu o výměře 18m2 k RD Zelinkovi,
Trávníky 443
II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
3. Informace o přípravě a organizaci inventur 2012
4. Zprávu o výsledcích vzdělávací činnosti v MŠ Nezamyslice a Výroční
zprávu o činnosti ZŠ Nezamyslice za školní rok 2011 - 2012
III. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Zjistit přesné informace o navýšení nákladů v položce komunálních
odpadů (150.000,-)
2. Podat informaci a návrh na rozdělování a vydávání registračních známek
na sběr komunálního odpadu
Program HARMONIZACE v Domovì „Na Zámku“
v Nezamyslicích
V obecném povědomí veřejnosti je člověk s mentálním postižením přijímám
jako někdo, kdo si zaslouží náš hluboký soucit ve smyslu politování nad osudem,
který mu nebyl příliš nakloněn. Většinou společnosti je jeho stav považován za
status quo, tedy něco, s čím se už nedá tak moc dělat. Přes veškerou
chvályhodnou a společensky prospěšnou pomoc stávajícího sociálního systému
jsou postižení lidé odkázání na řadu let osvědčené programy, kvalitní a rozsáhlou
nabídku služeb, materiální a odbornou pomoc, bez níž by se neobešli.
Celý tým pracovníků vedení domova s myšlenkou, nabídnout uživatelům
Domova „Na Zámku“ jako první v celé ČR zcela nový program aktivní
dlouhodobé podpory harmonie, osobního uvědomění a poznání, koordinace
a stability, trvalé možnosti rozvoje osobnosti v rámci limitovaných možností
míry jejich duševního i fyzického postižení. Tak se v dubnu letošního roku
zrodil ve spolupráci s externími odborníky program HARMONIZACE. Do
něho je v současné době zapojeno téměř 40 uživatelů domova a postupně se
na něm aktivně podílí i odborný personál, s nímž jsou zařazení uživatelé
v denním kontaktu pod vedením speciálního pedagoga Bc. Drahomíry
Kollárikové.
V čem tato „Nezamyslická novinka“ spočívá? Cílem tohoto programu je
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celková harmonizace života uživatelů s využitím dlouhodobých poznatků klasické
staroindické jógy, harmonizačních vibrací tibetských mís a v neposlední řadě
s přispěním životní energie japonské metody reiki. Výsledky jsou za prvních 6
měsíců realizace programu velmi pozitivní a do budoucna povzbuzující. U většiny
zařazených uživatelů domova se zlepšila schopnost koncentrace, koordinace
pohybů, výrazně se snížila tenze, a to jak svalová, tak i psychická, dobré výsledky
se projevily v celkové stabilitě a především v nácviku plného dýchání. Snahou
celého týmu je nejen zprostředkovat uživatelům zařazeným do programu
dostatek nových prvků získávání životní energie, ale především si osvojit
postupnou schopnost tuto energii užitečně transformovat v něco, co přinese
reálné přínosy a užitek v hodnotnějším životě s postižením.
Vzhledem k uvedeným pozitivním výsledkům je tento program prezentován
i ostatním sociálním zařízením pro mentálně postižené v Olomouckém kraji.
Nejen, že některé domovy již o vyzkoušení programu projevily zájem, ale
připravuje se i podobný projekt s domovy sociálních služeb na Slovensku
a Maďarsku.
Tento program je možný realizovat jen díky propojení všech činností
a spolupráce všech dílčích úseků domova. Stěžejní usek je však sociální, pod
vedením Mgr. Renáty Ježkové.
Co říci na závěr. Snad jen to, že je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou
oddáni své práci a věnují veškerou svoji energii na zlepšování podmínek
psychicky a fyzicky handicapovaných lidí. Kdo ví, třeba se paní ředitelce podaří
přesvědčit o smysluplnosti a účincích programu odbornou veřejnost společně
s univerzitními a krajskými institucemi a získat tak širší podporu. Nám nezbývá
než držet všechny palce, aby se dobrá věc podařila.
(J. N.)
Èas pøedvánoèní- èas radosti a oèekávání
Přípravy na Vánoce v naší mateřské škole začínají jako každý rok už
v měsíci listopadu - školkou zní koledy a vánoční písně, děti se učí své role ve
vánoční pohádce, voní badyán a anýz, když děti zdobí vánoční perníčky. MŠ je
vyzdobená vánočními výrobky dětí.
„Nebeská návštěva“ z DDM Orion Němčice n/H a vánoční besídka se
totiž kvapem blíží a děti se chtějí pochlubit vším, co se v MŠ naučily, aby byly
pochválené.
A pochvalu si opravdu zaslouží! ŽIVÝ BETLÉM v jejich podání byl
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dětí bylo příjemným povídáním se ženou, která se za dva roky dočká velmi
významného jubilea a na svůj věk opravdu nevypadá.
I když si naříká na zdraví, čtvrté patro domu, ve kterém bydlí, jí způsobuje
potíže stejné jako jiným a staré fotografie komentovala bez brýlí.
Vystoupení s folklorem v domově pro seniory v Prostějově bylo velkým
zážitkem nejen pro naše malé Hanáčky, ale jak bylo vidět, i pro babičky
a dědečky, kteří měli v očích často slzy. Útulno, klidno a hezky.
Pokojík v Domově u Rybníka byl maličký, ale plný vzpomínek, přátelství,
obav o zdraví.
Srdíčko, už několikrát opravované, zlobí, možná stejně jako jeho nositel
v době , kdy byl malým slovenským klukem, který přišel z Haliče.
Sešlost, sice lidí poskrovnu, o to větší byla radost z rodinky a malých
diváků, nejmenšímu nebylo ni půl roku. Zábavu zajistili Pantléci a folklor „Druhý
dech“ z Kralic na Hané předvedl výkon, který zasloužil potlesk. Oba vstupy
byly úžasné a nikdo by nehádal tanečníkům v některých případech věk
důchodový. Radost z pohybu a potěšení z přítomnosti přátel zaplnila prostory
SRC:
Opět SRC, tentokrát jsou aktéři opravdu mladí nejen duchem, ale i datem
narození. Tradičně plně obsazený sál, všude brebentění a šuškání. To vše do
okamžiku, kdy se rozevře opona a nastoupí třída Koťátek. Sál ztichne a pak už
po celé odpoledne zaznívá pouze potlesk. Sněhuláčci ze třídy broučků jsou
roztomilí a sklidí snad největší potlesk. ZUŠ dodala také ty nejlepší žáky
z místní pobočky. Čertíci z „dramaťáku“ byli opravdu v pekle, naštěstí bylo
pódium dobře ozvučené. Živý Betlém zakončil celou besídku. Marie s Josefem
dostali od dětí to nejlepší z nich – básničky, písničky, tanečky a radost. Jedním
slovem -něha-.
Vánoční besídka mateřské školy sklidila zasloužený potlesk.
Někdo by řekl, že dva rozdílné světy. Není tomu tak – ti, co jsou dnes
senioři, byli kdysi dětmi a děti se po nějaké době dostanou na místa seniorů.
Využijme každé příležitosti, abychom vytěžili co nejvíce životní moudrosti
a času od seniorů a trochu více nadšení a touhy poznávat nové od našich dětí.
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K odložení bioodpadů mohou občané rovněž využívat služeb sběrných
dvorů.
Jak třídit?
Bioodpady z domácností třiďte hned, jak vzniknou a shromažďujte je
odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad v domácnostech ukládat
do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se
tak snižuje riziko vzniku hnilobných procesů a zápachu. Bioodpad poté odkládejte
do sběrných nádob hnědé barvy označených samolepkou BIOODPAD.
Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí
a negativně ovlivňují kvalitu kompostu.
Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?
Svoz bioodpadu na koncové zařízení bude zahájen začátkem měsíce dubna
a bude v prvním roce probíhat 1x za 14 dní. Nádoby musí být v den vývozu
přistaveny nejpozději v 6 hodin ráno.
Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude
vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet na okolní
kompostárny. Kompost si bude možné v omezeném množství zdarma odebrat
na sběrném dvoře ve Vyškově.
Veškeré důležité informace o třídění bioodpadu získáte na webových stránkách
www.respono.cz.
Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpad a tím umožníte
jeho smysluplné využití.
Adventní setkání
Očekávání Ježíška a dárků, bilancování na konci roku, splněná i nesplněná
přání, setkání s rodinou a známými, vzpomínání na ty, co již nejsou mezi námi.
To je kolorit Vánoc, který prožíváme snad každý.
Také se ale častěji zamýšlíme nad těmi, kdo jsou nám blízcí, ale nemáme
na ně -čas-.
Měla jsem možnost uskutečnit předvánoční setkání se starší generací
a potom další s těmi nejmladšími. Všude bylo milo a pohostinně. Lišilo se to
jenom datem narození, které měli v rodném listě.
Nejstarší občanka Nezamyslic, paní Marie Pořízková, bydlí v současné
době u dcery v Němčicích nad Hanou. Vzpomínky na dětství, mládí a výchovu
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emotivní a svátečně naladil každého, kdo se přišel podívat.
Po dnech plných horečných příprav nastává doba těšení se na vánoční
stromeček a dárky, které pod ním děti najdou.
Ježíšek se ohlásil na pondělí 17. prosince. Ráno si děti nastrojí stromeček
v jídelně a pak už aby zazvonil zvoneček! To pak děti dychtivě hltají očima,
jestli najdou pod stromečkem to, co si přály. A vždycky tam něco takového je.
Ve školce je to jiné než doma - o dárky se musí podělit s kamarády, vzájemně
si hračky půjčovat, hrát si společně tak, aby hračky vydržely co nejdéle, ukládat
je na dohodnuté místo. Ale to radost z dárků nijak nezmenšuje.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat našim sponzorům za peněžité
a věcné dary. Náš dík patří manželům Muchovým, manželům Doležalovým,
manželům Oralovým, manželům Jordánovým, ing. Zdeňku Přidalovi, firmě
Gordex – ing. Zdeňku Gregorovi a Agrodružstvu Tištín.
Na závěr chci za celý kolektiv MŠ Nezamyslice všem popřát krásné
Vánoce plné lásky a pohody a pevné zdraví v novém roce 2013.
Hana Gregorová
Sbor dobrovolných hasièù
V uplynulých měsících naše zásahová jednotka zasahovala u pěti
mimořádných událostí. Z toho u tří dopravních nehod, z čehož dvě se staly
v katastru obce a jedna v Němčicích nad Hanou. Dále naše jednotka zasahovala
u požáru rodinného domu v ulici Švermova. Posledním zásahem byla likvidace
bodavého hmyzu v zahradě u dětského hřiště. Dne 6. 7. naše jednotka
odstraňovala spadený strom v korytě řeky Hané. V závěru školního roku
jsme provedli ukázku hasičského zásahu pro místní základní školu. Dále jsme
se zúčastnili námětového cvičení v Mořicích, kde jsme prováděli ukázku čerpání
vody pro dětský tábor.
Poslední školní den jsme se podíleli na organizaci druhého ročníku zimní
olymppijády, kde jsme pomáhali zajišťovat občerstvení a připravovali pěnu pro
závodníky. V červenci jsme uspořádali již tradiční hasičskou zábavu s kapelou
RELAX. Pořádání kulturních akcí je v podstatě jediným příjmem našeho sboru.
Ze získaných financí jsou nakupovány věci nezbytné pro chod naší organizace,
např. sportovní vybavení, vybavení pro děti, dále je z nich placeno startovné na
závodech apod. Tyto akce nás každoročně stojí spoustu času a úsilí. Velmi mě
proto mrzí poměrně malý zájem ze strany místních obyvatel.
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V srpnu jsme ve spolupráci s TJ Haná Nezamyslice uspořádali dětský
den, na kterém bylo pro děti připraveno spoustu soutěží a zábavných atrakcí.
Tato akce se dle mého názoru opravdu vydařila a doufám, že se nám tímto
podařilo založit novou tradici.
Od září se na hasičské zbrojnici po letní přestávce opět schází mladí hasiči.
V současné době se připravují na svůj první branný závod. Soutěžit se bude ve
střelbě ze vzduchovky, orientaci v terénu, v práci s buzolou, vázání uzlů
a poznávání topografických značek. V případě zájmu o „hasiče“ nás mohou
děti navštívit každou středu v 16:00.
Jana Bartošková,
jednatelka SDH Nezamyslice
Zaèínáme tøídit bioodpad
Od začátku dubna příštího roku se bude ve spolupráci s RESPONO, a. s. v
našem městyse odděleně třídit biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad.
V průběhu měsíce března bude probíhat rozmisťování speciálních sběrných
nádob, na jejichž pořízení včetně svozové techniky získala RESPONO, a.s.
dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 500 000 EUR.
Proč vlastně třídit bioodpad?
• Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje vyhláška o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a následně obecně závazné vyhlášky obcí. V souladu
s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR
a krajů musí být do roku 2020 sníženo množství bioodpadu ukládaného na
skládky o 65 % oproti stavu z roku 1995. V připravovaném novém zákoně
o odpadech budou mít obce od 1. 1. 2014 povinnost stanovit způsob nakládání
s bioodpady v obci.
• Odděleným zpracováním bioodpadu obce uspoří náklady spojené
s vysokými poplatky za skládkování.
• Bioodpad je cenným zdrojem živin a organické hmoty. Navracení
bioodpadu do půdy ve formě hnojiva – kompostu, je důležité pro udržení
kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který zvyšuje schopnost půdy
zadržet vodu a snižuje riziko povodní.
• Bioodpad lze využít i pro výrobu elektrické energie a tepla v bioplynové
stanici, jejíž výstavba je plánována ve Vyškově v lokalitě Marchanice.
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Co je to bioodpad?
Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady,
které jsou významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří až
40 % jeho hmotnosti.
Jedná se zejména o odpady z domácností - například zbytky jídel rostlinného
původu, ovoce, zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně
filtrů a ubrousků, čajové sáčky a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, listí, seno, sláma.
Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný
odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá
zvířata.
Do čeho se bude třídit?
V našem městyse budou postupně rozmístěny speciální sběrné nádoby
o objemu 140 l a 240 l v počtu, který bude stanoven na základě vašich
požadavků. Nejlépe nádoby umístit u rodinných a bytových domů. Je možná
i sousedská domluva k umístění nádoby u jednoho domu pro dvě i tři rodiny.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu nebude zvyšován ani těm, kteří se
rozhodnou pro separování biodpadu. Cena za jeho odvoz bude vždy součástí
poplatku stanoveného vyhláškou na daný rok a osobu. Je tedy škoda této služby
nevyužívat.
Sběrné nádoby o objemech 140 l a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich
bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke
vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu
v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů.
Popis funkčnosti 140 l a 240 l nádob
1. Stříška proti dešti a vlhkosti
2. Odpařovací a provětrávací otvory ve víku
3. Vnitřní svislá žebra zabraňují přiléhání
odpadu na stěny a umožňují tak cirkulaci
vzduchu
4. Mřížka, pod kterou odkapává vlhkost
z odpadu
5. Horní a dolní provětrávací otvory
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