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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych ve svém dnešním slovu starosty, které je poslední
v tomto volebním období, nejdříve popsal naší činnost za poslední dva
měsíce. Mimo konání pravidelných zasedání rady městyse, kde byly projednávány úkoly rady i zastupitelstva, byla řešena příprava a průběh dotovaných akcí a zajištění provozu městyse a úřadu. Věnovali jsme se také
povinnostem vyplývajícím z harmonogramu komunálních voleb připravovaných na 10. – 11. 10. 2014. Uzavřeny byly smlouvy o dílo a smlouvy kupní s dodavateli, kteří vzešli z výběrových řízení, jejichž výsledek
byl po soutěži projednán v zastupitelstvu. Opakovaně musela být svolaná
hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele projektu „Obměna
nadsvětlení komunikací“ dotovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Poprvé totiž nereagoval na výzvu žádný dodavatel a až na podruhé
byl vybrán dodavatel firma Energy Solutions and Savings, s.r.o., Olomouc.
Smlouvu s ním bude možno uzavřít teprve však po splnění všech administrativních náležitosti a vydání rozhodnutí o přidělení dotace a souhlasu
s přidělením dotace. Dá se říci, že ani u jedné ze všech požadovaných
dotací nebyla cesta k získání rozhodnutí snadná stejně jako celá její administrace.
Stavba „Revitalizace veřejných prostranství“ je už přes všechny průtahy
a problémy dokončena. Nyní je třeba ze strany dodavatele odstranit vady
i drobné nedodělky a zajistit čerpání dotace. Po ukončeném výběrovém
řízení na realizátora projektu s titulem „ Úspora energií na obecním domě
pro městys Nezamyslice“ mělo dojít k podpisu s vítězem soutěže firmou
Lawstav. Bohužel teprve těsně před podpisem odmítli z kapacitních důvodů. Smlouva byla uzavřená s firmou VISPO z Kyjova, druhou v pořadí
s cenou 1.898.994,22 Kč bez DPH, což je o 12 t. Kč víc než Lawstav. Dne
11. 9. byl sepsán protokol o předání objektu k zahájení prací a dnes jsou již
vyměněna okna na uliční straně, postaveno lešení a již se zatepluje. Práce
musí být smluvně ukončeny do 10 týdnů, tj. do 20. listopadu.
Pro projekt „Zavedení svozu bioodpadů v městyse Nezamyslice“, což
je pořízení nákladního vozidla, bylo sice ukončeno výběrové řízení, ale
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kupní smlouva s firmou Agrotec a.s. Hustopeče s cenou 1. 216.000,00 Kč
nebyla zatím podepsána. Čeká se, zda bude souhlasit se změnou podmínek SFŽP o dodávce vozidla s kontejnery do 15. 11. 2014, a to pravděpodobně z důvodu rychlejšího čerpání evropských peněz. Věřím, že firma
bude podmínku akceptovat.
Pro výstavbu Hasičské zbrojnice pro SDH Nezamyslice byla s firmou
Prostas Prostějov SoD podepsána k 1. 9. 2014 s termínem dokončení 31.
12. 2014. Bezprostředně po podpisu byly zahájeny práce. Jen krátce se
zpomalily pro přezkum únosnosti základové spáry a také opatrnost před
jejím zvodněním nepříznivými dešti. Úspěšná realizace závisí mimo jiné
i na plynulosti financování, které jsme se rozhodli řešit pomocí úvěru
od ČS a.s. Prostějov, jehož smluvní podmínky byly schváleny na 24. zasedání zastupitelstva. Diskuze o potřebě hasičské zbrojnice byla ukončena
a o dalším využití stávající zbrojnice bude čas uvažovat až po dokončení
stavby. Vím, že zkušenost volat o pomoc naše hasiče nemá většina z vás a
určitě po tom ani netouží. Bohužel někteří lidé se s tímto problémem v životě potkají. Přejme tedy našim hasičům, kteří si dobrovolně a nezištně
zvolili poslání pomáhat svým bližním, vybudování technického a zájmového zázemí. Bude sloužit nám všem.
Realizátorem projektu „Městys Nezamyslice, obnova chodníku v ulici
Nádražní – západní část“ se stala firma Presbeton Nova s.r.o. Olomouc.
Smlouva o dílo je podepsána a práce zajistí do konce října nasazením
dvou pracovních čet.
S opožděným nástupem zahájila práce také stavební společnost Stavbros, která realizuje projekt Pergola před SOS Nezamyslice. Její termín
dokončení také do 31. 10. 2014.
Do konce měsíce listopadu by v souladu se smlouvou s firmou FOSAN
měl být dodán nový pohřební vůz Mercedes VITO.
Příprava žádosti o dotaci na MŠMT pro projekt Rozšíření a rekonstrukce základní školy byla vypracována díky úsilí ředitele školy, projektantům a firmě GHC Regio. Termín k odevzdání 31. 8. 2014 splněn.
V uplynulém období byly práce na údržbě veřejných prostranství silně ovlivněny častými a silnými dešti. Jelikož jsou mé informace v tomto
období poslední, měl jsem za to, že provedu obsáhlejší zhodnocení všech
dosažených cílů během čtyř let uplynulého volebního období. Nicméně
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z důvodu obsáhlosti popisu budu stručný. Na začátku období po volbách
v roce 2010 byl schválen nový územní plán, kterým se bude náš městys řídit ještě alespoň 10 let. Heslovitě připomenu jen významnější akce. V roce
2011 byla provedena sdružená investice Cyklostezka na opuštěném drážním tělese železniční trati Nezamyslice – Morkovice, následně otevřené
na jaře roku 2012. Dosud se neuspokojivě řeší reklamace závad živičného
povrchu s firmou Eurovia. Dále bylo vybudováno nové sociální zařízení
pro ZUŠ v prostorách bývalé MŠ. Zakryta a zateplena byla střecha nad
svatební síní na úřadu městyse. Zajištěno odhlučnění učebny v MŠ a vystavěno dětské hřiště na místě již zcela nevyhovujícího. V roce 2012 jsme
vykoupili dům na pazderně č. p. 87 k demolici. Zrekonstruována plynová
kotelna v ZŠ. Vybudován byl chodník v nebezpečném úseku na Vyškovské ulici a vyměněny dlažby chodníku od MŠ k mostu přes Hanou. Rozšířena část kanalizace na Vyškovské ulici. Do SRC byl zakoupen mycí stroj.
V roce 2013 byl vykoupen neobydlený rodinný dům č. p. 119 na Vyškovské ulici, který jsme prodali k vybudování domu nového. Kupující
však tento záměr nedodržel a dům pouze opravil. Prostor v obecním
domě č. p. 21 jsme přestavěli na knihovnu, kterou jsme tam ihned přestěhovali. V prostorách nákupního střediska byl oddělen prostor, který
nájemce upravil a otevřel nové řeznictví. Vyměněna byla dlažba chodníku v ul. Nádražní, vybudována autobusová zastávka u MŠ. Na hřbitově
proběhla velká a zdařilá úprava veřejného prostranství před SOS. Změněna byla také rozhlasová ústředna, která je nyní vybavena prvky varování v krizových situacích. Jejím zavedením se objevily potíže s poruchami
amplionů. Ty jsou již menší, ale stále se objevují. To je jen malý výčet
realizovaných akcí, k němuž chybí soupis drobných akciček, oprav a údržeb, které prováděli různí řemeslnici, firmy, zaměstnanci městyse a pracovnici na VPP. Na počátku volebního období měl městys dluh ve výši
10.879.537,77 Kč, dnes má jen 4.388.730,67 Kč. Vlastníme dlouhodobý
nehmotný majetek ve výši 720.296,90 Kč proti stavu k 1. 1. 2011, kdy byl
ve výši 552.160,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek narostl za toto období
z částky 273.942.540,11 Kč na 287.018.717,19 Kč. Finanční majetek porostl z 614.000,- Kč na 3.614.000,-Kč.
Stav finančních prostředků na účtech byl na začátku 7.002.795,32 Kč
a nyní máme 10.337.369,56 Kč. Audit z kraje provedený na konci srpna
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konstatoval ve své zprávě hodnocení „bez zjištěných závad a nedostatků“.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci, za kladný vztah k obci, podporu i trpělivost s naší prací. Za svou osobu děkuji
členům zastupitelstva a rady. Moje poděkování patří také pracovníkům
Masarykovy základní školy a mateřské školy, zaměstnancům městyse a
úřadu, dobrovolným hasičům, členům spolků, kronikářce a všem ostatním, jež jsem snad zapomněl jmenovat.
Přeji Vám všem, kteří se účastníte voleb jako kandidáti volebních stran,
plnou podporu voličů a úspěch ve volbách. Vám, občané, přeji správnou
volbu.. Na prvním místě však přeji Vám všem hodně zdraví.
Jiří Doubrava

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 23/2014
konaného dne 7. 8. 2014 od 19:00 hod.
v SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE :
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 2/2014 změněné na straně příjmů ve výši
407.660,-Kč, na straně výdajů o 480.617,- Kč a financování ve výši –
72.957,- Kč
4. Výsledky výběrových řízení a pořadí jednotlivých uchazečů

Zavedení svozu bioodpadu v městyse Nezamyslice
o vítěz : Agrotec a.s., Hustopeče za cenu 1.079.000,- Kč bez DPH

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Nezamyslice
o vítěz : Prostas s.r.o., Prostějov za cenu 6.699.188,10 Kč bez DPH

Obnova chodníku v ul. Nádražní – západní část
o vítěz : PRESBETON Nova s.r.o., Olomouc za cenu 1.697.570,- Kč
bez DPH
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Úspora energií na obecním domě pro městys Nezamyslice
o vítěz : LAWSTAV s.r.o., Vyškov za cenu 1.877.000,- Kč bez DPH
5. Výběr indikativní nabídky na úvěr související s výstavbou hasičské
zbrojnice – nejlepší nabídky je od ČS, a.s.
6. Osazení dětského hřiště v Nádražní ulici herními prvky dle návrhu za
cenu do 150.000,- Kč
7. Vypracování žádosti o dotaci z MŠMT na zvýšení kapacity Základní
školy firmou GHC regio s.r.o., Olomouc za cenu 49.973,- Kč
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
3. Informace k instalovaným zařízením na úsporu elektrické energie EnWox
III. POVĚŘUJE RADU :
1. Schválením podmínek a znění úvěrové smlouvy v souladu se
schválením indikativní nabídky dle bodu I./5.
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv dle rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky dle schválených výběrových řízení v bodě I./4.
2. Uzavření smluv dle schválení v bodech I./6. a I./7.
3. Informovat na příštím zasedání zastupitelstva o případném podpisu
smlouvy a podmínkách úvěru
V. ZAMÍTÁ
1. Žádost paní Šolcové, bytem Těšice, na odkup části pozemků p.č. 25/1
a 294/2
2. Žádost Terezie Poláškové a Miloše Přikryla o odkup pozemku p.č.
2169 o výměře 293 m2
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 24/2014
konaného dne 17. 9. 2014 od 19:00 hod.
v SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 3/2014 změněné na straně příjmů ve výši 869.003,Kč, na straně výdajů o 996.826,- Kč a financování ve výši – 127.823,- Kč
4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni z důvodu nové elektropřípojky na pozemku p. č. 1024/1
a 962 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou – související s novou „hasičárnou“
5. Znění úvěrové smlouvy č. 0396710489 a podmínek v ní uvedených k
úvěru ve výši 7.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s.
6. Zařazení správního území obce Nezamyslice do území působnosti SCLLD
MAS Na cestě k prosperitě, o. s. (IČO: 27035077) na období 2014 – 2020
7. Odkoupení pozemku p. č. 921/1 o výměře 231 m2 od Státního
pozemkového úřadu za cenu 69.273,- Kč
8. Výsledek výběrového řízení a pořadí jednotlivých uchazečů

Obměna nasvětlení komunikací městyse Nezamyslice
o vítěz: Energy Solutions and Savings, s.r.o., Olomouc za cenu 599.295,- Kč
vč. DPH
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 nabídce firmy Dantem – Zavedení čárových kódů pro
inventarizaci majetku
4. Výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice
5. Zprávu finančního výboru o provedené kontrole
III.
UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv dle schválení v bodech I./4., I./5., I/6. a I./7.
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Mateřská škola ve školním roce 2014/15
Na začátku nového školního roku mi dovolte několik slov o provozu a
výchovném zaměření naší mateřské školy.
Ve školním roce 2014/15 bude po dodatečném zápisu opět naplněna
kapacita mateřské školy, tj. 65 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle
věku.
Provoz MŠ je od 6.15 do 16.30 h.
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) naší mateřské školy, podle
kterého pracujeme celý školní rok, má název: KRTKŮV ROK
ŠVP je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programen pro
předškolní vzdělávání, který dává ucelený a jasný pohled na dítě předškolního věku v dnešních společenských podmínkách. Podporuje vše, co
je pro dítě příznivé.
ŠVP vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročního období ve
spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské
dění v obci i mimo ni. Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.
Děti v MŠ získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že
svým chováním mohou přírodu chránit, ale také snadno zničit. Vlastní
prožitky pak vedou děti k poznávání přírody a citlivému vztahu k ní. Děti
se učí uvědomovat si krásy přírody a citlivě je vnímat.
Hana Gregorová

Všechno nejlepší!
26. srpna letošního roku se dožila paní Marie Pořízková STA let. A že
je patřičně i oslavila, to může potvrdit každý, kdo se této oslavy zúčastnil.
Dlouhá řada gratulantů, nádherné květiny a slzy radosti a štěstí paní Marie
vystřídalo další překvapení. Paní Marie předvedla názorně, že byla velkou
sportovkyní a dlouholetou členkou Sokola. Odmalička chodila do „liďá8

ku“ cvičit, a proto si zde zopakovala alespoň přeskok přes švihadlo. Překvapením
však nebyl konec, paní Marie při přípitku nejenže pozdvihla číši, ale všem přítomným i zazpívala, že se nikdy nevrátí
pohádka mládí. V jejím případě by to
nebylo ani možné, protože od ní mládí
nikdy neodešlo. Ne, že by nestárla, nebo
neměla nějakou tu vrásku či bolest prožitou v průběhu let, ona nezestárla uvnitř.
Paní Marie se narodila jako jedno ze
sedmi dětí do obyčejných poměrů početné rodiny, kterou postihlo i narukování tatínka do I. světové války. Maminka prala prádlo pánům, tatínek
byl pan Kovařík z Mořic, pracoval jako posunovač na dráze, proto bydleli
na „vochtrovni“ v Nezamyslicích, kde prožila celé mládí.
Ve dvaceti letech potkala svého Augustýna, za kterého se provdala 3. 7.
1937, to ještě žil pan prezident Masaryk, a byli spolu padesát šest let. Ze
Lhoty u Vyškova je odsunuli Němci, protože tam na Kozí Horce byla střelnice. Tak šli bydlet do Dřevnovic. Po válce se přestěhovali do Zvonovic, do
Nezamyslic na domeček se vrátili, když měl syn Rostík 9 let a za pár dní se
měla narodit dcera Marie, která se dnes o maminku vzorně stará v Němčicích nad Hanou. Za několik let se rodina rozrostla ještě o dceru Jarku.
Od 15 let opatrovala děti, pak se naučila šít a pracovala u soukromníků v
Nezamyslicích. Dostávala 20,- Kč týdně. Potom šila v Prostějově u Neherů
a v Ivanovicích v OP. Odtud jezdila na zájezdy a hodně cestovala.
Celý život byla velice aktivní v různých spolcích,
tančila v Hanáku, pekla cukroví, žehlila zavinovačky,
pracovala v Červeném kříži, ve Svazu žen, v ochotnickém divadle, v Sokole, 12 let dělala přísedícího u
soudu, nelekla se žádné domácí ani ruční práce.
Zpívala v kostele, i v Sokole. A že ji písnička provází celý život, dala znát i na oslavě svých narozenin.
Vážená paní Marie, přejeme hodně zdraví, štěstí
a lásky, která Vás v kruhu rodiny obklopuje.
Bohuslava Novotná
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Exkurze do Muzea Vyškovska aneb
„EXPEDICE STŘEDOVĚK“
V pondělí 15. září se třída 5. A zúčastnila exkurze do muzea ve Vyškově.
Název exkurze byl zajímavý – „Expedice Středověk“. V sedm hodin ráno se
na nádraží v Nezamyslicích sešlo 25 páťáků, aby se svou třídní učitelkou, Marií Benešovou, a asistentkou pedagoga, Ivou Friedbergovou, podnikli dobrodružnou výpravu za poznáním života našich předků v době středověku. Do
vyškovského muzea jsme dorazili v pořádku a naše expedice mohla začít.
Pracovnice muzea si pro děti připravily poutavý program, který se skládal
ze dvou částí. V první části se děti dověděly mnoho zajímavých informací ze
života středověkých lidí, které jistě využijí ve vlastivědě a později i v dějepise.
Mohly si vyzkoušet psát husím brkem namočeným v inkoustu, zjistily, jak
byli trestáni nepoctiví řemeslníci a klevetivé ženy (zakusily muka na nefalšovaném pranýři a v kládě), dověděly se, jak pracoval mistr pregéř – razič mincí.
Parádivé slečny se na chvíli převtělily do urozených dam a vyzkoušely dobové
oblečení a odvážní mladíci ověřili tíhu rytířské zbroje. Pak se účastníci expedice vyhoupli do sedla koně, a kdo chtěl, mohl si zahrát na zvonkohru.
Druhou částí programu byla tvořivá dílnička. Chlapci si vyráběli štíty se
svými rodovými znaky a děvčata si zhotovila barevné čelenky se závojem. Na
závěr si žáci znovu zopakovali všechny poznatky, co se během dne naučili, a
vysloužili si pochvalu, protože si vše zapamatovali. Cesta ze středověku zpět
do školy do Nezamyslic proběhla v poklidu a všichni jsme si odvezli opravdu
středověké zážitky.
za účastníky „Expedice Středověk“
Marie Benešová, třídní učitelka 5. A

Další fotografie najdete ve fotogalerii na stránkách školy:
www.zsnezamyslice.cz
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Slavnostní rozloučení s absolventy
Na samém začátku školního roku 2014/2015 mi dovolte jedno ohlédnutí
za uplynulým školním rokem. Je to článek, který měl vyjít již v minulém čísle
Hvězdičky, avšak jistým nedopatřením se tam nedostal.
Již druhým rokem se v naší škole organizuje slavnostní akce – rozloučení
s absolventy spojené s předáváním vysvědčení a šerp nejstarším žákům naší
školy – „deváťákům“. Je to událost, která je pro pedagogy a naše absolventy
náročná nejen z organizačních důvodů (nachystat prezentace o sobě a své
třídě, nachystat slavnostní oblečení a sál; my pedagogové musíme připravit
ještě slavnostní řeč k absolventům), ale možná náročnější je celou tuto emočně vypjatou událost ustát bez slziček. Je vždy velmi dojemné loučit se s žáky,
kterým jste byli třídními po dlouhé čtyři roky nebo i déle. Zažili jste spolu
chvilky dobré i zlé (na ty zlé už jste zapomněli). Najednou právě tyto své žáky
už učit nebudete, předáváte je dál, „do světa“. V září vás už budou čekat jiné
děti, se kterými prožijete zase další kus svého života. Učitelské povolání je spíše tedy posláním než zaměstnáním. Za dobu strávenou s nimi, vám vaši žáci,
ať chcete, nebo nechcete, přirostou k srdci.
Letošní rozloučení s absolventy – s žáky 9. ročníku – se konalo ve čtvrtek
26. června v Kulturním sále SRC v Nezamyslicích. Byla to událost krásná a
dojemná. Plakalo se hodně, a to nejen ze strany učitelů. Loučili jsme se s 19
absolventy z 9. A a 23 absolventy z 9. B. Třídní učitelky – Mgr. Marie Benešová a Mgr. Dana Svobodová - předaly svým žákům jejich poslední vysvědčení na základní škole, ředitel školy, Mgr. Petr Jordán, absolventy ozdobil
slavnostními šerpami a starosta našeho městyse, pan Jiří Doubrava, jim pak
věnoval pamětní listy naší školy. Kulturní sál byl zcela zaplněný hlavně rodiči
absolventů a dalšími příbuznými a kamarády, ale pozvání přijali i starostové
sousedních obcí, ze kterých naši absolventi pocházejí.
Nyní už se naši absolventi pomalu chystají na střední školy, na které byli
přijati. Přeji jim, ať se jim tam líbí, mají dobré studijní výsledky, ať je jejich
volba nikdy nemrzí a zažívají jen štěstí a úspěch. Doufám, že na nás – své
učitele – a na naši „základku“ budou vzpomínat jen v dobrém a kdo ví, třeba
se za námi - do své staré školy - přijdou někdy podívat.
Marie Benešová (teď už bývalá) třídní 9. A Masarykova ZŠ Nezamyslice
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Dětský den – tentokrát pohádkový
Dne 16.8. se v areálu u hřiště uskutečnil již tradiční dětský den, tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. Pro děti byl připraven zajímavý
program. Čekalo na ně 10 soutěžních stanovišť, vždy podle nějaké pohádky. Dále se mohly vyřádit na skákacím hradu, projet na koni a nechat si
něco pěkného namalovat na obličej.
Vzhledem k nepřízni počasí, jsme bohužel museli zrušit oblíbené atrakce: pěnovou skluzavku a stezku odvahy. Velkou odvahu ale museli všichni
prokázat při čekání na tombolu ve vytrvalém dešti. Jsme velmi rádi, že i
přes nepřízeň počasí soutěžilo téměř 120 dětí.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na organizování této akce. Zejména Jaroslavě Novotné za krásné
postavy, které pomohly navodit tu správnou atmosféru. Dále mažoretům
za pomoc při realizaci jednotlivých disciplín a všem sponzorům bez nichž
bychom nemohli tuto akci pořádat.
Už teď se těšíme na příští ročník, který proběhne příštím rokem zhruba
ve stejném termínu a pevně věříme, že počasí nám umožní se s Vámi znovu setkat v hojném počtu u všech oblíbených atrakcí.
Za organizátory Petra Michlíčková, Jana Bartošková
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Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
V posledních měsících naše jednotka zasahovala u čtyř mimořádných
událostí. První z nich byl požár hospodářské budovy v obci Víceměřice.
U dalšího požáru, tentokrát rodinného domu jsme zasahovali dne 19.5.
v Němčicích nad Hanou. V květnu jsme provedli likvidaci obtížného
hmyzu na Trávníkách v Nezamyslicích. Zatím posledním zásahem byla
pomoc při dopravní nehodě a odstranění spadlého stromu z komunikace
mezi obcemi Křenovice a Bezměrov. Zúčastnili jsme se také námětového
cvičení v Koválovicích-Osíčanech zaměřeného na dálkovou dopravu vody
při požáru. V květnu a červnu jsme na žádost starosty pravidelně zalévali
nově vysázené stromy na cyklostezce směrem na Dřevnovice a Mořice.
Dále jsme absolvovali teoretickou přípravu na kurzu Cyklická odborná
příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO II a JPO III.
V rámci okresního sdružení jsme iniciovali sbírku mezi sbory na nový
prapor OSH. Dne 30.4. jsme se zúčastnili dne IZS a svěcení tohoto praporu na náměstí v Prostějově. Zúčastnili jsme se také oslav patrona hasičů
svatého Floriána ve Víceměřicích.
V květnu jsme uspořádali sběr kovového odpadu. V květnu a červnu
jsme v rámci požární prevence seznamovali s naší činností děti z mateřských školek v Mořicích a Nezamyslicích. Děti si mohly vyzkoušet hasičské vybavení, obléct si zásahový oblek a nebo zastříkat z děla. 26..6.
jsme provedli ukázku vyproštění osoby z havarovaného auta na akci Den
v zeleném. Hned následující den jsme připravovali pěnu pro závodníky
na zimní olymppijádě. Na této akci jsme také ve spolupráci s TJ Haná Nezamyslice zajišťovali občerstvení. V srpnu jsme uspořádali, ve spolupráci
s TJ Haná, již tradiční dětsky den. Zatím poslední akcí, které jsme se zúčastnili, byly oslavy 135 let od založení SDH Němčice nad Hanou.
V nejbližších měsících nás opět čeká plno práce. V nejbližších dnech se
budeme spolupodílet na pořádání Svatováclavských oslav. Dále nás čekají
pravidelné kurzy a školení nutné pro chod naší zásahové jednotky. Spoustu práce nás také čeká na údržbě a opravách naší techniky.
Jana Bartošková, jednatelka sboru
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Hudební tábor ZUŠ Němčice nad Hanou
Jako každé prázdniny i letos jsme s našimi žáky vyjeli na hudební tábor,
tentokrát na Vysočinu do krásné rekreační oblasti Tři Studně. Ubytování na
chatě Sykovec bylo pro naše potřeby přímo ideální. Každodenní dopolední zkoušky společně nacvičovaných písní se díky pěknému počasí mohly
uskutečnit přímo před chatou a vždy přilákaly kolemjdoucí, kteří se zaposlouchali a podpořili nás svým potleskem. Letošní rok byla hlavním tématem tábora „Velká Morava“. Každé družstvo si vymýšlelo vlajku a pokřik
pro svůj tým. Družstva „Hanáků, Pražáků, Brňáků, Valachů a Ostraváků“
měla své pokřiky dokonce v nářečí dané oblasti! Každé odpoledne jsme pak
s dětmi hráli různé hry, vyráběli nebo podnikali výlety po okolí. Cílem našeho celodenního výletu bylo westernové městečko Šiklův mlýn ve Zvoli nad
Pernštejnem, kde jsme zhlédli taneční a divadelní představení, westernovou
show, přehlídku historických kostýmů a pak se pěšky přemístili do strašidelného domu Draxmoor v Dolní Rožínce. Na našem táboře samozřejmě
nemohl chybět ani tradiční karneval, který nám tentokrát zpestřila módní
15

přehlídka masek, kdy se kuchaři, kteří se výborně starali o naše hladová
bříška, zhostili rolí porotců a pomohli vyhlásit nejlepší masku. Společný
týden utekl jako voda a my jsme měli před sebou poslední společné vystoupení. Počasí nás tentokrát zradilo a my se museli „vmáčknout“ do chalupy,
ale i tak jsme si užili dvou a půl hodinové vystoupení našich táborníků,
kteří si připravili kromě společných písní i svá vlastní hudební i jiná veselá
představení. Bylo krásné sledovat, jak si děti navzájem fandily a užívaly následné hledání pokladů. Na závěrečné diskotéce si pak společně „zablbli“ i
vedoucí, a krásně tak uzavřeli společně prožitý týden s bezvadnou partou
našich žáků.
Prázdniny jsou nenávratně
pryč a nám nezbývá nic jiného,
než žákům popřát krásný nový
školní rok, samé dobré výsledky jak ve škole, tak i v „ZUŠce“ a rodičům i učitelům pevné
nervy… 
Jana Nosková
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Děti v očích České fotbalové reprezentace
Starší přípravka odstartovala v sobotu odpoledne na hřišti TJ Haná Nezamyslice bohatý sportovní program Svatováclavských slavností. Naše děti
v nových dresech společně se soupeřem z Němčic nad Hanou, příjemně
obohatily atmosféru fotbalového stánku.
Na své první fotbalové začátky si tak mohli zavzpomínat jak internacionálové České reprezentace, kteří přijeli na pozvání klubu, tak i bývalí
fotbalový borci z Nezamyslic.
Všichni společně potleskem a svým obdivem odměnili některé akce a
krásné góly našich mladých nadějí. A naopak – náš fotbalový
„potěr“ se potom mohl přiučit
něco z umění bývalých reprezentantů. A kdo ví, možná jednou některý z nich také oblékne
dres s lvíčkem na prsou.
Dětem děkuji za bojovný výkon.
Tomáš Navrátil
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Předhodová sobota na hřišti

V sobotu 20. září si přijeli do Nezamyslic zahrát fotbal Internacionálové České republiky. Fotbaloví fanoušci mohli obdivovat fotbalové
umění bývalých reprezentantů v souboji s našimi bývalými i současnými hráči. Ikdyž měla mít sestava internacionálů i několik zvučnějších
jmen, mohli diváci vidět zajímavý fotbal. Byla to prostě paráda sledovat
jak je to jednoduché, když si hráči umí nahrát a vědí o sobě. Své umění
předvedli hráči jako Jiří Jeslínek, Róbert Kafka, Tibor Mičinec, Miroslav Mlejnek, Václav Samek, František Veselý nebo třeba mistr evropy
z Bělehradu a olympijský vítěz František Štambacher. Konečný výsledek
(0:7) nebyl až tak důležitý, protože si myslím, že se bylo hlavně na co
dívat. Trošku nás ale mrzelo, že nepřišlo víc diváků. Ti co přišli - mohli
být s předvedenou hrou a vydařeným odpolednem spokojeni. Kromě
zajímavé kopané se totiž navíc podávalo opečené selátko a další dobroty. Velké poděkování patří všem, kteří pomohli jak s přípravou areálu a
uvedených dobrot, tak i s obsluhou a prodejem.
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Celé odpoledne bylo zakončeno parádním koncertem kluků ze Zámku. Zámecká kapela „vystřihla“ na fotbalovém trávníku několik hitů Michala Davida, Olympiků nebo třeba Kabátů. Ačkoliv již v době jejich
koncertu dost pršelo, všichni přítomní diváci ocenili jejich umění bouřlivým potleskem a vyžádali si i několik přídavků.
Celý den měl mít vyvrcholení v připraveném ohňostroji, který ale
musel být kvůli nepřízni počasí zrušen. Předpokládáme, že se přesune
na hodovou sobotu a vy tak o něj nepřijdete.
Za pořadatele Ing. Vlastimil Michlíček
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Platné místní vyhlášky v městyse Nezamyslice
Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD – řeší zákaz podomního
prodeje
Obecně závazná vyhláška městyse Nezamyslice č.1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška městyse Nezamyslice č.4/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška městyse Nezamyslice č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška městyse Nezamyslice č.1/2008 - Pravidla pro pohyb psů a
vymezení prostoru pro volné pobíhání psů na území městyse Nezamyslice
Obecně závazná vyhláška obce Nezamyslice č.1/2004 o vytvoření a použití účelových
prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území obce Nezamyslice
Obecně závazná vyhláška obce Nezamyslice č.2/2002 - Řád veřejného pohřebiště
obce Nezamyslice

Upozornění!
Nedopatřením se stala chyba v programu letošních Svatováclavských
slavností.
Začátek hodové mše svaté v neděli 28. září 2014 je až v 10 hodin a ne
v 8 hodin, jak je chybně uvedeno v programu.
Přijměte, prosím, naši omluvu.
Další změnu programu způsobilo počasí:
Avizovaný ohňostroj bude v sobotu 27. září ve 20 hodin na hřišti
(původní termín byl sobota 20. září ve 22 hodin)
Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 500,- Kč.
1/2 strana za 250,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice vydal ÚM Nezamyslice, Tjabinova 111 dne 21.7 2014.
Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR - MK E 21620
Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář městyse Bohuslava Novotná a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse. Fotografie: archiv Městyse Nezamyslice, Masarykovy
ZŠ a od neziskových organizací. Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství.
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