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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Pohled na krásně nazdobené a svítící rodinné domy, na vyzdobené výlohy obchodů i na teploměr, kde se teplota motá stále kolem nuly, nám
signalizuje konec roku a blížící se svátky vánoční. V tomto období se přísluší bilancovat celý rok. Nicméně ohlednutí za většinou roku udělal v minulém vydání Hvězdičky pan starosta Jirka Doubrava. Proto se pokusím
ohlédnout jen za posledním obdobím od Svatováclavských slavností, kdy
poslední Hvězdička vyšla.
Tyto hodové Svatováclavské slavnosti se dle mého soudu vydařily a
nakonec přálo i počasí, které si s námi díky nadprůměrným dešťovým
srážkám pohrávalo celý podzim. V nabídce slavností byl dostatek různých kulturních, společenských a sportovních akcí, takže si mohl každý
vybrat podle své chuti. Je ale na zvážení, zda těchto akcí nebylo až příliš.
Síly ochotných pořadatelů i divácký zájem se tak zbytečně tříštil. Vyvrcholením bylo zdařilé „Tradiční vinobraní“, na kterém místní mažoreti
oživili vinohrad na sále - v jejich letošním podání byl dokonce mobilní.
Za to patří jim a také všem, kteří pomohli s organizací a přípravou celých
slavností velké poděkování.
Krátce po zmíněných slavnostech přišly události, které ovlivnily a poznamenaly dění dalších dní a budou mít vliv i na další období a další roky.
První událostí byly volby do obecního zastupitelstva. Deset zastupitelů
dostalo znovu důvěru, a bylo tak opět zvoleno, k nim bylo zvoleno i pět
„nováčků“. Následně nás ale všechny velmi zasáhla zpráva o zdravotních
komplikacích, které postihly pana starostu Jirku Doubravu. Všichni předpokládali jeho další setrvání ve funkci, ale zdravotní stav toto najednou
nedovoloval. Všichni jsme najednou začali víc přemýšlet o základních
hodnotách života. Dokud jsme zdraví, bereme všechno jaksi automaticky,
ale když se něco zadrhne …. bohužel.
Někteří z nás, včetně mě samotného, jsme museli ze dne na den přehodnotit své priority a rozhodnout se. Věřte mi, že to nebylo vůbec jednoduché. Zastoupit a nahradit starostu, který „vládl“ obci celých 24 let, není
jednoduché. A navíc si myslím, že to dělal dobře. I když se ne vždy všem
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zavděčil (to snad ani nejde), zaslouží si na tomto místě určitě naše uznání
a velké poděkování.
Povolební dohody a nakonec veřejná volba určila nové obsazení vedení
městyse. Jen mě mrzí, že někteří nominovaní kandidáti na místa radních
nevyužili tuto nominaci a možnost, a odmítli tak spolupodílet se na přímém řízení městyse. I tak doufám a zároveň i věřím, že celé zastupitelstvo
udělá společně vše pro blaho našeho městyse.
Ale teď již k dalšímu dění za poslední 2 měsíce. Herními prvky bylo
nově osazeno dětské hřiště za obchodem v Nádražní ulici. Zatím bohužel
bez mobiliáře a laviček, ale ty budou dodány hned, jak to počasí dovolí.
Z náročnějších investičních akcí, zmiňovaných již v minulém čísle, které
jsme realizovali, hned 6 akcí končilo během posledního měsíce. Byla dokončena pergola před smuteční obřadní síní na hřbitově. Bylo dodáno a
uvedeno do provozu nové vozidlo značky Mercedes určené pro pohřební
službu. Bylo také dodáno nové svozové vozidlo IVECO, které je určeno
zejména pro svoz bioodpadu. Většina nákladů na jeho pořízení byla kryta
z dotací. Další v posledních dnech dokončené akce, které byly částečně
hrazeny z dotací, byly zateplení obecního domu (budova bývalé MŠ) a
výměna svítidel veřejného osvětlení. Všechny tyto akce vyžadovaly dokončení a hlavně kompletní vyúčtování na příslušná ministerstva a fondy.
Podobně se dodatečně vyúčtovávala a dokladovala také akce Revitalizace
veřejného prostranství ukončená již v říjnu. Poslední ukončenou akcí
byla rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici. Listopad svým počasím
dokončení nepřál, začátek prosince byl shovívavější, a vše tak mohlo
být stavebně dokončeno.
Drobné terénní úpravy
budou ještě dobíhat. A
tak nám nyní z velkých
investičních akcí zůstává
jen dokončení výstavby
nové hasičské zbrojnice,
které předpokládáme na
jaře.
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Z dalších akcí vyberu jen některé - Ředitelství silnic a dálnic dokončilo
výstavbu nového mostku přes Tištínku u Těšic, po dlouhých tahanicích se
nám podařilo s firmou Kareta zajistit odvoz suti od školy a také se snad
konečně podařilo dát dohromady místní rozhlas. S poradenskou firmou
připravujeme na začátek příštího roku vzdělávací kurzy pro dospělé v oblasti financí, počítačové gramotnosti, právního minima a dalších dovedností. Do konce roku by měla být ještě schválena smlouva s Olomouckým
krajem týkající se zajištění dopravní obslužnosti a nová obecně závazná
vyhláška týkající se svozu odpadů – dobrou zprávou je, že nepředpokládáme navýšení ceny.
Dovolte mi, abych se přece jen nyní vrátil k vánočnímu času. Zima vystrčila zoubky zatím jen ledovkou 1. a 2. prosince, ale ať chceme nebo ne,
konec roku a vánoční svátky se blíží. V pátek 28. listopadu jsme rozsvítili
vánoční stromeček u kostela. Poděkování za krásné pásmo patří dětem
a jejich pedagogům, všem organizátorům a také rodině Karáskových, kteří nás několik let
zásobovali vánočními stromy
a letos poskytli svůj poslední.
Vánoční strom jsme po několika letech rozsvítili i u kapličky
v Těšicích.
Dále bych chtěl poděkovat
za celý rok všem zastupitelům,
všem zaměstnancům městyse, všem neziskovým organizacím, spolkům, sdružením a
všem, kteří se podílejí na životě
v obci.
Přeji vám všem krásné a pohodové svátky vánoční v kruhu
rodinném a do roku 2015 hlavně pevné zdraví
Ing. Vlastimil Michlíček,
starosta
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 1/2014
konaného dne 20. 11. 2014 od 19:00 hod.
v SRC Nezamyslice
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 4/2014 změněné na straně příjmů ve výši
2.986.825,23Kč, na straně výdajů o 4.896.301,21 Kč a financování ve
výši – 1.909.475,98 Kč
4. Dodatečnou volbu členů finančního a kontrolního výboru: člen finančního výboru - Novotná Bohuslava, členové kontrolního výboru
- Oralová Miloslava, Moravec Zdeněk
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích). Výše odměny zastupitele 280,--Kč
měsíčně, odměna člena výboru 420,--Kč měsíčně, odměna předsedy výboru 580,--Kč měsíčně, odměna člena rady 1.568,--Kč měsíčně,
odměna místostarosty 11.800,--Kč měsíčně
6. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí č. 14183004 – Zavedení svozu
bioodpadu
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí č. 14165233 – Úspora energií na
obecním domě
8. Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Rybářskému spolku Němčice n/H na rybník v Těšicích. Roční nájem v nezměněné výši.
9. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s AGD Tištín na pronájem zemědělské půdy ve vlastnictví městyse za těchto podmínek 7.000,-- za ha
ročně.
10. Vyvěsit záměr odprodeje části pozemku p.č. 473/15 o rozměru 35x3,7 m,
který je ve vlastnictví městyse.
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11. Složení kulturního a sportovního výboru ve složení předseda Milan
Klusal, členové Josef Beneš, Kamil Málek
12. Oddávací místnost: obřadní síň úřadu městyse, oddávací den: sobota,
oddávací čas: 8.00 – 18.00 hod.
II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
III.UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv dle schválení v bodech I./6., I./7., I/8., I./9.,

Vánoční stromeček
Většina z nás si bez vánočního stromku nedovede Vánoce ani představit. Přesto tomu tak nebylo vždy.
Něco o historii vánočního stromku.
První vánoční stromeček se v České republice rozsvítil v roce 1812 ve vile
ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha . Po třiceti letech se začaly
stromky prodávat zcela běžně, bohužel si je mohly dovolit pouze zámožnější
rodiny. Stromeček k nám pronikl z německého území, nejdříve byla vánočním stromem především jedle, později borovice.
Zvyk stavění a rozsvěcení stromků na veřejném prostranství se v Evropě
ujal po první světové válce. Podle dochovaných zpráv se na našem území
postavil první stromek v Plzni roku 1925.
- České tradiceU nás v Nezamyslicích se v novodobé historii rozsvítil náš obecní strom
14.12.1998, kdy se na popud pana starosty Doubravy nechal vyřezat smrk
u mostu, dopravil se a připevnil k osvětlení u Vlaháků. 19. 12. potom děti
z mateřské školky zazpívaly pod stromečkem. Tato tradice se s nepatrnými
obměnami ujala.
Tak tedy, ať vaše domovy zdobí dvoumetrový strom nebo jenom na6

zdobená chvojka, přeji vám milá setkání, plná vánoční pohody a klidu.
Do nového roku hlavně hodně osobní spokojenosti a zdraví, protože to je
dar, který si za peníze nekoupíte.
Bohuslava Novotná, kronikářka

Úspěchy žáků Masarykovy základní školy
v Nezamyslicích
Není to tak dlouho, co se po dvouměsíčních letních prázdninách opět
otevřely dveře naší základní školy. Prvňáčci se svými rodiči slavnostně
zahájili výuku v prostorách Sportovně relaxačního centra a poté se společně s učiteli přemístili do svých tříd a začali novou a důležitou etapu
svého života. Stali se z nich školáci. Co je v jejich nové životní roli čeká?
Mají se na co ve své nové škole těšit? Co jim vlastně jejich nové působiště
může nabídnout? Je toho mnoho, výčet aktivit a akcí, které škola v tomto
školním roce dětem nabízí, je opravdu široký. Škola poskytuje vzdělávání
zaměřující se především na jazykovou vybavenost žáků, osvojení základů
matematiky a její aplikaci v praxi, environmentální výchovu a v dnešní
době neméně důležitou výuku informačních technologií. Významná péče
je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Sportovní vyžití žáků a jejich volnočasové aktivity jsou naplňovány prostřednictvím
škol v přírodě, lyžařských a plaveckých výcviků, sportovních dnů, zájmových kroužků a nesčetnými činnostmi a motivačními dny školní družiny.
Škola se každoročně účastní mnoha celostátních soutěží, ve kterých se mohou uplatnit žáci s rozličnými oblastmi nadání. Jsou to matematické, pěvecké, recitační, výtvarné, sportovní i přírodovědné soutěže.
Úspěšnost žáků Masarykovy ZŠ na těchto soutěžích je vysoká a o mnohých úspěších se mohou čtenáři Hvězdičky pravidelně dočíst. Pro mladé
žurnalisty nabízí škola možnost stát se součástí redakčního týmu školního
časopisu Písařík, který je pravidelně vyhodnocován jako jeden z nejlepších v celostátní soutěži školních časopisů. A právě náš školní časopis pod
vedením skvělé paní učitelky Krupičkové uspěl i v roce letošním. „Členo-
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vé redakce celý rok tvořivě pracují a přispívají do našeho školního časopisu Písařík. Snažíme se naplňovat dva hlavní cíle – psát původní příspěvky
a co nejvíce zaznamenávat dění v naší škole. Dvacetičlennou redakci tvoří
žáci 2. stupně, a to ze všech tříd - od šestky až po devítku. Domlouváme se
na tom, co bude obsahem časopisu, co bude pro čtenáře zajímavé. Většinou ale mají jednotliví redaktoři své pole působnosti a tomu se věnují. Na
některých tématech však spolupracují. Další zase doplňují psané příspěvky autorskými fotografiemi či kresbami. Často zveřejňujeme i výsledky
žáků z hodin výtvarné výchovy. Přispívat svými články mohou i nečlenové redakce. I v letošním roce jsme se přihlásili do celostátní soutěže „Školní časopis roku“. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přes krajské kolo jsme se
probojovali do kola celostátního, které se konalo 1. prosince 2014 v Brně.
Zde nás čekalo srovnání s ostatními redakcemi a časopisy z celé republiky.
S velikou radostí jsme přivítali ocenění, která nám byla udělena. Nejdříve
Adéla Dostálková získala individuální ocenění „Článek měsíce“. V hlavní
soutěžní kategorii „Tištěný školní časopis - 2. stupeň ZŠ“ jsme se umístili
na 1. místě a v hlavní kategorii „Webové časopisy a noviny - 2. stupeň ZŠ“
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jsme také obsadili 1. místo. V dalších
doplňujících kategoriích jsme ještě
získali 1. místo v kategorii „Titulka“
a 3. místo v kategorii „Obsah“. Diplomy si redaktorky Adéla Dostálková,
Nikola Dostálíková a Klára Otáhalová převzaly z rukou ředitele soutěže Petra Kantora z AŠK ČR. Pro
naši redakci jsou tato ocenění obrovským úspěchem a budou velkou
motivací i do dalších ročníků. Velké
poděkování za skvělou práci a výbornou reprezentaci naší školy přísluší
především členům redakce, ale také všem dalším přispěvatelům a vedení
školy za zázemí, které nám poskytuje.“ řekla o úspěších školního časopisu
jeho šéfredaktorka, paní učitelka Mgr. Jarmila Krupičková.
Dalším skvělým oceněním, kterým se rádi pochlubíme a jsme na
něho náležitě hrdí, je úspěch Anety
Šiklingové (žákyně třídy 8. A), která
byla vyhodnocena mezi Talenty Olomouckého kraje za rok 2014 v umělecké kategorii. O Talent Olomouckého kraje se tradičně uchází žáci,
studenti i školy a školská zařízení z
Olomouckého kraje, kteří dosahují vynikajících výsledků v krajských
či celostátních soutěžích a olympiádách. V letošním jubilejním 10. ročníku bylo nominováno rekordních
250 žáků a studentů. Už samotná nominace musí splňovat přísná kritéria.
A z naší školy byly takto nominovány 2 žákyně. Byly to Aneta Šiklingová
a Adéla Koutská v umělecké kategorii, za úspěchy v mezinárodní soutěži
Pod modrou oblohou (reportáž z vyhodnocení výtvarné soutěže byla publikována v jarním čísle Hvězdičky). Vítězové získají peněžitá ohodnocení
od jednoho do pěti tisíců korun. Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního
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desátého ročníku soutěže se uskutečnilo v pondělí 1. prosince 2014 od
14:00 hodin v sále Pegasus Regionálního centra Olomouc.
Nedávným úspěchem se také může pochlubit paní učitelka Křupková,
která přihlásila práce svých žáků do výtvarné soutěže „Barvy podzimu“ a
se svými svěřenci získala první místo v kategorii žáků třetích a čtvrtých
ročníků. Oceněni byli Tomáš Pleva a Natálie Störová ze 4. A a dále pak
Patrik Havlíček, Simona Procházková a Kateřina Svobodová ze 4. B.
Škola se nevyhýbá ani podpoře charitativních projektů. Nedávným takovým počinem byla „Kola pro Afriku“, na která byla s laskavou pomocí
rodičů vybrána částka 4 600 Kč. Škola se pravidelně podílí na akcích organizovaných městysem Nezamyslice. Zatím poslední takovou spoluprací
bylo rozsvěcování vánočního stromu v podvečer 28. listopadu před kostelem sv. Václava. Akce byla doprovázena prodejním jarmarkem, na kterém
nechyběly ani výrobky dětí školní družiny, které v předvánočních dílnách
vyráběly s rodiči a s vychovatelkami. Děti si připravily kulturní program
plný básniček, koled a vánočních písní, které snad potěšily všechny ty,
kteří se rozhodli i v sychravém a nevlídném počasí přijít a vychutnat si
slavnostní atmosféru blížícího se Adventu. „ Mám opravdu velkou radost
z úspěchů našich žáků. Každý takovýto úspěch je vždy signálem toho, že
práce a snaha pedagogů nebyla marná a že trpělivost a vytrvalost v jakémkoliv lidském konání přináší své plody. Jsem hrdý na to, že mohu stát v
čele takového týmu profesionálů a jsem přesvědčen o tom, že dětem naší
školy je věnována ta nejlepší péče. Jménem základní i mateřské školy přeji
všem krásné a poklidné prožití vánočních svátků a do roku nadcházejícího hodně zdraví, lásky, trpělivosti a dobrých zpráv.“ Svá přání do dnů
příštích pronesl Mgr. Petr Jordán, ředitel školy.

Mažoretky DDM Orion Němčice nad Hanou
Mažoretkám z DDM Orion Němčice nad Hanou začal nový školní
rok a tím i nová soutěžní sezóna. Tuto sezónu jsme zahájily na přehlídce
mažoretkových souborů u nás v Nezamyslicích dne 27. 9. 2014, která byla součástí Svatováclavských slavností. Zde všechny naše soubory
10

BabyOrionky, MiniOrionky a Orionky předvedly své sestavy a odnesly
si domů na krku krásné medaile. BabyOrionky získaly 2. místo jak s
formací baton, tak i pompom, MiniOrionky 1. místo s formací pompom
a Orionky 1. místo s miniformací baton a 3. místo s miniformací pompom. Jen nás trošku zamrzelo, že se na nás přišlo podívat málo občanů
městyse Nezamyslice.
Další soutěží, se kterou se naše děvčata poprala na výbornou, byla
postupová soutěž svazu IMC v Dubňanech dne 22. 11. 2014. Zde soubory předvedly svoji premiéru s novými formacemi baton. Naše juniorky
MiniOrionky získaly 2. místo s náčiním pompom a 5. místo s náčiním
baton. Kadetky BabyOrionky si odvážely 1. místo s miniformací baton,
2. místo s formací pompom a 5. místo s formací baton. Všechny naše
sestavy postoupily do finále IMC, které se uskuteční opět v Dubňanech
v dubnu 2015.
Letošní rok 2014 zakončíme poslední soutěží ve Fryštáku v sobotu
29. 11. 2014. Zde bude kromě našich kadetek i juniorek soutěžit i naše
přípravka. Přípravku mažoretek navštěvuje 16 děvčat ve věku 4 – 8 let.
Děvčata v tomto složení trénují teprve od září letošního roku a soutěže
se účastní úplně poprvé se svojí formací „Tři oříšky pro Popelku“. Věříme, že i na této soutěži všechny naše soubory předvedou své sestavy na
výbornou a že si domů povezeme krásná umístění.
Také si vás dovoluji pozvat za všechny mažoretky DDM Orion Němčice na Hanou na vánoční mažoretkové vystoupení, které se bude konat
ve středu 17. 12. 2014 v 17 hodin ve Sportovně relaxačním centru v
Nezamyslicích.
V roce 2015 pak můžete přijít na náš II. mažoretkový ples, který bude
v pátek 30. 1. 2015 - k tanci a poslechu bude hrát kapela BENE.
Na závěr bych chtěla všem občanům městyse Nezamyslice popřát
pohodový Advent, krásné svátky vánoční, pěknou cestu půlnoční. Pod
stromečkem dárků dosti, pozor však na rybí kosti. Na Silvestra pevný
krok a pak šťastný nový rok 2015!!!
Ing. Jana Telecká
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Domov na zámku
Vstoupili jsme do adventní doby, která je pro nás všechny přípravou
na blížící se vánoční svátky. Většina z nás dospělých si pod tímto pojmem
představuje klid, rodinnou pohodu, setkání s přáteli a také linoucí se vůni
vánočního cukroví. V Domově mezi taková setkání patří posezení s vyprávěním o Adventu s panem B. Outratou, na které se uživatelé velmi těší.
Uživatelé se na Vánoce připravovali v terapeutických dílnách, kde vyráběli výrobky se zimní a vánoční tématikou, o čemž jste se mohli přesvědčit na Adventní výstavě. Další významnou událostí v Domově bude
Vánoční koncert, v jehož programu budou účinkovat obyvatelé domova.
Závěrem dovolte, abychom vám všem popřáli příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
kolektiv Domova„Na Zámku“ Nezamyslice

Farnost Nezamyslice
Závěr kalendářního roku vždy trochu vybízí k hodnocení a bilancování. Život ve farnosti Nezamyslice je v první řadě nasměrován k hodnotám,
které nejsou příliš měřitelné a počitatelné. Přesto konec kalendářního
roku vybízí k jistému shrnutí aktivit farnosti.
Začátek roku 2014 byl stejně jako v minulosti ve znamení Tříkrálové sbírky. V Nezamyslicích se zapojilo do koledování padesát koledníků, velký dík
patří za spolupráci učitelkám mateřské školy. Zde je vhodné připomenout, že
další ročník Tříkrálové sbírky 2015 proběhne v sobotu 10. ledna 2015.
Celý rok se scházejí kluci na ministrantských schůzkách, holky pomáhají se zpěvem při bohoslužbách. V průběhu května a června se děti zapojily do přípravy programu Noci kostelů, která letos v Nezamyslicích proběhla poprvé. Do přípravy a vystoupení se nadšeně zapojilo 22 dětí a řada
dospělých. Noc kostelů podpořilo a nakonec aktivně navštívilo poměrně
velké množství obyvatel obce a všem patří dík. Velkou akci letošního léta
byl tábor pro 30 dětí, který se letos uskutečnil v Břežanech u Znojma, kde
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sídlí kongregace sester sv. Hedviky, která byla po 2. světové válce nucena
opustit nezamyslický zámek. Farní tábor se letos uskutečnil již počtvrté a
krásné zážitky, spokojenost a úsměv dětí jsou určitě dobrým důvodem k
poděkování organizátorům za jejich nasazení a dobrou organizaci. Advent
a Mikuláš pak dětem, rodičům, prarodičům a známým přinesl další setkání
v prostorách SRC. V současné době vrcholí přípravy na již tradiční divadelní vystoupení připomínající příběh Ježíšova narození, které všechny děti
představí v průběhu štědrovečerní mše svaté. Všichni jste zváni.
Někteří z nás společně navštívili poutní místo ve Křtinách, a zůstali
tak věrni tradici všech předků a občanů Nezamyslic. V srpnu a září se u
poutní kaple uskutečnily dvě poutě, kde přítomní kromě pokoje pro duši
mohli zakusit chuť pouťových perníků, klobás a nápojů a spokojeně sledovali vystoupení souboru Pantlék.
Řada farníků se v průběhu roku aktivně zapojuje do údržby kostela,
fary, farní zahrady a také poutní kaple. U mnohých to jsou hodiny času
vynaložené ve prospěch farnosti a činnosti pro druhé.
Hlavním a nejdůležitějším bodem života celé farnosti je pro všechny setkávání se s Bohem. V důvěře mu svěřujeme sebe, celé Nezamyslice i zemi.
Všem přejeme rok 2015 plný pokoje a dobra.
Mgr. Jan Košárek

Fotbalová přípravka
Milí sportovní přátelé,
máme konec podzimu, a tak je čas se poohlédnout za uplynulým půlrokem naší fotbalové přípravky. Počet dětí se na trénincích značně zvýšil, což
nás těší, a jen to dokazuje, že děti mají o sport a pohyb stále zájem. Trénink
totiž není jen o fotbale, jeho součástí jsou i průpravná cvičení, pohybové hry a
spousta další zábavy. Trénují u nás děti hlavně z Nezamyslic, ale jezdí i děti z
okolních vesnic, dokonce až z Měrovic. Ml. přípravka je ročník 2006 a mladší.
My, trenéři, také nezahálíme, snažíme se navštěvovat co nejvíce různých školení a ukázkových tréninků, abychom mohli dětem nabídnout
stále něco nového. Koncem listopadu jsme na OFS PV úspěšně dokončili
trenérské zkoušky.
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Nyní trénujeme v hale SRC, kde nás 30. 11. čeká i celodenní turnaj.
Přes zimu máme ještě naplánovány další dva turnaje, několik „přáteláků“
a s prvním jarním sluníčkem zajedeme otestovat naši formu na Sigmu
Olomouc.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat Tomáši Mariánkovi, Honzovi Starobovi a Mirkovi Pinovi za občasnou pomoc, bez které bychom jen stěží
dokázali zvládnout na tréninku tolik dětí.
A ještě naše podzimní zápasy… Nezamyslice : SK PV C 10:1, Čechovice 5:10, Určice 3:2, Haná PV B 4:2, Klenovice 11:3, Mostkovice 5:6, FK
Němčice 14:2.
Naše aktuální sestava:
Malík Jiří, Novotný Adam, Novotný Jakub, Navrátil Aleš, Horák Petr,
Strejček Jakub, Malý Filip, Pelda Petr, Frank Richard, Křepelka Zbyněk.
Trenéři: Navrátil Drahomír, Moravec Petr.
Moravec Petr
fb: Přípravka Ml. Nezamyslice
email: kmpmoravecpetr@seznam.cz
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Extraliga znovu v Nezamyslicích
Po loňském sestupu z nejvyšší soutěže se po roce vrátila bratrská dvojice Petr a Martin Přikrylové zpět do extraligové soutěže. Po odehrátí 1.
a 2. kola patřilo naší dvojici 3. místo za Plzní a Přerovem. Poslední, 3.
kolo, naše dvojice ovládla a spolu s mužstvem Plzně slaví návrat. Velmi
dramatický byl zápas s Přerovem, ve kterém jsme brzy prohrávali 0:2,
do poločasu bylo srovnáno, Přerov se znovu ujal vedení, ale nejdramatičtější byla poslední půlminuta, kdy jsme se ujali vedení 4:3, soupeř
srovnal čtvrtminutu před koncem, po rozehrání jsme vybojovali trestný
úder a poslední střelou jsme získali výhru 4:3 a mohli slavit postup. Další pořadí 3. Přerov I., 4. Spartak Chrastava, 5. Pankrác Praha, 6. Přerov
II. 7. MO Svitávka II.
V závěru letošní sezony jsme se zúčastnili turnajů v rámci Dunajského
poháru za účasti mužstev z Moravy a Rakouska. V Šitbořicích jsme obsadili 3. místo a následující turnaj v Olomouci jsme vyhráli.
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Do nadcházejícího ročníku jdeme s cílem zachránit se v elitní soutěži.
Zároveň děkujeme všem příznivcům a sponzorům, zejména pak Úřadu městyse Nezamyslice za podporu v letošním roce.
Náš oddíl se potýká delší dobu s nedostatkem mládeže. Rádi bychom
přivítali nové zájemce - chlapce od 10 let - každé pondělí a čtvrtek od
18:00 hod. v tělocvičně SRC. Přijďte to zkusit.
Libor Košař

Další výborné výsledky
mladých nezamyslických atletů
Mladí atleti z Nezamyslic potvrdili skvělou formu i ve druhém pololetí
letošního roku a dosáhli dalších skvělých výsledků.
12. 7. 2014 Běh okolo Vyškova
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Veronika Plevová – 6. místo
9. 8. 2014 Kozlanský kopeček
• Tereza Račanská – 1. místo
4. 9. 2014 Vyškovská míle
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Tereza Račanská – 2. místo
• Veronika Plevová – 3. místo
13. 9. 2014 PRECHEZA Valachiarun Přerov
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Veronika Plevová - 4. místo
4. 10. 2014 TES Valachiarun Vsetín
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Veronika Plevová – 11. místo
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28. 10. 2014 Sokolský běh Bučovice
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Tereza Račanská – 3. místo
• Veronika Plevová – 12. místo
22. 11. 2014 Mikulášský běh Vyškov
• Tomáš Pleva – 1. místo
• Tereza Račanská – 3. místo
• Veronika Plevová – 18. místo
Nyní naše mladé závodníky čeká halová příprava na další závodní sezónu, ve
které se ovšem Tom i Terezka přesunou
do vyšší věkové kategorie. Doufáme, že i
v ní je budeme znovu vídat na předních
místech výsledkových listin.
Markéta Plevová

Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
Blíží se konec roku, proto mi dovolte shrnout činnost zásahové jednotky i celého sboru. V letošním roce naše jednotka zasahovala u desíti
mimořádných událostí. První z nich byla dopravní nehoda mezi Nezamyslicemi a Dřevnovicemi dne 8. 2.
Dále jsme vyjeli dne 26. 2. do Nezamyslic, kdy byl na operační středisko nahlášen požár, jednalo se ovšem
o planý poplach. Dne 18. 4. jsme zasahovali u požáru hospodářské budovy v obci Víceměřice. U dalšího
požáru, tentokrát rodinného domu,
jsme zasahovali 19. 5. v Němčicích
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nad Hanou. V květnu jsme provedli likvidaci obtížného hmyzu na Trávníkách v Nezamyslicích. Dalším zásahem byla pomoc při dopravní nehodě
a odstranění spadlého stromu z komunikace mezi obcemi Křenovice a
Bezměrov 22. 5. Nejkrušnější pro nás byl závěr roku, kdy jsme zasahovali
u čtyř mimořádných událostí. Prvním z těchto zásahů byl požár skládky
v Němčicích nad Hanou dne 13. 11. Druhou událostí byl opět požár, tentokráte v Koválovicích – Osíčanech dne 26. 11. Dále jsme zasahovali dne
29. 11. ve Víceměřicích. Zatím posledním zásahem v letošním roce byla
technická pomoc při kalamitě dne 1. 12. v Nezamyslicích.
V červnu jsme se zúčastnili námětového cvičení v Koválovicích – Osíčanech, zaměřeného na dálkovou dopravu vody při požáru. V listopadu
jsme uspořádali námětové cvičení v Nezamyslicích. Poslední námětové
cvičení, kterého jsme se zúčastnili, se konalo v Ivanovicích na Hané dne
13. listopadu a bylo zaměřeno na požár výrobní haly firmy Fischer.
V tomto roce jsme zakoupili za pomoci Olomouckého kraje a Městyse
Nezamyslice dva třívrstvé zásahové obleky Zahas, dále sadu klínů, žebříky,
univerzální páčidlo a trhací háky. Se zásahovou technikou jsme úspěšně
absolvovali technickou kontrolu a na těchto našich vozidlech jsme po celý
rok prováděli údržbu a opravy. Generální opravou prošla naše Avie. Byly
provedeny kompletní karosářské práce a repase nástavby. V neposlední
řadě jsme se zúčastnili školení nutných pro chod naší jednotky, zejména
pak velitelského kurzu na stanici HZS Prostějov. Na žádost starosty jsme
zalévali nově vysázené stromky u cyklostezky směrem na Mořice a Dřevnovice. Zásahová jednotka také v obci občanům čistila studny a kanály a
kácela stromy.
První setkání členů našeho sboru bylo při sportovním klání, turnaji
v sálové kopané v místním Sportovně relaxačním centru, mezi okolními
sbory dobrovolných hasičů. Tohoto klání se účastnili jak muži, tak ženy.
Zde členové našeho sboru zajistili občerstvení pro hosty a pro účastníky turnaje. Následující víkend 12. ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili okrskové schůze v Mořicích, kde se hodnotila činnost 17. okrsku za
uplynulý rok. 14. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples v místním
Sportovně relaxačním centru. Na ples nás přišli podpořit hasiči z okolních sborů ve stejnokrojích. 1. března jsme uspořádali tradiční ostatky.
Zúčastnil se hojný počet maškar za doprovodu muzikantů. 27. dubna
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jsme uspořádali okrskovou schůzi v místní restauraci Na Koupališti, kam
se sjeli zástupci sborů 17. okrsku a kde jsme také předali gratulaci a dar
bratru Janu Brabcovi k jeho významnému životnímu jubileu. 30. dubna se
zástupci našeho sboru zúčastnili akce Den IZS v Prostějově na náměstí,
kde také proběhlo svěcení okresního praporu. V loňském roce jsme byli
iniciátory sbírky na uvedený prapor, a proto jsme rádi, že se zakoupení
praporu podařilo. Dále se 3. května naši členové zúčastnili oslav sv. Floriana ve Víceměřicích. 10. května jsme v naší obci uspořádali sběr kovového
odpadu a do kovošrotu v Dřevnovicích jsme odvezli jednu vlečku starého
železa. 20. května jsme na Mokroši uspořádali ukázku a besedu pro MŠ
Mořice. Byla to již naše druhá beseda v této školce a dětem se hasičská
technika a hasičská práce moc líbila. 17. června jsme za místní čističkou
uspořádali ukázku a besedu také pro MŠ Nezamyslice. I toto setkání se
dětem líbilo a v příštích letech budeme v této činnosti pokračovat. 26.
června jsme pomáhali s organizací dětského dne v areálu kynologického
hřiště a sportovního hřiště a tam jsme také ve spolupráci s okolními sbory
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provedli ukázky zásahu při dopravní nehodě a požáru vozidla. 27. června
jsme připravili pěnu na olymppijádě na hřišti a také jsme se tam podíleli
na organizaci a zajištění občerstvení. 16. srpna jsme společně se sportovci
uspořádali na místním hřišti dětský den. Na něm byla hojná účast dětí s
rodiči, i když počasí nebylo úplně ideální, a proto se ani celý naplánovaný
program neuskutečnil. 23. srpna jsme jeli na oslavy 135. výročí založení
sboru do Němčic nad Hanou. Na tyto oslavy jsme jeli i s naší cisternou a
praporem, a to kvůli slavnostnímu průvodu. 19. září jsme společně s TJ
Haná Nezamyslice uspořádali taneční zábavu ve Sportovně relaxačním
centru. 26. září jsme se podíleli společně s městysem Nezamyslice na organizaci tradičního vinobraní. 9. listopadu jsme svolali členskou schůzi v
kavárně místního pohostinství Viktoria, kde jsme zhodnotili uplynulou
činnost sboru a naplánovali jsme letošní Výroční valnou hromadu SDH,
která se konala 23. 11. V letošním roce byla obzvláště důležitá, protože se
konaly volby členů výboru, který zůstal ve stejném složení.
Na závěr mi dovolte vás pozvat na tradiční Hasičský ples, který se bude
konat 23. 1. 2015 ve Sportovně relaxačním centru, tentokrát zahraje skupina MARBO, a popřát vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok.
Jana Bartošková, jednatelka sboru

Bujinkan Budó Taijutsu
Dobrý den, vážení čtenáři, jmenuji se Honza Vlč a studuji bojové umění
Bujinkan Budó Taijutsu, které se snažím předávat studentům v Nezamyslicích. Tímto článkem bych chtěl tento druh bojového umění přiblížit i vám.
Prvně se učíme Taihendžucu, kde se učíme, jak správně používat tělo
při různých akrobatických prvcích, což jsou různé kotouly, pády, hvězdice, přemety, příp. i salta. A při těchto cvicích se snažíme protáhnout
tělo a dostávat ho do větší pružnosti a houževnatosti. Zároveň posilujeme různé svalové partie, které člověk málo používá, ale jsou velice důležité pro správné používání těla. Studium Taihendžucu je základ pro
učení Taidžucu.
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A dostávám se k Taidžucu, a to je v překladu boj beze zbraně. Učíme se správně používat své vlastní tělo a nepoužívat žádnou sílu při
obraně, a to proti jednomu nebo více útočníkům. Nejdříve studujeme
základy. Při studiu základů je nejdůležitější pohyb těla, chůze a synchronizace rukou a nohou. Jak správně udělat různé páky, údery, bloky, kopy, přehozy atd. Tyto základy studujeme celý život a provází nás
do dalšího studia, které je hlubší, kde se věnujeme např. vzdálenosti,
načasování, napojení atd. Studium Taidžucu je základ pro správnou
sebeobranu.
V Nezamyslicích v tuto chvíli studuje Bujinkan 30 dětí ve věku od 6 do
16 let. Z toho je 12 dětí, které docházejí více než rok a mají kyu (což jsou
základní stupně vyspělosti ve studiu).
S těmito dětmi vystupujeme na různých akcích v regionu.
Letos v březnu jsme měli ukázku na soutěži „Orion dancing stars“ v
Němčicích nad Hanou v nové sportovní hale, v květnu na akci „ Kojetín –
bezpečné město“ v Kojetíně.
V červnu jsme se zúčastnili 8. Ninja Kids Festivalu, který se konal v
okolí Buchlovských kopců. Zde se děti učily samostatnosti, poznávání terénu, orientaci v lese, ale také různým hrám atd. Měli možnost zde poznat
i studium pod nejvyšším představitelem tohoto bojového umění v České
republice, držitele 15. danu, Shihana Luboše Pokorného.
V srpnu jsem pořádal společný seminář dětí i dospělých, které taktéž
vyučuji. Kde jsme se věnovali studiu Bujinkanu, střílení z luku, házení
šurikeny (vrhací hvězdice).
V listopadu jsem se s dospělými i dětmi zúčastnil ukázky ve Zlíně na
akci „Noc bojových umění“, kde bylo vyprodáno (přes 700 diváků). V témže měsíci jsem pořádal, ve spolupráci s dalším učitelem, Shidoshi Jiřím
Nohelem, zde v Nezamyslicích dvoudenní seminář.
V prosinci jsme měli vánoční trénink a večírek.
V případě zájmu můžete zhlédnout mé webové stránky http://janvlc-bcd.webnode.cz/, najdete zde různé fotky, články a různé jiné informace
o našem studiu.
Shihan Bujinkanu Hombu dojo, Japan
Honza Vlč
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Výzva OSNM
Nezamysličtí mažoreti oznamují všem spoluobčanům, že dne 16. 11.
2014 došlo na členské schůzi k vyhlášení Otužilecké sekce Nezamyslických mažoretů (zkr. OSNM).
Po sečtení indexů otužilosti všech přítomných členů má sekce momentálně 0,43 člena.
V současné chvíli se sekce potýká s několika nepříjemnostmi:
1.) Všech 0,43 členů nyní intenzivně hledá trenéra, aby se index otužilosti aspoň u jednoho člena přehoupl přes magickou hranici 1 otužileckého bodu a mohlo by proběhnout historicky první silvestrovské plavání
v Hané, eventuálně v těšickém rybníku. Pokud index otužilosti aspoň u
jednoho člena nepřesáhne požadovanou hranici, nebude možné akci vyhlásit za uskutečnitelnou.
2.) Již po prvních tréninkových kolech nastala revolta ze strany manželek kvůli neočekávaně velkému hmotnému úbytku mužství během tréninkových fází. Na tuto indispozici nás bohužel žádné začátečnické příručky
neupozornily a nyní je nutné ji řešit jako prioritu a přitom nepřerušit tréninkový rytmus.
3.) OSNM také intenzivně hledá sponzory pro pokrytí nákladů na životní pojištění, pro případ, že někoho náhodou trefí šlak.
Pokud jste schopni(y) nám s výše uvedenými problémy pomoci, ozvěte
se, prosím, Vašemu nejbližšímu mažoretovi.
Děkuji – otužilec D..
P. S.
1. silvestrovké koupání se pravděpodobně uskuteční na Silvestra. Podrobnosti se dozvíte, pokud se někdo odhodlá. Tímto Vás samozřejmě zveme.
D.
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Turnaj o Pohár starosty v tenise
Opět po roce se ve sváteční den 28. října konal tenisový turnaj ve
čtyřhře „O pohár starosty“. Letos jsme byli ve sportovní hale v Nezamyslicích svědky již čtvrtého ročníku.
Opět se sešli dvojice nejen z Nezamyslic. Pro všechny účastníky byly
připraveny hodnotné ceny, za které velmi děkujeme všem sponzorům.
Jednotlivé souboje nabídly zajímavý a napínavý tenis, který diváci (většinou z řad rodinných příslušníků a přátel) ocenili nejednou bouřlivým
potleskem.
V souboji poražených semifinalistů zvítězila a pohár za třetí místo si
nakonec převzala drnovická dvojice Viťa Plch a Slávek Zbořil. V napínavém finálovém souboji zvítězila dřevnovická dvojice Mirek Zbořil a Ruda
Návrat, a převzali tak nový putovní Pohár starosty městyse. Poháry a ceny
za druhé místo převzali loňští vítězové Zbyněk Špička a Radek Mik.
I letošní turnaj se opět velmi vydařil a již nyní se všichni můžeme těšit
na další, již pátý ročník.
za organizátory Vlastik Michlíček
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Fotbal
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a mnozí z Vás začnou bilancovat, jaký vlastně byl,
co se povedlo a co ne. Není tomu jinak ani u našeho fotbalového oddílu TJ
Haná. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s naší činností.
Hned od začátku roku začala zimní příprava na jarní část soutěží všech
našich mužstev v SRC, jejíž součástí byly halové turnaje a závěrečné soustředění ve Starém Hrozenkově. Hlavním cílem byla záchrana našeho A-mužstva v I. B třídě krajské soutěže. I když výsledky byly o dost lepší než
podzim, nepodařil se tento úkol splnit a sestoupili jsme do okresního přeboru. Lépe se dařilo našemu rezervnímu B-mužstvu, které skončilo na hezkém 6. místě III. třídy okresní soutěže. Dorostenci podávali po celou dobu
vyrovnané výkony a odměnou jim bylo třetí místo v okresním přeboru.
Starší žáci, kteří také hráli okresní přebor, se umístili uprostřed tabulky na
šestém místě. Starší přípravka po všech odehraných turnajích obsadila 10.
místo a mladší přípravka místo páté.
Do podzimní části okresního přeboru jsme vstupovali s obavami, jestli negativní nálada ze sestupu nebude dále ovlivňovat naši hru, neboť výsledky z přípravy nám na klidu nepřidaly. Naštěstí hned od prvního zápasu
mužstvo ukázalo bojovného ducha, protrhlo i střeleckou smůlu z minulé
sezóny, po celý podzim se drželo v popředí tabulky, aby ji v samém závěru
opanovalo, a přezimuje na prvním místě. Věříme, že naši borci přistoupí
zodpovědně k zimní přípravě, aby náš fotbal vrátili tam, kde si myslíme, že
má být, to jest do krajské soutěže.
Velkou radost nám dělalo i mužstvo dorostu, které se rovněž stalo
podzimním mistrem okresního přeboru. Naopak zklamaní jsme z výsledků našeho B-mužstva, protože máme za to, že desáté místo, kdy většinu
zápasů odehráli doma v silné sestavě, je daleko za očekáváním. Hlavně
kmenoví hráči mužstva by si měli tuto situaci vzít k srdci a v zimní přípravě pořádně zabrat. Bohužel žákovské týmy jsme pro malý počet hráčů
nemohli přihlásit do soutěží, a tak jsou kluci zatím na hostování v Dobromilicích. Naši nejmladší hráči v přípravkách si vedou ve svých skupinách
velmi dobře a také nám dělají radost. Chtěl bych na tomto místě poděko24

vat všem trenérům a vedoucím mužstev za jejich obětavou práci.
Naše tělovýchovná jednota se významně podílela i na kulturním dění v
naší obci. V lednu jsme uspořádali sportovní ples, v březnu dětské šibřinky
a maškarní bál, v dubnu jsme pomáhali při pálení čarodějnic a také při zimní olymppijádě v červnu. V srpnu jsme s našimi dobrovolnými hasiči uspořádali dětský den a v září „předhodovou“ zábavu. V rámci Svatováclavských
slavností jsme pozvali mužstvo bývalých reprezentantů, kteří sehráli zápas
s našimi bývalými hráči. Zápas si zahráli proti sobě naše ženy a dívky a
„staří páni“ sehráli utkání se stejně „mladými“ hráči z Mostkovic. Mrzí nás,
že předhodová zábava a zápas internacionálů nepřivedly větší počet našich
spoluobčanů. Na tomto místě bych rád poděkoval členům výboru a všem
ochotným lidem, kteří vytvářejí zázemí při všech našich akcích.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití blížících se
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a osobní pohodu.
Vladimír Ošťádal, předseda TJ Haná

Novinky městyse
Vážení spoluobčané,
- nově zvolené Zastupitelstvo městyse Nezamyslice by zajímaly odpovědi na některé otázky týkající se života v obci. Abychom mohli co nejlépe
reagovat na vaše požadavky, podněty a přání, chystáme se v lednu 2015
distribuovat do vašich domácností dotazníky. Žádáme vás o jejich vyplnění v papírové nebo elektronické podobě, která bude umístěna na webu
městyse. Budete-li potřebovat další dotazníky např. pro ostatní členy rodiny, můžete si je okopírovat, stáhnout na webu, nebo vyzvednout na úřadu
městyse. Těšíme se na vaše podněty.
- hlášení rozhlasu je možné si přečíst každý den na webu městyse
- ve sportovní hale SRC jsou nově pingpongové stoly – možnost pronájmu na tel. č. 773233385
- ve vstupní hale městyse je telefon, kterým imobilní občané mohou
komunikovat se zaměstnanci úřadu
za zastupitelstvo městyse
Pavlíková Dagmar
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NEZAMYSLICKÉ PLESY 2015
23.1. Hasičský ples
20.2. Srdíčkový ples
10.1. Sportovní ples
13.3. Tradiční maškarní ples
30.1. Mažoretkový ples
14.3. Dětské šibřinky

VÁNOÿNÍ
VYTRUBOVÁNÍ
PÁTEK

26. prosince 2014
od 18.00 hodin
pĢed kostelem sv.Václava
v Nezamyslicích
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Přání
Rozsvítit stromeček
upéct si vánočku
koupit si kapra a udělat salát?
Vánoční náladu přifouknout jak vločku není pro všechny tak snadné,
jak může se zdát.
Pro věci kolem nás zapomnět na blízké
na lásku, na cit,co můžem jim dát?
Radost a klid, nekoupíš v obchodě,
nemusíš na ně v dlouhé frontě stát.
Do roku nového přejme si štěstí,
zdraví a radost lidem všem
ať si nám kdo chce - co chce věští,
já přeji jen ať člověk zůstane člověkem!
Bohuslava Novotná
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.
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