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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Tak jako každý rok vychází naše první číslo zpravodaje Hvězdička
před Velikonocemi. Je to tradičně první příležitost v roce sdělit Vám
nové informace o činnosti rady, zastupitelstva, městyse i jeho úřadu.
V prvních měsících roku jsme se zabývali zejména hodnocením hospodaření minulého roku 2014 a přípravou akcí pro letošní rok.
Nyní mi ale dovolte, abych se ještě v pár slovech vrátil na konec loňského roku. V posledních dnech roku 2014 jsme byli svědky tradičního
vánočního vytrubování a živého betlému. Ten byl o to krásnější, že se
jak na objednávku objevil i první sníh. Poslední den roku se uskutečnilo
první veřejné otužování našich mažoretů v ledové Hané. Věřím, že se to
díky úspěchu stane tradicí.
Po novém roce proběhla Tříkrálová sbírka. A musíme se pochválit občané Nezamyslic vybrali částku 31.935,- Kč, což bylo 3. místo v rámci
okresu. Víc bylo vybráno jen v Prostějově a Kostelci. Ke konci ledna
byla ukončena činnost dvou obchodů – Sekáčku s oblečením a prodejny
potravin v Nádražní ulici. S ukončením Sekáčku byla přesunuta služba
čistírny do prodejny oděvů Pink na Vyškovské ulici. Čistírnu lze tedy
dál využívat. Víc starostí nám ale udělalo uzavření prodejny potravin.
Ve snaze zachovat prodejnu jsme cíleně oslovili všechny známé prodejce
potravin, ale nikdo neprojevil zájem o tuto prodejnu. Jediným zájemcem
tak je majitelka Večerky. Prodejna potravin v Nádražní ulici by tak mohla být v brzké době znovu otevřena. Ke konci ledna byla podána žádost
o dotaci na sportoviště, kdy na současném nevyužívaném pískovém hřišti plánujeme vybudování 2 kurtů s umělým povrchem s využitím pro
tenis i jiné sporty. Na druhé polovině by byla víceúčelová plocha, která
by se dala v zimě využít jako kluziště. Další žádost o dotaci byla podána
na doplnění dětského hřiště, jehož součástí by byly i stroje pro cvičení
mládeže a dospělých. Byla také podána žádost o příspěvek na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů. A stále čekáme na výsledek
žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ. O této dotaci mělo být rozhodnuto již
na podzim, ale ministerstvo si dává na čas.
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V polovině měsíce února nastoupila kontrolní skupina Krajského
úřadu Olomouckého kraje k prověrce hospodaření městyse za rok
2014. Kontrola byla ukončena výrokem bez chyb a nedostatků. Z důvodu bezpečnosti našich nejmenších jsme doplnili vstup do prostor
ZUŠky videotelefony. Učitelé tak vidí a slyší, koho do budovy pouští.
Z důvodu bezpečnosti občanů a majetku obce byly pokáceny některé
suché nebo nebezpečné stromy. Samozřejmě plánujeme jejich nahrazení novými stromky a celkové doplnění zeleně v obci. Jak jste si jistě
všimli, byla odstraněna telefonní budka u nákupního střediska. Z naší
strany byla snaha o její zachování, ale její využití (počet hovorů) bylo
tak nízké, že ji O2 Czech republic, a.s. odmontovala. V únoru se uskutečnil obecní turnaj v ping pongu. Jsem rád, že se pořádání této sportovní akce „oživilo“. Úspěšnou únorovou akcí (hlavně díky dobrotám
a skvělému počasí) byl i letošní Masopust. Hasičům a kuchařům, kteří
se na akci podíleli, patří velké poděkování.
V těchto dnech se dokončuje výstavba hasičské zbrojnice. Věřím,
že bude dobře sloužit našim dobrovolným hasičům a že se všem bude
líbit. Nejraději bych ale byl, kdyby sloužila jen a jen k cvičení a naši
hasiči by nemuseli nikdy vyjíždět k ostrému zásahu.
Uskutečnilo se další jednání ohledně opravy cyklostezky do Morkovic a bylo na ni domluveno, že firma Eurovia v měsíci červnu
opraví, resp. položí novou vrstvu asfaltu na 60% celé cyklostezky do
Morkovic. Nyní probíhá příprava rozpočtu roku 2015, byly stanoveny jeho hlavní priority. Rozpočet bude schválen na příštím zasedání
zastupitelstva a je navržen ve výši 22.767.175,- Kč na straně příjmů a
ve výši 21.968.168,- Kč na straně výdajů. Mezi hlavní priority patří
přípravné práce na novém obytném souboru Končiny, vybudování již
zmíněných sportovišť a rozšíření dětského hřiště, zvýšení bezpečnosti
instalací dalšího radaru na průtahu obcí, osvětlení stezky do Těšic.
Samozřejmostí je také pokračování v obnově části chodníků, opravě
parkoviště u hřbitova nebo údržbě zeleně v obci. Plánujeme opět příspěvky na vybudování nových vjezdů a opravy fasád. Opravu si také
zaslouží některé části Domova s pečovatelskou službou. V úvaze jsou
i další investice a opravy. V případě vypsání dotačních titulů, např. na
zateplení obecních budov, by si takovou pozornost zasloužila smuteč3

ní síň. Ale také zdravotní středisko, nákupní středisko i obchod v Nádražní ulici. Část těchto akcí vyplynulo i z vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo v lednu. Všem, kteří se zapojili a sdělili nám
svůj názor, moc děkuji. Mimo jiné vaše názory potvrdili i naše úvahy
o možnosti zvýšení bezpečnosti v obci pomocí kamerového systému
nebo obecní policie nebo úvahy o rozšíření služeb pro naše seniory
a případné rozšíření bytů pro seniory.
S novelou zákona o odpadech týkající se zejména třídění biologického odpadu a kovů (více informací uvnitř tohoto čísla Hvězdičky)
bylo rozdáno všem zájemců dalších 70 hnědých popelnic. Poděkování
patří firmě Respono, díky níž jsme vám je mohli poskytnout zdarma.
Ke sběru bioodpadu, zejména trávy, bude také využíváno nové svozové vozidlo s kontejnery.
Nejen my ale plánujeme investice v katastru Nezamyslic. Z větších
akcí na našem území vzpomenu jen dvě. Vodovody a kanalizace VaK
Prostějov plánují velkou rekonstrukci čističky odpadních vod řádově
za 28 mil. Kč. Druhou akcí je již před několika lety avizovaná (ale
doposud neuskutečněná) modernizace železniční trati Brno – Přerov.
Tento záměr „dráhy“ znovu oživily a probíhají jednání o různých variantách.
Na závěr tohoto seznámení s plány mi dovolte, abych Vám všem
popřál příjemně prožité svátky velikonoční, hezké dny a především
pevné zdraví.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Usnesení č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nezamyslice

I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

konaného dne 12. 3. 2015 od 19:00 hod.
v Masarykově základní škole Nezamyslice, třída 3. A
SCHVALUJE :
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nezamyslice –
č. 1/2015
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Vyhlášení záměru odprodat část pozemku p.č. 2169, k.ú. Nezamyslice
nad Hanou
Dodatek smlouvy o prodloužení čerpání úvěru na hasičskou zbrojnici u ČS a.s. do 30. 4. 2015
Úhradu poslední faktury z r. 2014 na zateplení obecního domu ve
výši Kč 94.890,90 + DPH f.VISPO CZ s.r.o. Větéřov

II. ZAMÍTÁ:
1. Možnost odkupu koupaliště s příslušenstvím
III. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
3. Výběr hlavních priorit rozpočtu
4. Výsledky dotazníkového šetření
IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Podepsat dodatek smlouvy dle bodu I/7
2. Podepsat smlouvu dle bodu I/5
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3. Vyhlásit záměr odprodat část pozemku dle bodu I/6
4. Zajistit úhradu fa dle bodu I/8
Dagmar Pavlíková, místostarosta
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Co je u nás ve škole nového?
Není to tak dávno, co děti naší školy u kostela sv. Václava rozsvěcovaly vánoční stromeček a všichni jsme se těšili na vánoční svátky, a už
tu máme opět jaro. Okna ZŠ a MŠ v Nezamyslicích rozkvétají barevnými květinami, včelkami i motýlky a v jednotlivých třídách se již jarně
tvoří v rámci výuky předmětů výtvarná výchova a pracovní činnosti
(Čsp). Světle modré, stříbrné a bílé barvy a pastelky děti vyměnily za
zelené, žluté, červené a oranžové.
Ještě chvíli však u zimy zůstaneme, a to díky připomenutí lyžařského výcvikového kurzu, který se tentokrát konal ve skiareálu Synot
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Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Odjelo celkem 25 žáků se třemi lyžařskými instruktory a kromě jednoho drobného úrazu vše proběhlo hladce a i ze zatvrzelých nelyžařů se na konci výcviku stali lyžaři
s výkony podobným těm, které předvádí náš současný nejlepší sjezdař
Ondřej Bank. Pády tohoto mistra sjezdu se nikomu naštěstí napodobit
nepodařilo!
Proběhl také zápis dětí do 1. ročníku, ke kterému se dostavilo celkem 60 dětí. Děti byly moc šikovné, nebály se a dokázaly učitelům prvního stupně, kteří zápis realizovali, že si zaslouží být nositeli čestného
řádu „nastávající prvňáček“.
Velikým úspěchem naší školy je 5. místo v soutěži „Fit s müsli“.

Děvčata z 8. A neboli Fruitgirls (Anna Wágnerová, Nikola Kuchařová, Adéla Koutská a Petra Novotná) pod vedením paní učitelky Pavly
Urbáškové musela projít několika etapami soutěže. Vše započalo v září
2014 vstupním testem s padesáti otázkami zaměřenými na zemědělství, potravinářství a müsli tyčinky. Další etapa byla ze všech nejnáročnější, úkolem děvčat bylo uspořádat ochutnávku müsli tyčinek pro
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žáky všech tříd naší školy. Děti ochutnávaly a vyplňovaly dotazníky
o tom, která tyčinka jim chutná více a která méně. Celkem se sešlo
244 dotazníků, které musela děvčata v průběhu podzimních prázdnin
vyhodnotit a vytvořit pro pořadatele soutěže podrobnou zprávu. Třetí
etapa spočívala ve vytvoření vlastní a originální příchutě müsli tyčinky. Každá z dívek navrhla svou vlastní. Na výběr byly příchutě jako
jablko, banán, skořice a kakaová poleva nebo banán, jahoda a kakaová
poleva. Pro ty, kteří jsou dietně uvědomělí a vyhýbají se jakémukoliv
kontaktu s čokoládou, byla na výběr také kombinace banán a jahoda
bez kakaové polevy. S převahou vyhrála tyčinka banán, jahoda s kakaovou polevou. K této tyčince musela děvčata vytvořit také svůj vlastní
originální obal. Součástí etapy bylo také určení ceny tyčinky a vyčíslení zisku. Cílovou skupinou této tyčinky tvořili všichni napříč generacemi, jak jinak, tato příchuť chutná opravdu všem! 5. února 2015
proběhlo v Olomouci konečné vyhlášení výsledků. Děvčata si z vyhlášení odvážela mnoho krásných zážitků a dárků. Malý smutek z 5. místa
vyléčil ovocný pohár v cukrárně, na který děvčata s paní učitelkou
pozval pan ředitel Jordán. Děvčatům i paní učitelce patří velký dík za
půlroční usilovnou práci a vzornou reprezentaci školy!
Mnoho žáků naší školy se pod vedení učitelek a učitelů účastní
mnoha školních, okresních i krajských soutěží v nejrůznějších oblastech vzdělávání, o jejich úspěších škola pravidelně informuje na svých
internetových stránkách – www.zsnezamyslice.cz. A věřte, že je o čem
informovat!
Nezahálí však ani školní družina. Každý týden je pro děti čtyř oddělení ŠD připraven bohatý program čítající soutěže, činnosti podporujících manuální dovednosti i schopnosti vzájemné kooperace.
Hlavní motta všech činností ve ŠD jsou radost, nadšení a zábava. Z posledních akcí školní družiny lze jmenovat například písečnou animaci,
cestu do pravěku, masopustní karneval, talentmánii, návštěvu knihovny či přípravu dárků k zápisu pro nastávající prvňáčky. Školní družina
také v nedávné době navštívila domov důchodců v Prostějově a svým
kulturním pásmem k MDŽ potěšila všechny přítomné. Dobré zprávy
nedávno dorazily z Gambie, kam naše škola mohla díky laskavým příspěvkům rodičů poslat kufr s nářadím na opravu kol. Projekt „Kola
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pro Afriku“ zaštítila právě školní družina a dnes už můžeme s radostí
konstatovat, že „náš“ kufr pomáhá africkým dětem, které navštěvují školu Sangajor Basic Cycle School. Je dobré si uvědomit, že ne na
všech místech naší planety je vzdělání samozřejmostí a že pro mnoho
dětí může být vzdělání nedosažitelným celoživotním snem.
Koncem loňského roku proběhlo na ZŠ v Nezamyslicích rozsáhlé
dotazníkové šetření, v rámci kterého byli osloveni rodiče našich žáků,
aby vyslovili svůj názor na různé oblasti fungování školy, jako jsou
například: informovanost rodičů, zázemí školy, úroveň výuky, aktivity školy, klima, vedení školy atd. Na výsledky tohoto šetření jsem se
zeptala pana Petra Jordána, ředitele školy. „Vyhodnocením dotazníků
(324 rozdaných, 208 odevzdaných platných, tzn. návratnost cca 64%)
byla víceméně zjištěna spokojenost rodičů s prostředím a učiteli, jisté nedostatky jsou spatřovány ve vybavenosti odborných učeben, což
budeme v rámci možností školy postupně napravovat. Do školy se pochopitelně více těší žáci prvního stupně a i přes občasné objevování
šikany, která je vždy neprodleně řešena, mají mezi sebou žáci dobré
kamarádské vztahy. Rodičům se nelíbil sortiment bufetu, zde jsme již
podnikli potřebné kroky, jeden automat byl zrušen úplně a bude se
odvážet, ve druhém byl upraven sortiment, tzn., že jsou zde umístěny
nápoje pouze doslazované stévií či bez cukru a kofeinu. Škola si může
s čistým svědomím říkat inkluzivní, vzdělávají se zde žáci s různými
druhy zdravotních postižení a samozřejmostí jsou i četné reedukace
žáků s drobnými vzdělávacími problémy jednotlivými třídními učiteli.
Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření bude v nejbližší době
umístěno na internetových stránkách školy. Velice děkuji všem rodičům, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili, získané informace budou
důležitým vodítkem pro další kroky realizované školou v budoucnu.“
Žáci i učitelé školy již nyní srdečně zvou všechny čtenáře Hvězdičky na již tradiční školní akademii, která se bude konat ve dnech
14. a 15. května 2015 v kulturním sále Sportovně relaxačního centra
v Nezamyslicích. Přípravy jsou již v plném proudu a všichni doufáme,
že nás poctíte svou návštěvou. Do té doby vám všem přejeme voňavé
a slunečné jarní dny.
Dáša Halašová
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Motokros v Nezamyslicích?
Myslím, že málokdo v Nezamyslicích tuší, že nám zde rostou dva talenty
motokrosového sportu. Nadšení tatínka Petra Matušince pro všechno s motorem spalujícím benzín se přeneslo i na dva jeho syny desetiletého Ondru
a sedmiletého Matěje.
Ondra závodí od roku 2010, kdy mu bylo 5 let a jeho mladší bratr Matěj
od roku 2012, kterému v té době byly 4 roky. Zúčastnili se již mnoha seriálů
a jednotlivých závodů na Moravě, v Čechách, ale i na Slovensku. Ondrovi se
úspěšně daří být pravidelně na stupních vítězů. Jeho bratr Matýsek to jako
nejmladší závodník ve své kategorii neměl vůbec jednoduché, jelikož bojoval
na závodní trati s mnohdy o několik let staršími kluky. Jeho bojovnost a obdiv
ke staršímu bratrovi se mu nejednou vyplatila a několikrát získal v závodě
2. místo.
Cesta k těmto úspěchům není jednoduchá a skrývá se za ní velké množství
tréninků, obětování volného času, ale i bolesti, která je součástí tohoto tvrdého sportu.
Kluci by i nadále chtěli v motokrosu pokračovat, protože je to baví a v budoucnu se chtějí zúčastnit mezinárodního mistrovství ve Francii a reprezentovat tak Nezamyslice i za hranicemi ČR.
Během roku čeká kluky víc než 10 závodů po celé republice i na Slovensku.
PM
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Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
Od začátku roku naše jednotka zasahovala u tří mimořádných událostí.
První z nich byl požár dřevostavby v obci Mořice. U dalšího požáru, tentokrát
v Domově Na Zámku v Nezamyslicích jsme zasahovali dne 8. 2. Zatím posledním zásahem byla technická pomoc při dopravní nehodě na ulici Vyškovská
v Nezamyslicích. Naše jednotka také na žádost starosty městyse kácela stromy
v obci. Dále jeden nový člen zásahové jednotky absolvoval základní kurz nositel dýchací techniky v Prostějově. Všichni členové zásahové jednotky se také
pravidelně každou neděli školí z teoretických znalostí na hasičské zbrojnici.
Hned na začátku roku jsme se zúčastnili již tradičního hasičského turnaje ve
fotbale 17. okrsku. Na této akci družstva mužů i žen vybojovala shodně druhé
místo. Dne 23. 1. jsme uspořádali hasičský ples. V polovině února jsme uspořádali tradiční ostatky, které jsme se letos rozhodli pojmout trošku jinak. Průvod
masek prošel pouze starou zástavbu a před hasičskou zbrojnicí jsme připravili
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zabíjačkové hody. I díky pěknému počasí a spoustě připravených dobrot se
tato akce velmi vydařila a myslím, že nové pojetí tradice mělo velký úspěch.
V nejbližších měsících nás opět čeká plno práce. V měsíci dubnu plánujeme uspořádat sběr starého železa. Termín konání bude ještě upřesněn. Dále
nás čekají pravidelné kurzy a školení nutné pro chod naší zásahové jednotky
a již tradiční akce, na jejichž pořádání se náš sbor podílí (olymppijáda, dětský
den, apod.). Blíží se také dokončení nové hasičské zbrojnice, takže nás čeká
plno práce se stěhováním a zařízením nové budovy a také přípravou slavnostního otevření.
Jana Bartošková
jednatelka sboru

U nás si můžete zahrát i ping pong!
Kulturní komise městyse Nezamyslice se rozhodla navázat na tradici pořádání obecních turnajů neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Počátek
těchto turnajů pořádaných díky iniciativě pana J. Beneše se datuje ještě do
období před rekonstrukcí sokolovny a počty účastníků z řad neprofesionální veřejnosti se blížily několika desítkám. Nejednou se stalo, že díky velkému počtu účastníků, končil turnaj až v podvečerních hodinách. Účast v tur12

naji je zcela otevřená, takže se jej může zúčastnit kdokoliv a odkudkoliv.
Díky tomuto přístupu se jej v minulosti zúčastnili jak občané Nezamyslic,
tak občané okolních vesnic a dokonce i někteří klienti Domova Na Zámku.
Před několika lety byla tato tradice přerušena, a tak jsme se ji rozhodli
obnovit a vzbudit tak znovu zájem o sport, který je ve své rekreační podobě
finančně nenáročný a dokáže zabavit napříč širokým věkovým spektrem.
Podařilo se nám dát dohromady 6 ping-pongových stolů, které jsme rozmístili v prostoru kulturního sálu. Dva stoly zapůjčila místní základní škola.
Dva stoly zapůjčila rodina Špičkova a Pavlíkova. Dva stoly jsou majetkem
městyse a zůstávají součástí vybavení SRC, kde si je občané mohou pronajmout a zahrát si tak stolní tenis kdykoliv ve svém volném čase.
Účast na turnaji byla ucházející. Byla přímo úměrná tomu, že jsme poněkud podcenili předstih v informovanosti o konání. Sportovci byli rozděleni
do tří kategorií. Do kategorie dětí se přihlásilo nejvíce účastníků. V konkurenci 21 přihlášených obsadil 3. místo Marek Zháněl, 2. místo Marek Pavlů
a 1. místo získal Jakub Frgál.
V kategorii mužů obsazené 11 sportovci zvítězil Jiří Telecký před Zbyňkem Špičkou a jeho synem Zdeňkem Špičkou. Tato kategorie nám nabídla
špičkové semifinále, ze kterého nám, jak již výsledky naznačují, vyšel vítězně starší a zkušenější Špička.
Třetí a poslední kategorií byla kategorie žen s nejmenší účastí v počtu
4 účastnic. Zde nám vznikla podobná situace jako u mužů, jen s tím rozdílem, že zde bylo špičkové finále. O první místo se utkala matka s dcerou. Iva
Špičková proti Kláře Špičkové. V tomto případě zvítězilo mládí a nadšení
pro hru nad zkušenostmi a životním nadhledem. Klára porazila svoji maminku Ivu. Jako třetí se umístila Jana Telecká.
Další zajímavostí tohoto turnaje bylo obsazení posledních míst v jednotlivých kategoriích. V mužích vyhrál pendrek Pavel Pavlík, v ženách Dáša
Pavlíková a v kategorii dětí Vojta Pavlík. Mohlo by to vypadat jako záměr,
protože pro poslední místa byla vypsána cena útěchy, ale my pevně věříme
tomu, že je to výsledkem podcenění soupeřů a nedostatečné přípravy na
turnaj.
Všem sportovcům děkujeme za účast a i s ostatními občany Nezamyslic
a blízkého okolí se těšíme nashledanou při dalších akcích kulturní komise.
MiK
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Výňatek z obecně závazné vyhlášky městyse Nezamyslice č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Nezamyslice – na základě novely zákona
o odpadech týkající se povinnosti třídit bioodpad a kovy.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. 3/2015 ze dne 12. 3. 2015
Platnost od 1. 4. 2015
Komunální odpad se třídí na: biologické odpady – rostlinného
původu (hnědé popelnice), papír, plasty a nápojové kartony, sklo
bílé, sklo barevné, kovy, nebezpečný komunální odpad, objemný odpad a směsný komunální odpad (tím se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění). Plechovky od nápojů a potravin lze
dát do žlutého kontejneru společně s plasty. Ostatní plechovky, např.
od barvy, ale patří do nebezpečného odpadu.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob dle
přiloženého letáčku. Zvláštní sběrné nádoby (barevné kontejnery)
jsou umístěny na několika místech v obci. Biologické odpady rostlinného původu (např. trávu, větve apod.) je také možné odkládat příležitostně do připravených kontejnerů svozového vozidla bioodpadu
IVECO. Objemný odpad, železo a jiné kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře v Ivanovicích na Hané. Min. 1x do roka provádí organizovaný sběr kovového odpadu pověřená organizace – např. SDH. Svoz
a sběr nebezpečného odpadu je prováděn f. RESPONO min. 2x ročně,
o sběru jsou občané informováni. Svoz popelnic bioodpadu z domácností probíhá 1x za 14 dní, svoz směsného komunálního odpadu 1x za
14 dní, svoz tříděného odpadu dle potřeby, min. 1x za 14 dní.
Stavební odpad není odpadem komunálním, lze jej použít, předat
či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Je možné najmout
si specializovanou firmu.
Celé znění vyhlášky naleznete na stránkách městyse.
Dagmar Pavlíková
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Domov „Na Zámku“
Hlavním cílem Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice, dle veřejného závazku, je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co
nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.
Naše sociální služba dbá na podporu a zachování co nejvyšší míry
samostatnosti a nezávislosti. Podporujeme jedince v zapojení se do společnosti a přibližujeme životu běžné populace. S tím úzce souvisí potřeba dorozumět se s lidmi ve svém okolí. Proto se snažíme rozvíjet alternativní způsoby komunikace s uživateli, kdy pomocí forem alternativní
a augmentativní komunikace kompenzujeme projevy postižení v oblasti
řeči, jazyka či psaní. Tím umožňujeme našim uživatelům stát se aktivními účastníky komunikace. Pomocí piktogramů, komunikačních deníků,
fotografií, komunikátorů, obrázků či tematických komunikačních knih
mohou osoby, které verbálně nekomunikují, vyjádřit jasně a zřetelně své
přání a potřeby beze slov. Naši uživatelé mají k dispozici též dokumenty (jako je např. Smlouva o poskytování sociální služby) vypracované
v alternativní obrázkové podobě, které jim umožňují lépe porozumět
podmínkám poskytované služby. Alternativní obrázkovou formu komunikace využíváme též v oblasti nabídek aktivizačních zájmových
a sebevzdělávacích aktivit, kterých se mohou uživatelé dle svého zájmu
účastnit. Tyto činnosti jsou zaměřeny na individuální rozvoj každého
jednotlivce, na vhodnou stimulaci uživatelů, navození pocitu bezpečí
a jistoty, uspokojení potřeby seberealizace, uznání, sounáležitosti a zabezpečení přísunu podnětů přiměřených k možnostem osob s postižením. Toto zajišťuje celý tým pracovníků Domova „Na Zámku“.
Naši uživatelé se účastní celé řady nejrůznějších činností. Využívají
nabídky sportovních, hudebních a muzikoterapeutických aktivit, zooterapie, canisterapie, stimulační harmonizace a jógy. Mohou dle svého
zájmu navštěvovat tréninkové kurzy samostatného cestování, kurz samostatného hospodaření s penězi, kurz práce na počítači nebo kurz rozvoje a fixace všeobecných znalostí, kde upevňují své získané vědomosti
v oblasti psaní a čtení. K naplnění většiny potřeb jedince dochází též při
17

pracovním procesu. Uživatelům našich služeb nabízíme uplatnění v jednotlivých pracovních terapiích a stimulačních aktivitách, kterými jsou
keramická, tkalcovská, košíkářská a kožedělná dílna, zahradnické práce,
zooterapie, farmingterapie, ornitoterapie, lamaterapie.
Velkými úspěchy se může pochlubit „Zámecká kapela“, kterou jste
v poslední době mohli vidět na dětských šibřinkách v Nezamyslicích, na
vystoupení pro seniory v Dřevnovicích a řadě dalších akcí. V současné
době se připravuje na XII. ročník mezinárodního hudebního festivalu SALVE CARITAS – SALVE VITA 2015, který proběhne v dubnu ve
Strakonicích.
V uplynulém období naši sociální službu podpořilo několik dárců,
kterým bychom chtěli touto formou veřejně poděkovat za všechny naše
uživatele. Finanční prostředky byly použity dle jednotlivých smluv na
konkrétní aktivizační činnosti v Domově „Na Zámku“ Nezamyslice.
Tým pracovníků Domova „Na Zámku“ Nezamyslice
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Extraliga v Nezamyslicích
Úvodem bych chtěl tímto pozvat všechny příznivce nezamyslické kolové na 2. kolo Extraligy kolové mužů, které uspořádáme v naší tělocvičně
12. dubna v neděli od 10,00 hod. za účasti mužstev Favoritu Brno I. a II,
MO Svitávky, Startu Plzeň, Sokola Zlín I. a II. a domácí dvojice oddílu
kolové Petra a Martina Přikrylových.
Naše mužstvo absolvovalo 1. kolo Extraligy, které se uskutečnilo v Plzni, a se dvěma výhrami a ziskem 6 bodů figuruje na 5. místě ze sedmi
účastníků nejvyšší soutěže.
Na domácí půdě bychom rádi potvrdili příslušnost mezi elitu a získali
nějaký bod navíc oproti prvnímu kolu.
Přijďte podpořit naše hráče v soubojích s nejlepšími mužstvy soutěže.
Libor Košař

Farní tábor
Již pátým rokem pořádáme pod záštitou farnosti Nezamyslice „Letní
dětský tábor“. Každý rok se tábora účastní v průměru 28 dětí. Jde o prázdninovou událost, která je realizována díky ochotě a dobré vůli dobrovolníků a přátel, jen díky tomu tábor nestojí nekřesťanské peníze. Jde o týden
zábavy, her a výletů, které připravujeme jak pro děti věřící, tak i nevěřící.
Snažíme se ukázat, že být věřící neznamená být jiný.
V letošním ročníku se podíváme do okolí Blanska, Obůrky, a to hned na
začátku prázdnin, aby děti prázdniny pořádně odstartovaly.
Klára Novotná

Noc kostelů 2015
Občané Nezamyslic, hosté a zájemci jsou srdečně
zváni na společné setkání v rámci Noci kostelů, která
se letos uskuteční v pátek 29. května v podvečerních
a večerních hodinách v kostele sv. Václava. Stejně
jako minulý rok bude otevřená věž kostela a pro děti
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budou připraveny soutěže. Přijďte se podívat na vystoupení dětí, zaposlouchat do melodií varhan nebo strávit chvilku v tichu a odlitbě.
JK

Mladší přípravka Nezamyslice
31. 1. 2015 Němčice. Náš první ostrý turnaj v letošním roce nemohl dopadnout lépe.
Nebylo nás sice hodně,
horečka řádila jako
divá, ale i tak to bylo
super. Kluci makali
a zaslouženě turnaj vyhráli. Žádný obdržený
gól, žádná prohra, náš
brankář byl vyhlášen
nejlepším brankářem
turnaje, ...to vše znamenalo první letošní zlaté medaile.
NEZAMYSLICE : Konice 0:0, Morkovice 1:0, Čechovice 2:0, Němčice 1:0,
Křenovice 1:0
14.2.2015 Nezamyslice. Když se daří, tak se daří!!! Další turnaj, další vítězství, čisté konto a ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.
NEZAMYSLICE : Křenovice 2:0, Němčice 3:0, Kojetín 5:0, Nezamyslice B 7:0, Morkovice 1:0
Podařené sportovní odpoledne obohatili svým týmem i naši nejmenší borci – jako Nezamyslice B. Skončili sice na posledním místě, ale i tak zaslouží
obrovskou pochvalu za nasazení a bojovnost. Byly to jejich vůbec první zkušenosti se zápasy ve fotbale.
Jarní zápasy a turnaje nás teprve čekají, tak bych chtěl ještě kluky pochválit
za parádní účast na trénincích přes celou zimu. Kluci jste borci!!!
Za trenéry…. Petr Moravec, Drahomír Navrátil
fb: Přípravka Ml Nezamyslice
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Něco z historie
1385 v tomto roce se obec stala majetkem kanovnického řádu augustiniánů z Olomouce
1785 třicet občanů se v jednom dni stalo vlastníky takzvaných „poustků“-volné půdy po třicetileté válce
1885 odkoupilo olomoucké arcibiskupství nezamyslický zámek
1870 byla dokončena trať Nezamyslice – Olomouc
1910 vznikl tělovýchovný spolek Sokol
14. 3. 1940 největší povodeň v historii obce
1945 v tomto roce skončila druhá světová válka, v naší obci si vyžádala
životy 14 lidí, 11 vojáků
A něco z novodobé historie – např. před deseti lety, v r. 2005, se stalo:
Tříkrálová sbírka vynesla 26.500,Zahájení výstavby inženýrských sítí na lokalitě Trávníky
17. 3. Tištínka způsobila záplavy, nejvíce jsou postiženy nové základy na
Trávníkách
18. 5. otevřel se nový bazén na koupališti
1. 12. končí provoz železniční trati Nezamyslice – Morkovice
Bohuslava Novotná , kronikářka
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Zájezd do Veľkého Medera

Dne 7. 3. 2015 uspořádal městys na žádost občanů zájezd do termálních
lázní Veľký Meder na Slovensku. Zájem byl velký, 50 míst v autobuse bylo
rozebráno během pár dní. Výletu se účastnili občané všech věkových kategorií. Ráno po 6.00 hod. jsme ujížděli směr Bratislava. Cesta byla dlouhá, ale
příjemně uběhla. Po 10.00 hod. jsme se již smáčeli v bazénech. Někteří zde již
byli, proto okamžitě zaujali místa ve svých oblíbených bazénech. I my ostatní
jsme se brzy zorientovali. Nejchladnější voda měla příjemných 30° C, nejteplejší venkovní bazén měl 38° C. Byl zde i dětský bazén s hloubkou do 30 cm
a atrakcemi, kvůli kterým ho děti – ale ani tatínci – téměř neopouštěli. K pří22

jemně strávenému dni přispěly i tobogány, restaurace a bar, možnost projít se
po parku, ale hlavně slunečný den.
Velké poděkování patří f. PULMAN s.r.o. Prostějov, jejíž ochotný řidič nás
bezpečně dovezl domů. Pro velký úspěch si výlet do termálů na podzim zopakujeme. Fotky jsou k zhlédnutí na webu městyse.
Dagmar Pavlíková

První 0. ročník memoriálu Dobromysla
Plovce aneb Silvestrovská koupel Otužilecké
Sekce Nezamyslických Mažoretů (OSNM)
Po téměř dvouměsíčním tréninku (u některých
členů OSNM po
d v ou m ě s í č n í c h
debatách o tréninku skutečně trénujících) došlo ke
kýženému dosažení 1 bodu indexu
otužilosti u téměř
všech členů. A tudíž mohlo v přesný den a v přesný čas úmrtí Dobromysla Plovce, zvaného Chrchlomil,
tj. na Silvestra v 12:55´:55´´, dojít ke slavnostnímu znovuotevření řeky
Hané pro zimní plavecký sport.
K našemu velkému překvapení akci přihlíželo několik desítek, podle
nejoptimističtějších odhadů dokonce stovka, lidí. Což v nás výrazně zvýšilo hladinu adrenalinu. Původně totiž OSNM počítala spíše s komornějším průběhem v kruhu rodinném. Pro potěšení diváků se nakonec sešlo
8 dobrodruhů odhodlaných i k infarktu. U některých k němu opravdu nebylo daleko. Jeden z otužilců přijel až ze vzdálených Němčic nad Hanou.
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Jelikož je Haná v Němčicích teplejší, neměl tak dobrou průpravu a nebyl
dostatečně připraven, což bylo na jeho výkonu dosti poznat.
Vše se naštěstí obešlo bez jakékoli újmy na zdraví a všichni doslova
přežili.
Díky všem, kteří nás podporovali během příprav, všem, kteří se nám
smáli a také všem, kteří se přišli podívat.
Speciální poděkování patří Košařovým za poskytnutí zázemí s teplem,
teplým nápojem a slivovicí.
Za rok zase...
Vaše OSNM

Výsledky dotazníkového šetření
V měsíci lednu 2015 proběhlo dotazníkové šetření názorů občanů
městyse na některé otázky týkající se života v obci. Své odpovědi odevzdalo 225 občanů. Všem patří poděkování za vyplnění dotazníku. Velké
poděkování za pomoc při zpracování dotazníků patří p. Petru Jordánovi,
p. Janě Telecké a p. Ivě Špičkové. Úplné výsledky si můžete přečíst na webu
městyse nebo jsou k nahlédnutí v tištěné podobě na úřadu městyse, v ZŠ,
MŠ, SRC, na zdravotním středisku.
Důležitou informací pro zastupitelstvo je, že občanům se život v obci
převážně líbí. Prioritou pro ně je bezpečnost v obci, zřízení obecní policie,
výstavba venkovního víceúčelového hřiště, zrušení nebo úprava mlatového hřiště, možnost výstavby nových RD, vybudování protipovodňových
opatření, dostavba ZŠ. Dále je to zlepšení kvality ovzduší, výsadba zeleně,
podpora činnosti spolků, starších občanů, investice do občanské vybavenosti, oprava památek, oprava smuteční síně. V obci nejvíce postrádají
bankomat – s tím městys asi nic nezmůže, protože banky mají svá pravidla pro umisťování bankomatů a těm my nevyhovujeme. Uvítali by zavedení kamerového systému v obci a vymahatelnost dodržování vyhlášek
vydaných městysem. V budově bývalé knihovny by občané uvítali zřízení
bytů pro seniory, matky s dětmi, mladé manžele, zřízení kluboven. Senioři by uvítali pomoc s nákupy, donášku obědů, doprovod k lékaři, drobnou
pomoc v domácnosti.
24

Výsledky dotazníku jsou pro zastupitelstvo vodítkem při plánování investičních akcí a rozpočtu vůbec. V letošním roce bychom chtěli opravit
další chodníky, zřídit osvětlení cyklostezky do Těšic, zpevnit parkoviště
u hřbitova, doplnit výsadbu zeleně v obci. Bude-li úspěšná naše žádost
o dotaci, rozšíříme dětské hřiště za zdravotním střediskem. Byla podána
žádost o dotaci na dostavbu ZŠ a po vyhlášení dotačních titulů budeme
podávat žádost o dotaci na zateplení některé z budov ve vlastnictví městyse a žádost na výstavbu venkovního víceúčelového hřiště.
Za zastupitelstvo Pavlíková Dagmar

Nabídka knih
upozorňujeme občany,
že jsou na úřadě městyse
ještě k dispozici knihy:
- o historii Nezamyslic od r. 1276,
autor Bohumil Outrata :
„Nezamyslice a místní část Těšice 1276-2006“
za 250,- Kč

Hanácký kalendář pro rok 2015
s hlavním článkem také o historii Nezamyslic,
autorka Eva Bělková:
„Druhá světová válka
a první dny míru
ve vzpomínkách občanů Nezamyslic“
za 50,- Kč
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Klíč k Jaru
Jaro je tady
Jaro je v nás
slunce svítí
na naši tvář.

Pomlázku chystá si
každičké děvče,
klukům se kocary
dnes plésti nechce.

Sněženky, krokusy
rozkvetly v zahradě
kůzlata, beránci
skotačí v ohradě.

Zima už odešla
Zima je pryč
od Jara nechala
ve dveřích klíč.
Bohuslava Novotná

Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 1000,- Kč.
1/2 strana za 500,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice. Vydal ÚM Nezamyslice, Tjabinova 111 dne 1. 4. 2015.
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: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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