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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a rok je zase pryč. A my všichni jsme nyní v očekávání Vánoc. V očekávání svátečních chvilek, kdy si všichni přejeme hlavně
dny klidné a pohodové, dny prožité v kruhu svých nejbližších. A pokud se
nám aspoň pár takových dní povede, berme to jako odměnu za celý rok
a ten největší dárek.
Konec roku je také obdobím bilancování. Dovolte mi proto, abych se
nyní krátce ohlédl za uplynulým rokem v Nezamyslicích.
Na jaře jsme dokončili výstavbu nové hasičské zbrojnice. Postupně jsme
ji vybavili z prostředků samotných hasičů, městyse i díky přispění sponzorů. Všem, kteří se spolupodíleli na jejím dokončení, jejím vybavení i na
slavnostním otevření, patří velké poděkování. Na jaře byl také vypsán již
tradiční dotační program na opravu fasád rodinných domů. I díky tomuto příspěvku dostalo letos „nový kabát“ 10 rodinných domů. Rozděleno
mezi ně bylo zhruba 100 tisíc korun. V létě jsme doděláním štítu dokončili
kompletní zateplení a novou fasádu na obecním domě na náměstí Děkana
Františka Kvapila. Bohužel se ukázalo, že tento dům, který využívá zejména
Základní umělecká škola a je v ní i knihovna a sál, má velkou vlhkost hlavně uvnitř. Po analýze odbornou firmou Prins, zabývající se sanací zdiva,
byla proto zahájena oprava vnitřních prostor budovy. Další nutnou investicí
byla letní oprava odpadů ve zdravotním středisku. Bohužel se ukázalo, že
je v části dětské ordinace propadena kanalizace a následkem toho se začaly
bortit i zděné příčky. Museli jsme tedy přistoupit ke kompletní rekonstrukci
téměř čtvrtiny budovy.
Hlavní akcí letošního krásného léta byl ale pronájem koupaliště. Po dohodě s majitelem provozoval městys místní koupaliště v období celých letních prázdnin. Věřte mi, že to nebylo vůbec jednoduché. Vyřídit všechna
potřebná povolení, zajistit hygienické normy a ještě k tomu zajistit bezproblémový každodenní chod koupaliště, vyžadovalo nemalé úsilí a obětavost
hned několika lidí. Všem patří velký dík – majitelům za ochotu se domluvit, plavčíkům i správci za každodenní úsilí, stejně tak i obsluze pokladny
a vstupu. Někdy všichni zažívali opravdu horké chvilky. Ale vše zvládli a na
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koupališti jsme tak letos přivítali přes 10 tisíc návštěvníků.
Na konci léta jsme společně s dětmi slavnostně otevřeli nově doplněné
dětské hřiště. Hřiště bylo doplněno o lanovku, pyramidu, lezeckou stěnu,
houpačku nebo basketbalový koš. Mysleli jsme ale také na mládež a dospělé, a hřiště tak doplnili o tři cvičící stroje pro dospělé. Vše se povedlo
realizovat díky získání dotace ve výši 400 tisíc korun.
Na podzim se nám konečně podařilo znovu otevřít obchod potravin
v Nádražní ulici. Po původních obtížích jsme přistoupili k rekonstrukci
uvedeného obchodu a našli i novou nájemnici. Věřím tomu, že nejen obyvatelé Nádražní ulice, ale i ostatní kolemjdoucí, jsou spokojeni a rádi, že je
obchod znovu otevřen. Byla dokončena také oprava poslední části chodníku v ulici 1. máje a instalovali jsme i novou autobusovou zastávku. Poslední
větší akcí, která ale bude dokončena až po novém roce, je osvětlení chodníku a cyklostezky do Těšic.
Mimo dalších drobných investic a oprav jsme na všechny vjezdy do Nezamyslic umístili značky se zákazem podomního prodeje. Snad tak alespoň
částečně přispějí k omezení nežádoucích podomních prodejců. K pořádku
v obci by měly přispět i nové odpadkové koše. Jak koše určené pro běžné
odpadky, tak zejména koše pro pejskaře. Bohužel ne všichni majitelé pejsků
udržování pořádku respektují. Apeluji tak na všechny, aby uklízeli po svých
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miláčcích. Stejně tak apeluji na všechny, kteří špatně pochopili funkci sáčků. Sáčky opravdu nejsou na hraní a na to, aby zdobily naše ulice a parky.
Součástí údržby obce je i péče o zeleň. V letošním roce jsme přistoupili
ke kácení některých starých, suchých a nebezpečných stromů. Zároveň ale
nutno říct, že bylo víc nových stromů vysázeno. Nové stromky můžete vidět
jak u cyklostezky, tak i u nové hasičské zbrojnice nebo jinde v obci. Deset
nových stromků jsme vysadili i do parku u nádraží. Rozhodli jsme se tak
přesto, že tento park není majetkem obce.
Nyní mi dovolte pár slov k odpadovému hospodářství. Během letošního
roku jsme dále rozšířili třídění odpadů – což je určitě dobře. Do domácností
byly předány další hnědé popelnice na bioodpad, začali jsme také ke sběru
bioodpadu ze zahrad využívat rozmísťování kontejnerů a v poslední době
jsme rozdali i desítky kompostérů do zahrad. Bohužel množství odpadů
v rodinách i náklady na likvidaci odpadů stále rostou. Za poslední 4 roky
stouply celkové náklady za odpady o 40%. I proto se zastupitelstvo městyse
rozhodlo po několika letech přistoupit k navýšení poplatku za sběr odpadů
z 500 korun na 550 korun (tedy jen o 10%).
Součástí života v obci jsou i různé kulturní a společenské akce. Mimo
tradičních akcí musím připomenout letošní oslavy sedmdesátého výročí
konce války. K těm tradičním akcím, jako jsou plesy, ostatky, pálení čarodějnic, zimní olymppijáda, dětský den a Svatováclavské slavnosti a další,
přibylo letos i pár zájezdů. Úspěšný jarní zájezd do termálů ve Velkém Mederu se musel na vyžádání dokonce opakovat. Dalším byl zájezd na hrad
Bouzov se zastávkou v tvarůžkárně v Lošticích. Podobné akce plánujeme
i na příští rok.
A dostávám se zpátky k vánočnímu času a Adventu. V sobotu 28. listopadu jsme za velké účasti občanů rozsvítili letošní vánoční strom. Poděkování patří všem, kteří akci připravili a hlavně všem vystupujícím. Koncert
i celý program byl opravdu nádherný. Ke krásné atmosféře chybělo snad jen
trošku toho sněhu.
Na závěr bych rád poděkoval za činnost všem zaměstnancům úřadu, všem zastupitelům a všem, kteří při jednotlivých akcích přiložili ruku
k dílu. A zároveň bych rád popřál všem občanům a jejich rodinám krásné
a pohodové svátky a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Usnesení č. 8/2015
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 10. 12. 2015 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program
3. Rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši 900.121,-- Kč na straně příjmů
a 729.828,-Kč na straně výdajů, financování ve výši 170.293,--Kč
4. Rozpočet na rok 2016 ve výši Kč 23.329.779,-- na straně příjmů a ve výši
Kč 27.542.793,-- na straně výdajů, financování ve výši Kč 4.213.014,-5. Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 v tabulkové části materiálu
„Návrh rozpočtu“.
6. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
7. Přijetí nadačního příspěvku ve výši 800.000,- Kč od Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžové hřiště
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o zákazu používání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku ze psů
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. Inventarizační komise k provedení inventarizace za rok 2015
13. Výsledek výběrového řízení dle protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na akci: „Projektová dokumentace výstavby Nezamyslice – Končiny“
– vítěz Quantum, a.s. Vyškov
14. Znění smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
15. Čerpání investičního fondu ZŠ na úhradu nákladů spojených s poříze5

16.

17.

18.

19.

ním nového konvektomatu v max. výši 354.893,- Kč
Čerpání investičního fondu ZŠ na úhradu nákladů spojených s pořízením kamerového systému školy ve výši Kč 146.162,--, s pořízením docházkového systému ve výši Kč 110.613,-- a na rozšíření kapacity tel.
ústředny ve výši Kč 5.252,Podání žádosti o dotaci pro projekt „Rozšíření a rekonstrukce Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice“ v rámci programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „ 133 310 Fond
rozvoje kapacit mateřských a základních škol“.
Vyčlenění finanční částky minimálně ve výši 15 % z celkových nákladů
projektu „Rozšíření a rekonstrukce Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice“ v rámci programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy s názvem „133 310 Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol“.
Dodatek na vícepráce ke smlouvě o dílo s firmou Presbeton Nova, týkající se vydláždění autobusové zastávky

III.
1.
2.
3.
4.

BERE NA VĚDOMÍ:
Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu o činnosti finančního výboru
Zprávu o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření městyse pracovníky Olomouckého kraje
5. Změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva od 1. 1. 2016
IV. RUŠÍ:
1. Bod č. 13 z usnesení Zastupitelstva městyse Nezamyslice č. 7/2015 –
čerpání investičního fondu Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice
V. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv schválených v bodě I./7, I./14, I./19,
2. Vydání schválených OZV
3. Nechat vyhotovit znalecký posudek - odhad pro zamýšlenou koupi statku
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Vyhlášení soutěže
Vážení spoluobčané,
každým rokem znovu a znovu hledáme vhodnou fotografii na novoročenku našeho městyse. Úkol je to nelehký a také nevděčný. Proto jsme se
v letošním roce rozhodli vyhlásit soutěž. Soutěž má dvě kategorie:
1. „O nejlepší fotografii či kreslený obrázek“, který by se mohl použít jako
základ pro novoročenku, popř. jako titulka na čtvrtletník městyse Nezamyslice Hvězdička, celoroční návrhy
2. „Grafický návrh novoročenky“
Téma: Nezamyslice, účast není omezena věkem, počet návrhů na 1 osobu je max. 2 ks v každé kategorii. Uveďte prosím kategorii, do které příspěvek přihlašujete, své jméno a tel. číslo, popř. e-mail. Všechny návrhy budou
předloženy k posouzení odborné komisi, která vybere ty nejlepší a tyto budou odměněny hodnotnými cenami. Své návrhy zasílejte na adresu úřadu
městyse Nezamyslice, popř. ve tvaru PDF na e-mail dagmapa@seznam.cz
nejpozději do 31. ledna 2016. Svojí účastí v soutěži dáváte souhlas městysi
Nezamyslice se zveřejněním a použitím svých návrhů.
Těšíme se na vaše nápady.
Za úřad městyse Nezamyslice
Dagmar Pavlíková

Masarykova základní a mateřská škola
přeje krásné Vánoce
Je to k neuvěření, ale už zase tady máme čas vánoční. Každého z nás
určitě napadne: „ Zase budeme o rok starší!“ I mě tato myšlenka přepadla
rychlostí blesku, pak jsem si ale uvědomila, že bych vlastně nechtěla o tento
rok života přijít, nelituju ničeho a jsem vděčná za všechny krásné zážitky
a chvíle, které mi už nikdy nikdo z paměti nevymaže. Takže, díky za super
rok a jsem v očekávání toho nastávajícího, zcela jistě ještě lepšího a překvapivějšího. Doufám, že to máte stejně a že jste a budete stejně jako já nevylé7

čitelnými optimisty! Věřte mi, je to velice osvobozující pocit! Ani Masarykova základní a mateřská škola v Nezamyslicích nemá důvod k pesimismu,
skvěle se jí daří, je duchem mladá, občas neklidná, ale i to je na trnité cestě k úspěchu někdy zapotřebí. Je ekologická, díky účasti na mnoha akcích
podporujících zdravé životní prostředí, je kreativní a tvůrčí, díky mnoha
úspěchům našich žáků ve výtvarných a žurnalistických soutěžích, a je také
bezpečná, díky nově zabudovaným kamerovým systémům a zabezpečení
vstupů do školy. Neopouštíme zásady sportovního ducha a účastníme se
mnoha sportovních soutěží, ve kterých o nás bývá velice často slyšet. Kromě
výchovy k občanství a lásce k rodnému jazyku a národní historii, což je ve
světle posledních světových událostí obzvlášť důležité, nezapomínáme také
na výuku cizích jazyků. V rámci výuky anglického jazyka se proto žáci druhého stupně v listopadu zúčastnili týdenního pobytu v anglickém Oxfordu
a stačili také navštívit Londýn. Přivezli si mnoho krásných zážitků a měli
možnost ověřit si své jazykové dovednosti přímo „v terénu“.
„Jsem rád, že naše škola i v tomto školním roce pokračuje v úspěšné dráze
v mnoha oblastech svého působení. Za každým úspěchem našich žáků stojí
pečlivá příprava pedagogů, ale i nezbytná spolupráce rodičů a školy. Naší
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snahou je zapojit do soutěží co nejvíce žáků, objevit v nich nadání a zájem
pro konkrétní obor a pomoci jim toto nadání dále rozvíjet. Možností, které
škola nabízí, je opravdu mnoho. Pro zlepšení podmínek vzdělávání našich
žáků využíváme mnohých grantů ministerstva školství, které nám pomohou nejen při vybavení učeben, ale zejména při dostavbě dlouho plánované
budovy. Snažíme se být také dobrým partnerem obce a prostřednictvím již
tradičních akcí, jako jsou vánoční a velikonoční jarmarky, akademie nebo
dny otevřených dveří umožnit všem, kteří mají zájem, nahlédnout pod pokličku našeho snažení. Plánů na další rozvoj naší školy je mnoho, věřím, že
mnohé z nich se nám podaří v co nejbližším možném termínu změnit v realitu. Všechny důležité kroky již nyní činíme. Přeji všem čtenářům Hvězdičky krásné Vánoce a nastávající rok 2016 nechť je úspěšný ve všem vašem
konání“, řekl Mgr. Petr Jordán, ředitel školy.
Dovolte mi, abych i já jménem vedení školy i všech pracovníků Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích popřála všem čtenářům
nezapomenutelné Vánoce plné milých setkání, dětem hodně dárečků od Ježíška a hlavně přátelé: „Buďte zdraví!“
Na setkání v roce 2016, třeba při některé ze školních akcí, se těší
Dáša Halašová

Aleje v polích
Na jaře roku 2014 proběhla v Nezamyslicích výsadba nových stromků
podél obslužné cesty od sídliště Trávníky po cyklostezku do Morkovic, kde jsou
vysázeny různé druhy především ovocných stromů,
a dále pak z Nezamyslic od
Pazderny podél cyklostezky
k místní části Těšice. Zde
jsou vysázeny lípy.
9

Na tuto výsadbu jsme obdrželi dotaci, kterou nám pod názvem „Nezamyslice - aleje v polích“ poskytl Fond EU, jenž přispěl částkou 364 172 Kč,
tj. 90 % uznatelných nákladů, dále Státní fond ŽP ČR s částkou 20 232 Kč,
tj. 5 % uznatelných nákladů. Městys Nezamyslice uhradil 20 232 Kč. Celkové uznatelné náklady činily 404 636 Kč.
Výsadbu provedla firma Zahrada Olomouc s.r.o. Od té doby proběhly
dvě následné péče, při nichž byly vyměněny uschlé stromy, proveden řez
ovocných stromů, úprava úvazů a zálivka.
Chtěla bych poděkovat místním dobrovolným hasičům za jejich péči
především v prvním roce po výsadbě, kdy prováděli zálivku, aby se stromy
dobře ujaly.
V našem městysi jsme rádi za každý strom a těšíme se, že nám vysázené
aleje zpříjemní vycházky a sportovní aktivity v této části naší obce.
Dagmar Pavlíková, městys Nezamyslice

SDH Nezamyslice
Blíží se konec roku, dovolte mi proto, abych shrnula činnost zásahové
jednotky i celého sboru. Naše zásahová jednotka se v letošním roce zúčastnila tří námětových cvičení. 11. 4. proběhlo námětové cvičení v Tištíně zaměřené na dálkovou dopravu vody. Stejným tématem se zabývalo námětové cvičení 16. 7. v Mořicích. Poslední námětové cvičení, kterého jsme se
zúčastnili, se konalo dne 7. 11. v Koválovicích – Osíčanech a zaměřovalo
se na vyhledávání a transport zraněné osoby. Kromě námětových cvičení
naše jednotka vyjela celkem ke čtrnácti zásahům. Konkrétně k osmi požárům, pěti dopravním nehodám a jedenkrát poskytla technickou pomoc.
V průběhu roku naše jednotka také kácela na žádost starosty v obci stromy.
Zúčastnili jsme se školení pořádaných HZS. V únoru se jeden nový člen
jednotky zúčastnil základního kurzu nositel dýchací techniky. V březnu
jsme se zúčastnili cyklické přípravy velitelů jednotek. V květnu čtyři naši
členové absolvovali týdenní strojnický kurz. V září se dva členové zúčastnili základního kurzu velitelů družstva. V listopadu se osm členů zúčastnilo
školení zásahu při dopravních nehodách. V průběhu roku jsme se také kaž10

dou neděli scházeli v „hasičárně“ a probírali témata odborné přípravy. Tento rok byl také naší jednotce z dotací Olomouckého kraje a z financí z obce
zakoupen jeden dýchací přístroj značky Dräger.
První setkání našeho sboru proběhlo hned na začátku měsíce ledna,
kdy jsme se zúčastnili již tradičního hasičského turnaje v sálové kopané
17. okrsku v místním Sportovně relaxačním centru. Na tomto turnaji družstva mužů i žen vybojovala shodně druhé místo. Na této akci členové našeho sboru zajistili občerstvení pro hosty a pro účastníky turnaje. Dne 23. ledna jsme uspořádali hasičský ples, taktéž v místním Sportovně relaxačním
centru. V polovině února jsme uspořádali jako každoročně tradiční ostatky,
které jsme se letos rozhodli pojmout trochu jinak. Průvod masek prošel
pouze starou zástavbu naší obce a před hasičskou zbrojnicí jsme připravili
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 květnu jsme provedli sběr starého železa, na který nám Agrodružstvo
Tištín zapůjčilo traktor a vlečku. Koncem dubna proběhla kolaudace budovy nové hasičské zbrojnice a pro nás začala doba stěhování ze staré hasičárny a příprava slavnostního otevření hasičárny nové. Po dohodě s městysem
Nezamyslice jsme stanovili termín na 20. června. K přípravám také patřilo
zajištění sponzorů, kteří nemalou finanční částkou přispěli na vybavení klubovny, a na tomto zakoupení vybavení se finančně podílel také náš sbor. Po
dvou měsících práce a příprav konečně přišla očekávaná sobota 20. června a proběhlo za účasti zastupitelů městyse Nezamyslice, starosty městyse
Nezamyslice, pozvaných hostů z řad sponzorů a mnoha hostů nejen z řad
hasičů a občanů Nezamyslic slavnostní otevření hasičárny. Celé odpoledne
zahájil slavnostní průvod od kostela k nové zbrojnici, kde byl předán symbolický klíč a přestřižena páska za účasti mnoha významných hostů, starosty městyse Ing. Vlastimila Michlíčka, bývalého starosty Jiřího Doubravy,
starosty sboru Kamila Málka a velitele Pavla Piny. Po přestřižení pásky následovala prohlídka hasičárny a volná zábava. Slavnostním otevřením hasičárny naše práce zdaleka nekončila, bylo nutné ještě přestěhovat zbytek věcí
ze staré zbrojnice, dokoupit vybavení dílny a šatny. V tomto období jsme se
také podíleli na pořádání tradičního pálení čarodějnic a zúčastnili jsme se
pietního aktu na oslavu 70. výročí od konce druhé světové války.
První letní akcí byla zimní olymppijáda, na které jsme pomáhali zajistit
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občerstvení a připravili jsme pěnu pro závodníky. V srpnu jsme společně
s TJ Haná Nezamyslice uspořádali tradiční dětský den v areálu hřiště. Pro
děti bylo opět připraveno zábavné odpoledne se soutěžemi, pěnová skluzavka, opékání špekáčků a stezka odvahy. Letošní novinkou byla možnost
přespání s dětmi ve velkém vojenském stanu, který jsme postavili přímo
na hřišti. Pomáhali jsme také při akci Na bicyklech Němčickem. Stanoviště
bylo letos umístěno před novou zbrojnicí a cyklisté si ji při té příležitosti
mohli prohlédnout. Během celého léta jsme dokončovali zařizování nové
zbrojnice. Kompletně jsme také vystěhovali starou hasičárnu a nyní záleží
na obci, co s ní dál bude. V září jsme se podíleli na průběhu tradičního vinobraní a to zajištěním šatny a požárního dohledu. V září jsme také uspořádali Den otevřených dveří na nové hasičské zbrojnici spojené se zábavným
odpolednem pro děti. Na této akci byla pro veřejnost představena hasičská
technika a policejní vozidlo Škoda Superb, určené na skrytý dohled. Odpoledne program neskončil a následovalo pro děti přespání v hasičárně. Tento
den měl záměr vytvořit nové hasičské družstvo mládeže, což se nám podařilo, protože následující víkend proběhla první schůzka mladých hasičů
a do současné doby chodí každý pátek do malého hasiče 17 dětí, a ti budou
od následujícího roku přihlášeni za členy naší organizace. V listopadu jsme
ve spolupráci s městysem provedli výsadbu nových stromků kolem mateřské školky a následně jsme je společně se stromky u nádraží zalévali. Také
jsme provedli druhý letošní sběr starého železa. Koncem listopadu jsme
s hasičskou mládeží jeli na výlet do hasičárny v Ivanovicích na Hané a do
hasičárny HZS Kojetín, kde si naši mladí hasiči prohlédli hasičskou techniku a dostali od profesionálních hasičů drobné dárky pro radost. Měsíc
listopad jsme zakončili spoluprácí s městysem na rozsvěcování obecního
vánočního stromečku, kde jsme zajistili osvětlení celé akce. V průběhu roku
jsme uskutečnili brigády na hasičárně, jak staré, tak na nové, a také na opravách a údržbě naší techniky. Dále jsme provedli tři členské schůze, kde jsme
průběžně řešili chod a činnost našeho sboru.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozvala na tradiční hasičský ples, který
se bude konat v sobotu 23. ledna, a popřála Vám klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2016.
Jana Bartošková
jednatelka sboru
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Mladí hasiči
27. listopadu jsme byli s kroužkem hasičů na výletě v hasičárně v Ivanovicích na Hané a v Kojetíně. Když jsme se chystali na cestu do Kojetína, měli
zrovna jejich hasiči výjezd, tak jsme improvizovali a jeli jsme na hasičárnu
v Ivanovicích. Měli jsme možnost prohlédnout si hasičská auta a sednout si
za volant. Potom jsme se přesunuli do Kojetína, kde jsme viděli hasičská auta,
čluny a bohaté vybavení. Viděli jsme také, jak hasiči sjíždí k autům po tyči.
V Kojetíně jsme od profesionálních hasičů dostali hasičské omalovánky, záložky a balónky. Všem se výlet moc líbil a těšíme se, až tam zase pojedeme příště.
Za mladé hasiče Anežka Jordánová
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Sázení stromků
Dne 27. října 2015 se v lokalitě nezamyslického nádraží realizoval plánovaný projekt zaměřený na revitalizaci a obnovu zeleně nádražního parku. I když
v ten den počasí organizátorům příliš nepřálo, tak se u nádraží setkala početná parta pracovníků z řad našich nezamyslických spoluobčanů, kteří se s chutí pustili do tvrdé práce. Po pár hodinách našlo v těžce vykopaných dírách
domov deset statných stromků. Déšť sice přinesl jistou přirozenou vláhu nově
zasazeným dřevinám, nicméně do akce byli povoláni nezamysličtí dobrovolní
hasiči, aby zajistili dostatek tekutin pro dřevěné novorozence. I jim patří poděkování za snahu a nasazení. Příjemnou akci završila rozprava u teplého čaje
a pohledu na novou budoucnost nových stromků, které potěší nejenom oko
domácích, ale i projíždějících cestovatelů.
Děkujeme všem, kteří se s lopatou v ruce fyzicky poprali se všemi překážkami a přispěli svojí prací k úspěchu projektu, a dík patří i těm, kteří akci
zákulisně připravili a zdárně do jejího konce přivedli. Rovněž přejeme nově
zasazeným dřevinám hodně zdravého růstu.
účastník brigády
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Farní sklepy
Dne 7. 11. se ve farních sklepech konala
ochutnávka vín, kterou pořádal městys Nezamyslice. Bylo zde představeno 8 vzorků
z Rajhradských vinných sklepů. Pan Marek
Javora nám představil vína bílá, červená
i růžová a o každém nám něco zajímavého
pověděl. Nálada byla výborná, však se o to
všichni snažili, děvčata u vstupného a v baru,
pánové při rozlévání, ale hlavně dechová kapela z Litenčic pod vedením kapelníka Jindry Nováka. Zkrátka, kdo přišel, neprohloupil, a příští rok se těšíme na další vína.
Dagmar Pavlíková

Život na DOMOVĚ „NA ZÁMKU“
Jako pravidelná návštěvnice v Domově „Na Zámku“ jsem v nedávném
období zaznamenala několik zajímavých akcí, které se pro obyvatele Domova „Na Zámku“ uskutečnily. Sportovní odpoledne, lázeňský pobyt v lázních
Skalka, divadelní představení z dětského domova. To byla nabídka připravená
na měsíc listopad a prosinec.
Hlavní prosincovou událostí se však stal jako každoročně tradiční ples.
Obyvatelé se na něj těšili již od podzimu. Tentokrát se ples konal 18. listopadu
v odpoledních hodinách a účast byla hojná. Přijeli hosté z pobytových zařízení Rokytnice, Prostějova, Šternberku, z Kokor a také ze Šumperku. Všichni
přítomní měli chuť si zatančit především s děvčaty, která na ples přijela jako
hosté. Příjemnou atmosféru k tanci jim vytvořila kapela Q STYL pod vedením Ing. Bohumila Moudrého. Kulturní program byl obohacen o taneční vystoupení sester Rozkošových, které předvedly choreograficky velmi nápadité
vystoupení. Všem se líbil jejich výkon na parketu i jejich nápadité kostýmy.
V další části kulturního bloku jsme zhlédli Alenku Florovou a její krasojízdu
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na kole. Krasojezdkyně si vybojovala na mistrovství ČR 2. místo. Následoval
pro ni zasloužený potlesk od všech přítomných. Na závěr plesu nechyběla ani
tradiční tombola, pouze s tím rozdílem, že výherci byli všichni a nikdo neodešel „s prázdnou“.
Obyvatelé domova mají možnost trávit svůj čas pestrým programem, který je přizpůsoben jejich potřebám a schopnostem. Pravidelnými akcemi jsou
soutěže sportovní, pěvecké, kulturní a výstavky. Mimo to je život v Domově
„Na Zámku“ zpestřen akcemi mimořádnými, jako jsou výlety do zajímavých
míst v okolí, velmi oblíbené jsou návštěvy do ZOO a zájezdy na sportovní
soutěže. Domov také často navštěvují obyvatelé jiných sociálních zařízení.
Běžné denní činnosti, jako je starost o zvířata, zahradu a uplatnění v terapeutických dílnách, zajišťuje potřebný stereotyp pracovního procesu, který ve
výsledku přináší uspokojení z práce.
Ve vánočním období, které právě prožíváme, se pozastavíme, uvědomíme
si přítomnost lásky a dobra. Vánoční čas máme spojený s rozjímáním, s pocity díků za vše, co jsme za celý rok prožili. Takové poděkování se často váže k
lidem nám osobně blízkým, zpravidla k rodině a přátelům. Jde o tiché osobní
poděkování za vše, co pro nás během roku vykonali. Někdy nemusí jít o velké činy, postačí, že nám byl někdo na blízku vždy, když bylo potřeba. Někdy
však nemusí jít ani o rodinu, ale i cizí člověk může dokázat pochopit bolest
a strádání druhého. Může být někomu průvodcem a pomocníkem ve snaze
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o zapojení do života. Proto chci touto cestou vyslovit dík všem pracovníkům
Domova „Na Zámku“. Chtěla bych poděkovat za sebe a snad i za další rodiny,
které mají své příbuzné v Domově „Na Zámku“.
Svým přístupem k obyvatelům Domova „Na Zámku“ zaměstnanci ukazují, že rodinou se může stát i místo, kde nacházíme pomoc a pochopení od
cizích lidí. Pro lidi handicapované je pocit bezpečí a jistoty velmi důležitý. Ale
to nestačí. Nejde pouze o poskytnutí vhodného místa pro pobyt, ale především o snahu obyvatele co nejvíce zapojit do běžného života. A to dění za dva
uplynulé měsíce v Domově „Na Zámku“ opět potvrdilo.
Melánie Brázdová
matka uživatele Domova „Na Zámku“

Zájezd do Velkého Mederu
Na zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu, který se uskutečnil
31. 10. 2015, jsme se všichni přihlášení těšili. Ráno v pět hodin nás překvapila
mlha, ale pan řidič nás na místo přivezl v pořádku. Během dne vysvitlo sluníčko, počasí nám přálo a užívali jsme si termální vody, hlavně ve venkovním bazénu. Kdo se chtěl ochladit, navštívil velký bazén uvnitř, kde jsme si zaplavali
a s místními animátory i zacvičili. Prošli jsme se v pěkném areálu lázní, kde
nechyběly na stáncích trdelníky, langoše a jiné místní speciality. Samozřejmě
jsme si pochutnali na dobrém obědě, který si každý vybral podle své chuti.
Nechybělo ani pivečko, kávička a zákusek. Pěkně strávený den uběhl a v 17.00
hodin jsme odjížděli z lázeňského městečka. Domů jsme přijeli
po 21. hodině. Za všechny účastníky zájezdu děkuji Úřadu městyse v Nezamyslicích a hlavně paní
místostarostce Dáše Pavlíkové,
která pro nás všechny organizuje
veškeré společenské akce. Těšíme
se na další výlet a ostatní kulturní
zážitky.
Marie Straková
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Fotbal
Po krátké letní přestávce, během které firma Eurogreen provedla částečnou rekonstrukci hrací plochy, začala příprava našich hráčů na nový soutěžní ročník odehráním několika turnajů v okolních obcích. Protože účast
hráčů na trénincích nebyla valná a výsledky v přípravě nic dobrého nevěstily, bylo velkou neznámou, jak obstojíme v I. B třídě. Po odehrané podzimní části a předehrávce dvou jarních kol nás těší nejen umístění v tabulce,
ale hlavně předváděná hra. Sice byly některé zápasy, na které rádi vzpomínat nebudeme, ale ve většině jiných jsme byli lepším týmem jak herně, tak
i nasazením. Je škoda, že v domácím prostředí to nevidělo mnoho našich
fanoušků. Třeba se to změní a na jarní část najdou zpět cestu do ochozů,
protože kluci si to jistě zaslouží.
Jiná situace je u našeho B-týmu. Situace z loňského ročníku se nezlepšila
a na venkovní zápasy se dává mužstvo stěží dohromady. Snad největším
problémem našich seniorských mužstev je post brankáře. Při zranění Tomáše Buriánka jsme vděčni pětačtyřicetiletému Vítu Soldátovi za to, že se
této role zhostil a svými výkony pomohl, hlavně A mužstvu, k dosaženým
výsledkům. Tímto mu chceme poděkovat a popřát ještě hodně „fotbalových“ let mezi třemi tyčemi.
Naši dorostenci si v okresním přeboru vedou opět velmi dobře a jsou po
podzimní části na skvělém druhém místě. Jiná situace je ovšem v žákovských mužstvech. Celkově je na okrese málo žáků, proto starší i mladší žáci
hrají pouze systémem 7+1. Obojí naši žáčci jsou po podzimu na 5. místě. U
nás se malý počet hráčů jeví jako problém hlavně u starších žáků, kdy na některé zápasy bylo obtížné dát mužstvo vůbec dohromady. Bohužel se jedná
o dlouhodobý stav, který se nám nedaří řešit. Mnohem lépe se daří našim
nejmladším mužstvům - přípravkám. Tam máme hodně nadějí a obětavé
trenéry, kteří se jim poctivě věnují. Za to jim patří velké poděkování. Poděkování patří samozřejmě všem trenérům, funkcionářům i rodičům, kteří
nám s 5 mláděžnickými mužstvy pomáhají. I těm, kteří se starají o šesté,
zatím neoficiální mužstvo – tzv. předpřípravku, kam chodí „potěr“ mladší
šesti let. Starat se o tolik dětí je velmi náročné, ale bez mládeže by nebyla
budoucnost našeho fotbalu.
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Ve společenské oblasti se v druhé půli roku naše tělovýchovná jednota
podílela společně s hasiči na organizování dětského dne a v rámci Svatováclavských slavností jsme uspořádali zápas „starých pánů“ s Dobromilicemi.
Na tomto místě bych chtěl pozvat všechny naše spoluobčany na sportovní
ples, který pořádáme v sobotu 16. 1. 2016 ve 20 hod. v SRC.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál za celou TJ Haná hezké
prožití vánočních svátků, pevné zdraví, v novém roce jen příjemné chvíle,
a pokud si někdo dává předsevzetí, aby se mu splnila.
Vladimír Ošťádal, předseda TJ Haná

Postřehy z obce
Blíží se konec roku a to je také čas, kdy se bilancuje, co se všechno za
uplynulé období v naší obci udělalo. Je příjemné se dívat kolem sebe a sledovat všechny ty změny k lepšímu. Chodíme po krásných chodnících, máme
novou hasičskou zbrojnici, autobusovou čekárnu, krásný prostor u smuteční síně ...a mohla bych pokračovat dál.
Je tu ale také něco, co se mi nelíbí. A to černá skládka přímo uprostřed
obce, která utěšeně nabývá na rozměrech. Ano, je to to místo na ulici G.
Svobody. Není tady chvilku, asi dva roky. Vím, že pozemek má majitele, a je
smutné, že je mu to úplně jedno. Že to kazí vzhled obce je nasnadě. Projde
tudy spousta lidí a jsem přesvědčena, že tato skládka nevadí jen mně.
Hezké vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce přeje DS
Vyjádření městyse: ani nám se černá skládka v ulici Gen. Svobody nelíbí,
proto jsme již dříve písemně vyzvali majitelku pozemku k odstranění skládky, ta však na naši výzvu nereagovala (a to opakovaně).
Za městys Nezamyslice Pavlíková Dagmar
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Předvánoční Sešlost
Vážení a milí,
vůbec nezáleží na tom, kolikátá v pořadí to byla, hlavně, že byla, a jako
vždy i tentokrát splnila své poslání potěšit, pobavit a poskytnout starouškům
radostné setkání se spolužáky a kamarády. Také toto setkání jen potvrdilo,
že myšlenka zrozená před dvěma desítkami let byla správná a úsilí několika
ochotných lidí připravovat tolik potřebnou skromnou radost spolubližním
užitečná.
Jak už to bývá, začátky nebyly jednoduché, ale po několika měsících zvolna umlkaly pochyby o životaschopnosti této činnosti a nejlepším důkazem
je současnost. Plně obsazená místa kolem tří řad dlouhých stolů ve velkém
sále nově postavené budovy kulturního centra nebezpečně rozbušila mé choré srdce. Co však potěšilo, to bylo zjištění, že mladé tváře byly v převaze, a to
množství důkazem, že o budoucnost „Sešlostí“ není třeba se obávat.
Tentokrát nás přivítala, roztleskala i rozezpívala dvacítka krojovaných děvčátek z nedalekých Němčic se svými roztomilými tanečky na téma „Já mám
koně“. Ach, ta paměť! Kdepak si vzpomenout
na všechna slova Hanácké besedy provedené
dětmi z Pantléku. To kapela z Domova na
zámku byla úspěšnější. Písničky, výborně
zpívané neposedným Michalem a osmičlenným souborem zpěváků, doprovázeni
Pepíkem Pleslem na klávesy, nedala mlčet
a nezpívat. Zkrátka, zapomínalo se na bolesti i hořkost stáří a vzpomínalo se na bujaré
mládí.
Jen pozvolna jsme se zvedali z pohodlných židlí, a jak rád by každý z nás stiskl dlaň
jako projev díků všem, kteří se o tuto hodinku radosti zasloužili a především dvěma
obětavým maminkám, Bohunce Novotné
a Dášce Pavlíkové.
-Ota20

A ještě kousek Sešlosti
Je to již hodně let, co jsem se doslova vetřela na Sešlosti, které pořádal tenkrát pan Outrata. Bývaly v Klubu obecního úřadu Nezamyslice a bývalo tam
moc hezky. Krčívala jsem se s dětmi někde vzadu, abychom nerušili. Bývalo
tam vždycky moc příjemně, milo a srdečně a přítomní si toho měli vždycky
hodně co říct. Pak přišel okamžik, kdy jsem mohla taky nějak pomoci přiložit
ruku k dílu, a jak rostly moje děti, zapojovaly se i ony. Když pana Outratu
začalo zlobit zdravíčko a nakonec byl nucen odejít do Víceměřic, slovo dalo
slovo a s Dášou Pavlíkovou jsme se rozhodly, že si vzájemně pomůžeme a povedeme tato setkání v rámci našich skromných sil a možností dál.
V tomto uspěchaném čase nacházíme chvilku klidu a přátelského setkání
s milými lidmi, kteří, ač léty mohou být naše babičky a dědečkové, jsou srdcem stále mladí a mají nám určitě co říct.
Pan Outrata o sešlosti napsal skoro všechno. Skoro. Jako muž zapomněl
na velmi důležitou věc, na této sešlosti jsme měli možnost vidět proměnu
dvou odvážných dam. Paní Markéta Špalková provedla změnu účesu a make-up. Celé tři hodiny tvořivé práce vydalo své ovoce. Obě dámy byly opravdu
krásně učesány a jejich nalíčení vyžadovalo vyrazit na nějakou akci, třeba do
divadla, a ne odchod domů.
Dalo by se říct, že tato akce se opravdu vydařila a už se moc těšíme na další
milé setkání, na které zveme všechny občany bez rozdílu věku.
Bohuslava Novotná

Mladší přípravka TJ Haná Nezamyslice
Ahoj všem,
uplynulá sezóna byla pro nás úspěšná, zakončená druhým místem v tabulce. Z mužstva nám odešel do starší přípravky ročník 2006, a tak jsme se pustili v podstatě do trénování „nového mužstva“. Na tréninky chodí pravidelně
kolem dvaceti dětí. Již jsme zahájili halovou přípravu na novou sezónu, a řekl
bych, že si vedeme nad očekávání dobře. První turnaj v hale a hned první místo: Nezamyslice : Slavotín OL 1:1, Brno Líšeň 3:0, Pohořelice 0:0, SK PV 4:0...
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Další turnaj, další bedna a konečné třetí místo z deseti ...Nezamyslice : SK
Hranice 1:0, Konice 1:1, Haná PV A 1:1, Hněvotín 1:0...ve skupině druzí a o
finále SK PV 2007 0:3, pak tedy o třetí místo Lipník 0:0, na penalty 3:2 a bronz.
Další informace: fb ...... Přípravka Ml Nezamyslice
Petr Moravec, Jan Staroba

Turnaj o Pohár starosty v tenise
Již popáté se letos konal podzimní tenisový turnaj ve čtyřhře „O pohár
starosty“. Opět se letos ve sváteční den 28. října sešli tenisté ve sportovní hale
v Nezamyslicích.
Zase jsme mohli vidět zápolení dvojic nejen z Nezamyslic, ale i z Vyškova,
Drnovic nebo Prostějova. Tradičně nechyběli ani sousedé z Dřevnovic. Pro
všechny účastníky byly připraveny hodnotné ceny, za které velmi děkujeme
všem sponzorům. Jednotlivé souboje nabídly zajímavý a napínavý tenis.
V souboji poražených semifinalistů zvítězila a pohár za třetí místo si nakonec převzala dvojice místních favoritů (předloňských vítězů) Zbyněk Špička a Radek Mik. V napínavém finálovém souboji zvítězila vyškovská dvojice
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Viťa Indrák a Jirka Setinský, kteří tak mimo hodnotných cen převzali i putovní Pohár starosty městyse. Poháry a ceny za druhé místo převzala narychlo
složená dvojice Vlastik Michlíček a Ruda Návrat.
I letošní turnaj se opět velmi vydařil a již nyní se všichni můžeme těšit na
další, již šestý ročník.
spokojený divák
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Výzva otužilecké sekce nezamyslických mažoretů
Všichni občané nechť se povinně dostaví k zahřívací akci a to dne
31. prosince 2015 ve 12:55:55 hod.
Sraz na mostě přes channel La Haná nebo přímo na plovárně U Košařů.
Pro ty, kteří se nechtějí zahřívat pouze svařákem na břehu, ale chtějí se
zahřát i ledovou vodou, je tu krátký návod:
Domácí otužování
Základem otužování je domácí otužování. Začátečníci se mají denně
sprchovat studenou vodou. Nejlepší je začít vlažnou vodou a postupně ji
ochlazovat. Pokud nemáme k dispozici sprchu, nahradíme ji umýváním se
ve studené vodě. Děláme to zásadně ráno.
Studenou vodou se můžeme sprchovat i večer, tím se ranní sprchování
nenahrazuje, jen doplňuje. Ráno je třeba se sprchovat dvakrát tak dlouho
jak večer. V zimě se doporučuje sprchovat 1-3 minuty. Se sprchováním ve
studené vodě mohou začít už dvouleté nebo tříleté děti.
Při sprchování se stále pohybujeme, nestojíme na jednom místě. Sedavá
koupel ve studené vodě se nedoporučuje. Pod sprchou se snažíme o dobrou
náladu a duševní pohodu, abychom si posilnili pevnou vůli. Když se dosprchujeme, utřeme se suchým ručníkem.
Hlavu si nenamáčíme, dáme si koupací čepici, abychom si nenamočili
vlasy. Po důkladném utření provádíme zahřívací cviky a až potom se nasnídáme. Pokud jsme v časové tísni, ranní sprchování raději vynecháváme,
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sprchovat se ve spěchu není dobré na psychiku.
Kose a ledu zdar!
Na Silvestra slezeme se tam!
Vaši Nezamysličtí Mažoreti (speciálně Otužilecká Sekce)

Plesová sezóna
16.1.2016 – Sportovní ples
23.1.2016 - Hasičský ples
29.1.2016 – Mažoretkový ples
19.2.2016 – Srdíčkový ples
11.3.2016 – Maškarní ples
12.3.2016 – Dětské šibřinky
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Přání lidem všem
as,
První svíčka připomíná, nastal Vánoc ča
čas,
s,
druhá svíčka, čekáme Tě, přijdi mezi nás
nás,
třetí svíčka, to je radost z lidských objetí,
etí,
čtvrtá svíčka, rozsvítí se srdce všech dětí.
ětí.
Užívejme ten mír a klid, splněná přání,
í
radost v dětských očích a teplo lidských dlaní,
vzpomínka na ty, co už nejsou s námi,
ať nás potěší a co nejméně zraní.
Krásné Vánoce a do nového roku 2016 vše nejlepšíí
přeje Bohunka Novotná
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