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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Je to až neuvěřitelné, ale opět se blíží konec roku. Blíží se čas Vánoc, snad
i čas klidu a pohody, čas splněných přání a také čas bilancování.
Zdá se mi, že letošní podzim byl hektičtější než kdykoliv předtím. Alespoň pro mne. Podzim jsme všichni společně začali již tradičně – na konci
září nás čekaly Svatováclavské slavnosti. Letos ale byly přece jen trošku jiné.
Mimo tradiční „hodové“ akce navíc přibyl i sjezd rodáků. K jeho konání jsme
se odhodlali až na konci jara, proto se nabízel termín buď o prázdninách,
nebo spojit sjezd rodáků s tradičními hody. Ano, byl to vzhledem k termínu
risk, ale naštěstí vyšel. Počasí nám přálo. Díky všem účinkujícím, celému přípravnému výboru, všem spolkům a organizacím, i všem jednotlivcům, kteří
s přípravou a průběhem celého slavnostního dne pomohli, se vše vydařilo.
Samozřejmě důležité bylo i to, že se zúčastnila spousta rodáků a současných
i minulých obyvatel Nezamyslic. Odměnou nám všem byla slova uznání
a díků za uspořádání celého dne. Nejkrásnější byly okamžiky setkání, které
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jsme pozorovali jak na úřadu městyse, tak i po celý den. Nejednou ukápla
i slza dojetí při setkání kamarádů a přátel po „x-letech“. Ještě jednou bych rád
vyslovil velký dík všem, kteří se zasloužili o celý průběh Sjezdu rodáků 2016.
Letošní podzim byl ale hlavně ve znamení investic, v přípravě a někdy
i v realizaci hned několika akcí. Realizována byla rekonstrukce chodníků
v ulici 30. dubna a v ulici Tjabinova. Zejména oprava velmi frekventované
části chodníků mezi obchody a Vyškovskou ulicí již byla potřeba. Výhodou
bylo, že se nám na opravu podařila sehnat částečná dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Další a největší investicí je dostavba základní školy. V letošním roce jsme získali dlouho žádanou dotaci na dostavbu
pavilonu „C“. Díky přístavbě se rozšíří zejména kapacita školy, ale zkvalitní se
i celkově prostory. V přístavbě budou nově umístěny šatny pro všechny žáky
školy, jedna nová družina a 6 nových kmenových tříd. Žáci by měli do nové
školy vstoupit již 1. září 2017.
Zastupitelstvo pokračuje i v přípravě nového obytného souboru „Končiny“, kde by mělo vzniknout 17 parcel pro nové rodinné domy. Předpokládáme vyhlášení tohoto záměru v lednu 2017.
Na konci listopadu převzali naši hasiči novou automobilovou cisternu
Scania. Nová „CAS“ byla pořízena i díky dotaci z Ministerstva vnitra ve výši
2,5 mil. korun a také díky příspěvku Olomouckého kraje. Zbytek byl doplacen z rozpočtu městyse. Kvalitní vybavení naší jednotce nyní mohou závidět
všechny sbory v okolí. Jakkoliv je ale nová cisterna parádní, přál bych si, aby
k ostrému zásahu nemusela vyjíždět k nikomu z nás.
Další odsouhlasenou investicí měla být koupě koupaliště. Zastupitelstvo
odsouhlasilo dle dohody koupi místního koupaliště s tím, že ho bude i v dalších letech provozovat. Bohužel k prodeji ze strany majitelů nakonec nedošlo
a další budoucnost koupaliště je pro nás zatím neznámá. Necháme se společně překvapit.
Bohužel se nám stále nedaří obsadit uvolněné prostory prodejny potravin
v Nádražní ulici a prostory lékárny. Co se týká obchodu, je to bohužel celorepublikový trend. Podle posledních informací zaniklo z ekonomických důvodů letos již několik desítek, ba stovek takových prodejen po celé republice.
S lékárnou je to podobné. Zde ale připravujeme s novou majitelkou lékárny
v Němčicích službu pro naše občany. A to - dovoz léků a zdravotnických potřeb až do domácnosti – více informací dále v tomto čísle Hvězdičky.
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Určitě jste také zaznamenali snahy firmy BITUVIAS, s.r.o. postavit v katastru Dřevnovic obalovnu. Měla stát v prostoru Metalšrotu nad nádražím. Po
několika jednáních a negativních vyjádřeních z naší strany se nám podařilo
naštěstí realizaci obalovny zastavit. S úlevou jsme si mohli přečíst oznámení
Odboru životního prostředí Olomouckého kraje, že na základě i našich připomínek zastavují posuzování projektu. Snad už napořád.
Nyní mi dovolte, abych se vrátil k příjemnějším věcem. Mimo již zmíněných Svatováclavských slavností a Sjezdu rodáků 2016 jsme v minulém období
připravili i další kulturní a společenské akce. Uskutečnil se žádaný „zájezd za
teplem“ do termálních lázní Veľký Meder nebo zájezd do krásné předvánoční
Vídně. Advent jsme tradičně zahájili rozsvěcením vánočního stromu. Děkuji
všem, kteří se podíleli na kulturním programu. Zejména díky dětem naší základní školy a jejich učitelům, kteří si pásmo připravili, byly první chvilky adventního času opravdu nádherné. K tomu přispěl krásně rostlý vánoční strom
– za ten děkujeme rodině Frankových ze Sportovní ulice. Připraveno je i tradiční vytrubování u vánočního stromu ve svátek sv. Štěpána dne 26. prosince
a všichni jste samozřejmě zváni i na silvestrovské koupání v Hané.
Na závěr bych všem rád popřál krásné a hlavně pohodové prožití svátků
vánočních, dětem bohatého ježíška, všem splnění i těch nejtajnějších přání
a do nového roku 2017 hlavně pevné zdraví. Krásné svátky!
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Usnesení č. 16/2015
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 7. 12. 2016 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM,
předložené správním výborem SOSM, dle přílohy.
4. Přijetí úvěru ve výši 10.000.000 Kč od České spořitelny, a.s. s pevnou
sazbou 0,6% na 10 let, bez dalších poplatků a současně znění úvěrové
smlouvy.
5. Přijetí dotace ve výši 2.500.000 Kč od Ministerstva vnitra na pořízení
nové CAS
6. Přijetí dotace ve výši 25.000.000 Kč od Ministerstva školství na akci
„Rozšíření a rekonstrukce základní školy v Nezamyslicích“
7. Spolufinancování dostavby a rekonstrukce tribuny v případě přijetí dotace od MŠMT pro TJ Haná Nezamyslice
8. Rozpočtové opatření č. 10/2016, které se mění na straně příjmů
o 3.957.128,- Kč a na straně výdajů o – 3.142.086,- Kč. Financování ve
výši – 7.099.214,- Kč
9. Upravený návrh rozpočtu 2017
10. Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“.
11. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
12. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku městyse za rok
2016
13. OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Nezamyslice
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14. OZV č. 3/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích
15. OZV č. 4/2015 o místním poplatku ze psů
16. OZV č. 5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17. Návrh na přísedící soudce – Bohuslava Novotná
18. Prodej staré CAS LIAZ dle vyhlášeného záměru ze dne 2.11.2016 nejvyšší nabídce, tj. obci Peč, 380 01 Dačice za cenu 371.000,- Kč vč. DPH.
II. ZAMÍTÁ:
1. Navýšení platů neuvolněných zastupitelů dle aktuálního znění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
II.
1.
2.
3.
4.

BERE NA VĚDOMÍ:
Informace starosty o činnosti
Zprávu kontrolního a finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 8/2016 a č. 9/2016
Výroční zprávu o činnosti základní školy za období školního roku 2015 –
2016
5. Zprávu o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole
6. Informace ke stavu projektu a předpokládané náklady výstavby – lokalita
„Končiny

Šťastné a veselé přeje Masarykova ZŠ a MŠ
Nezamyslice
Rok se s rokem sešel a zase už se všichni těšíme na Ježíška. Jedno z nejkrásnějších období celého roku se kvapem blíží a je to vidět i na proměnách Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice. Okna zdobí vánoční motivy, ve
třídách svítí stromečky a chodby se proměnily v zimní krajinu plnou vloček a obrázků s adventní tematikou. V hodinách hudební výchovy znějí
koledy, dopisy pro Ježíška nahrazují hodiny psaní a ve výtvarné výchově
vznikají krásná vánoční přání. Právě výrobky s vánoční a adventní tematikou bylo možné zhlédnout i zakoupit na, v pořadí již druhém, vánočním jarmarku, který se konal 6. prosince odpoledne v prostorách školy.
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Návštěvnost byla opravdu vysoká a ti, kteří se rozhodli a přišli, určitě neprohloupili. Žákům prvního i druhého stupně se výrobky moc povedly
a návštěvníci mohli potěšit nejen oči a duši, ale mohli se také zahřát výborným nealko punčem, čajem nebo kávou a k tomu si zakousnout nějakou tu sladkou dobrotu, a potěšit tak ještě i své chuťové buňky. Výtěžek
z jarmarku poslouží jednotlivým třídám a školním družinám na podporu
volnočasových aktivit žáků. Den před jarmarkem, tedy 5. prosince, navštívil školu svatý Mikuláš se svým početným doprovodem. Čertíci, andělé i samotný Mikuláš v podání deváťáků byli úžasní, a hlavně měli dobré
srdce, takže tentokrát si žádného zlobivého žáčka neodnesli, i když mnozí
měli opravdu namále a slzy na krajíčku. V pořadí třetí neméně důležitou
událostí patřící do adventních tradic bylo rozsvěcování vánočního stromu
v Nezamyslicích. V letošním roce byl kulturní program při rozsvěcování
v režii právě základní školy. Vystoupili žáci 2. B a prvního oddělení školní
družiny pod vedením paní vychovatelky Fialové a pan učitel Jakoubek
a pan učitel Slouka se svými pěveckými sbory. Dětem se vystoupení povedla a s jejich pomocí začal magický adventní čas pro všechny přítomné.
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Škola se snaží být dobrým partnerem své obce a svými početnými aktivitami to neustále dokazuje. Moderní vesnická škola – to je vize, kterou se škola řídí a hodlá se jí řídit i nadále a neustále se zdokonalovat
ve prospěch žáků, kteří ji navštěvují. To, že se škola nemá za co stydět,
dokazují úspěchy v mnoha oblastech jejího působení. Nejnovějším a největším úspěchem je bezesporu vítězství školního časopisu Písařík v celostátní soutěži časopisů druhého stupně. Zvítězili jsme a můžeme tak
hrdě prohlásit, že máme nejlepší časopis žáků druhého stupně v České
republice. Druhé místo jsme obsadili v kategorii webových časopisů a třetí místo v doplňujících kategoriích „Titulka“ a „Obsah“. Velké díky patří
celému redakčnímu týmu pod vedením skvělé paní učitelky Krupičkové.
Úspěchů pravidelně dosahujeme ve sportovních, výtvarných i odborných
soutěžích. Máme zkrátka výborné žáky, kteří jsou na soutěže pečlivě připravováni a mají výbornou podporu rodiny. Bez spolupráce žák, škola,
rodina to prostě nejde. Když to ale funguje, je to ten nejlepší způsob, jak
žáka motivovat k dalšímu vzdělávání a úspěchům v budoucnu. Jedním
z příkladů motivace žáků byla výtvarná soutěž „Jak vidím Nezamyslice“,
která byla určena pro žáky 6. - 9. ročníku. Výtvarné práce žáci zpracovávali v programu Malování na počítačích. Práce se žákům opravdu povedly
a bylo velice těžké vybrat ty nejlepší. O vítězích soutěže rozhodlo hlasování na internetových stránkách školy na www.skolnicasopis.cz. A zde jsou
vítězové: T. Trunečková (kategorie 6. - 7. ročník) a N. Kučerová (kategorie
8. - 9. ročník) a v divácké soutěži A. Meldušková a V. Dosoudilová.
Zřejmě jen málokdo nezaznamenal pohyb stavebních strojů v okolí
školy, byla totiž zahájena stavba budovy C. Na podrobnosti jsem se zeptala ředitele školy Mgr. Petra Jordána. „V rámci projektu dojde k vybudování nové třípodlažní budovy „C“. Tato stavba bude probíhat za plného
provozu školy a nedotkne se výuky. Po realizaci projektu dojde ke zvýšení
počtu kmenových učeben o 5 tříd, díky čemu bude škola schopna zajistit
výuku pro stále rostoucí počet žáků. Minimální počet žáků v pěti nových
kmenových učebnách pro třídy 1. stupně je 18 žáků, dojde tedy ke zvýšení
kapacity o 90 žáků. Těmito kroky dojde k doplnění chybějících kmenových učeben, čímž se zajistí kvalitnější podmínky pro vzdělávání. Odborné učebny (v budově B), které do té doby sloužily jako kmenové učebny,
se již budou moci využívat pouze ke svému účelu. Po přesunutí hlavního
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vchodu a šatních prostor do nové budovy dojde k bezbariérovému zpřístupnění školy v plném rozsahu. Budova by měla být předána k užívání
1. září 2017. Připravuje se taktéž žádost o rekonstrukci odborných učeben
v budově B. Jedná se především o vybavení učeben přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, jazyků, cvičné kuchyně, školních dílen, informatiky
a mediální výchovy. Vše by mělo být zrealizováno nejpozději do 31. 12.
2018. Čeká na nás mnoho práce a mnoho nového. Věřím, že veškeré úsilí, které jsme při přípravě těchto projektů vynaložili, přinese očekávané
změny v podobě nové a moderní školy nabízející širokou škálu vzdělávání
i volnočasových aktivit pro všechny žáky bez rozdílu.“
A já už jen ke slovům pana ředitele dodám, že k tomu všemu budeme
potřebovat taky trošku toho štěstí, které se na nás čas od času usměje, a to
si určitě budeme všichni přát na konci tohoto roku. Až si budeme zase
dávat vzletná předsevzetí, o kterých budeme stejně předem vědět, že je
nesplníme, zkusme to letos trošku zjednodušit. Méně se mračit a více se
smát, méně pracovat a více se věnovat svým blízkým, méně se hádat a více
se milovat. A bude nám fajn, uvidíte. Jménem Masarykovy základní a mateřské školy Nezamyslice přeji všem čtenářům Hvězdičky krásné Vánoce
plné milých a nezapomenutelných překvapení a v roce nastávajícím buďte
hlavně zdraví, přátelé!
Mgr. Dagmar Halašová

Vydáváme nejlepší časopis žáků 2. stupně
v republice!
Po celý rok přispívají redaktoři svými články do našeho školního časopisu Písařík. V tomto školním roce v redakci píše a tvoří 24 žáků. Přispívat
svými články však mohou i nečlenové redakce.
I v letošním roce jsme se přes krajské kolo probojovali do celostátního
kola soutěže „Školní časopis roku“. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se tři zástupkyně naší redakce – Kristýna
Popirecinii, Nella Kučerová a Tina Haluzová – vydaly do Brna reprezentovat náš časopis na celostátní finále do Brna.
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Zde nás čekalo srovnání s ostatními redakcemi a časopisy z celé republiky. S velikou radostí jsme si vyslechli závěry odborné poroty.
• V hlavní soutěžní kategorii „Školní časopis (tištěný) - 2. stupeň ZŠ“
jsme se umístili na 1. místě.
• V kategorii „Webové časopisy - ZŠ“ jsme obsadili 2. místo.
• V dalších doplňujících kategoriích „Titulka“ a „Obsah“ jsme ještě získali dvě 3. místa.
Diplomy si redaktorky 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.
Mgr. Jarmila Krupičková

SDH Nezamyslice
Blíží se konec roku, proto mi dovolte shrnout činnost zásahové jednotky i celého sboru.
V letošním roce naše jednotka zasahovala u třinácti mimořádných
událostí. Konkrétně jsme vyjížděli k osmi požárům, jedné dopravní neho10

dě, třikrát jednotka poskytla technickou pomoc a jedenkrát jsme zasahovali u úniku nebezpečných látek. Kromě těchto událostí jsme několikrát
likvidovali nebezpečný hmyz v naší obci a jednotka na žádost úřadu městyse kácela stromy. Pravidelně jsme také zalévali nově vysazené stromy
na nádraží, u kapličky, u kostela a u hasičské zbrojnice. Zúčastnili jsme se
školení nutných pro chod naší jednotky, zejména pak velitelského kurzu
na stanici HZS Prostějov a námětového cvičení zaměřeného na dálkovou
dopravu vody v Dřevnovicích. V průběhu celého roku probíhala příprava
na výběrové řízení na nákup nové cisterny pro zásahovou jednotku, na
kterou byla obci přidělena dotace z fondu zábrany škod. Vítězem se stala firma WISS CZECH s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20
na podvozku Scania, která byla dne 24. 11. předána jednotce. V současné
době probíhá příprava na zařazení cisterny do výjezdu. Cisterna už je „na
značkách“ a probíhají kondiční jízdy všech řidičů, aby byli schopni s cisternou bezpečně vyjet k zásahu.
Jako již tradičně bylo prvním setkáním členů našeho sboru sportovní
klání, turnaj v sálové kopané v 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. 23. ledna jsme uspořádali tradiční hasičský ples v místním
Sportovně relaxačním centru. 6. února jsme uspořádali tradiční ostatky.
Zúčastnil se hojný počet maškar za doprovodu muzikantů, letos v doprovodu Hanáků v krojích z němčického spolku Pantlék a nezamyslických
mažoretů. Letošní ostatky se velmi vydařily a jsme rádi, že si na zbrojnici
našla cestu spousta občanů a strávili s námi odpoledne u dobrého jídla.
V květnu jsme uspořádali sběr starého železa, tentokrát také se sběrem
vysloužilých elektrospotřebičů, které byly předány k ekologické likvidaci.
Dne 24. června jsme uspořádali pro děti ze základní školy Den otevřených
dveří na hasičské zbrojnici. Děti si mohly prohlédnout zbrojnici a vybavení a provedli jsme také ukázky zásahu. Odpoledne jsme potom připravili
pěnu na olymppijádě na hřišti a také jsme se tam podíleli na organizaci a
zajištění občerstvení. Den před vysvědčením jsme pomáhali při organizaci dětského dne v areálu hřiště. Na této akci jsme také provedli několik
ukázek ve spolupráci s hasiči z Dřevnovic a Němčic nad Hanou. Na konci
června se tři naši členové zúčastnili soutěže TFA, která spočívá v překoná11

vání překážek v kompletním zásahovém obleku včetně dýchacího přístroje. Umístili se na 26., 31. a 38. místě ze 43. zúčastněných hasičů a zaslouží
si pochvalu za dobrou reprezentaci našeho sboru. V září jsme se ve spolupráci s úřadem městyse podíleli na organizaci sjezdu rodáků. Zúčastnili jsme se slavnostního průvodu, zařizovali jsme občerstvení a pomáhali
jsme s celkovou přípravou a následným úklidem. V říjnu jsme v naší obci
uspořádali sbírku na pořízení naší nové cisterny. Do kasiček bylo vybráno
celkem 32 082,- Kč a spolu s příspěvky od okolních firem se podařilo vybrat téměř 85 000,- Kč. Všem, kteří nám na nákup cisterny přispěli, děkujeme. Na konci listopadu jsme zajistili osvětlení při rozsvěcení vánočního
stromu v naší obci a sešli jsme se také na výroční valné hromadě, kde jsme
hodnotili celoroční činnost.
Kromě nás dospěláků se na „hasičárně“ pravidelně schází také děti,
které se učí vše, co k tomuto povolání patří. Své první závody děti absolvovaly v Čelčicích, kde soutěžily ve vázání uzlů. Na těchto závodech se
umístily na pěkném 6. místě v kategorii mladší žáci. V jednotlivcích se
nejlépe umístil Ondra Matušinec na 15. místě. Poté už se naplno rozjela
sezóna závodů v požárním útoku. S dětmi jsme postupně objeli závody
v Dřevnovicích, Hrušce, Hradčanech, Soběsukách, Doloplazech a Více-
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měřicích. Jejich zatím největším úspěchem bylo 3. místo na závodech
v Hrušce v kategorii mladší žáci. Zúčastnili jsme se také branného závodu
v Tištíně, kde jsme se v kategorii mladší žáci umístili na 13. a 15. místě
z 23 družstev. Na to, že to byl pro děti první start na takovémto závodě, se
určitě nemají za co stydět. Za jejich snahu jsme je v průběhu roku odměnili výlety na stanici HZS v Kojetíně, na zbrojnici v Ivanovicích na Hané
a do hasičského muzea v Brodku u Prostějova. Asi největší odměnou pro
ně byl Hasičský tábor na myslivecké chatě ve Švábenicích, který se konal
v polovině srpna. Na táboře se děti připravovaly na branný závod, ale také
jsme hráli spousty her, prošli kus okolí a nechybělo ani opékání špekáčků
a stezka odvahy. V současné době se děti učí zdravovědu a ti nejšikovnější
z nich si můžou vysloužit odznak zdravotníka. Kroužek mladých hasičů
probíhá každý pátek od 17:00 na zbrojnici, a pokud by měl někdo zájem,
může se kdykoliv připojit.
Rádi bychom Vás také upozornili, že fungují facebookové stránky SDH
Nezamyslice, na kterých se snažíme průběžně informovat o dění v našem
sboru. Na závěr mi dovolte vás pozvat na tradiční Hasičský ples, který se
bude konat 13. 1. ve Sportovně relaxačním centru, a popřát vám příjemné
prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2017.
Jana Bartošková
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SJEZD RODÁKŮ
V letošním roce náš městys oslavil již 740 let od svého založení. Nezamyslice odvozují svůj vznik od první písemné zmínky z roku 1276. V roce
1907 byly Nezamyslice povýšeny císařským patentem na městečko. Dalo by
se říci, že letos jsme oslavili ještě další malé výročí týkající se Nezamyslic, a
to 10 let od navrácení statusu městys. Po různých politických kotrmelcích
v průběhu následujících dějin byl dne 10. října 2006 obci status městyse
vrácen.
V rámci oslav tohoto významného výročí, které se staly součástí tradičních Svatováclavských slavností, se zastupitelstvo rozhodlo uspořádat sjezd
rodáků. Všem rodákům starším 30 let byla pak zaslána pozvánka na oficiální slavnostní den, který byl celý věnován setkání těchto lidí, jež některé běh života zavál do různých koutů České republiky. Tady bych se chtěl
pozastavit a vyzvednout mravenčí práci při vyhledávání současných míst
pobytu všech, kteří se odstěhovali, a to jmenovitě paní Evě Horákové a paní
Evě Štěpánkové. Tento den byl stanoven na sobotu 24. 9. 2016. Slavnostní
atmosféru doplnilo teplé podzimní sluníčko, které po celý den doprovázelo
připravený program.
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Program začal v 8 hodin na úřadě městyse, kde byli všichni příchozí rodáci uvítáni pěkně po hanácku - čtvrtečkou pálenky, „hanáckó trubičkó“ a
svatebními vdolečky - poctili každého příchozího mladí Hanáci v lidových
krojích. Po zápisu do prezenční knihy a předání symbolického dárku, byly
v prvním patře úřadu městyse k nahlédnutí historické kroniky, které zaujaly snad každého bez výjimky. Až do dvanácté hodiny si každý z rodáků
mohl program zvolit zcela individuálně. Pro veřejnost byly otevřeny všechny obecní budovy od již zmiňovaného úřadu městyse, přes školu, školku,
novou hasičskou zbrojnici a sportovně relaxační centrum, kde byla k vidění
výstava fotografií srovnávající známá místa v běhu času nazvaná „Nezamyslice včera a dnes“. Před „Domovem Na Zámku“ pak jeho uživatelé a
zaměstnanci pořádali jarmark, kde prodávali své výrobky. Pro zájemce se
v kostele sv. Václava konala od 10 hodin mše svatá. Celý dopolední program
doplňoval Dechový orchestr mladých ze ZUŠ Němčice n/H a mažoretky
z DDM Orion Němčice n/H.
Hromadně organizovaná část programu pak pokračovala ve 12 hodin,
kdy se před kostelem sv. Václava shromáždil slavnostní průvod a za doprovodu Dechového orchestru mladých se přesunul k oficiálnímu přivítání
všech přítomných rodáků do kulturního sálu Sportovně relaxačního centra.
Všechny na úvod přivítala paní Vlasta Matoušková. Slavnostní řeč pronesenou starostou panem ing. Vlastimilem Michlíčkem, důstojně doplnily svým
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hudebním a recitačním vystoupením Marie Benešová, Jana Nosková a Jana
Pavelková. Po tomto oficiálním přivítání proběhla pietní vzpomínka u pomníku padlých a pak se celý průvod účastníků přesunul na kynologické
hřiště, kde se podával oběd a ve 14 hodin byl zahájen odpolední program
s názvem „Jakpak je dnes u nás doma“.
Odpolední program byl sestaven z vystoupení dětí nezamyslické školy a školky, dětí navštěvujících ZUŠ Němčice n/H a kroužky DDM Orion
Němčice n/H, hanáckého lidového souboru Pantlék, Zámecké kapely a
svoji šikovnost ukázali také mladí nezamysličtí hasiči při ukázce požárního
útoku. Neohroženost a obratnost předvedli také bojovníci studující bojové
umění Bujinkan pod vedením shihana Jana Vlče. Moderátorsky celým odpoledním programem provázel manželský pár Jiří a Jana Teleckých, kteří se
postarali o hladký průběh a návaznost všech vystoupení.
O menší rozruch se svými pirátskými výpady do průběhu programu
postarala nezamyslická recesistická skupina „Nezamysličtí mažoreti“. Tato
skupina již existuje téměř deset let a na nezamyslických kulturních akcích se
stala téměř inventářem, proto pro domácí bylo překvapením snad jen první
vystoupení a pak již jen čekali, odkud co přiletí. Doufám, že pro ostatní byly
jejich nečekané krátké scénky, které mapovaly většinu jejich předchozích
vystoupení, příjemným zpestřením celého programu. Na fotbalovém hřišti
pak od 15:30 probíhalo atraktivní fotbalové derby mezi týmy Haná Neza-
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myslice B a FC Dobromilice. Na závěr programu zazpívaly Klára Novotná
a její sestra Eva několik známých hitů. Jako poslední písničku zvolily lidovou píseň „Beskyde, Beskyde“ a vyzvaly všechny přítomné, aby si zazpívaly
spolu s nimi. Za vydatného přispění roztleskávačů z řad Nezamyslických
mažoretů se jim to povedlo a udělaly tak krásnou tečku za odpoledním programem.
Nezbývalo než vše připravit na večerní taneční zábavu, o kterou se postarala hudební skupina Hitmakers Brno a definitivní tečku za příjemně
stráveným dnem udělal ve 21 hodin slavnostní ohňostroj.
-MiK-
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Domov „Na Zámku“
Vážení čtenáři, blíží se vánoční svátky, a tak co nevidět nastane doba
radostných oslav, po nichž na několik dnů přijde též dlouho očekávaný
klid a zastavení pracovního tempa. Toto krátké období před ukončením
roku bývá již tradičně věnováno ohlédnutí se za dalším rokem. Abychom
mohli postoupit do následujícího roku, měli bychom zhodnotit vlastní
činnost, a tak vstoupit do nového času s představou cíle, kterého chceme
dosáhnout, a dát našemu počínání další smysl a řád. Dovolte nám tedy,
abychom Vás seznámili s činností Domova „Na Zámku“, instituce, která
je již tolik let významnou součástí života naší obce.
Tento rok, a zvláště podzimní období, se v našem domově nesl v duchu
společného setkávání se s přáteli. Obyvatelé Domova „Na Zámku“ měli
možnost účastnit se řady akcí, k nimž patřil například ples Centra sociálních služeb Kroměříž, Myslivecká pouť v Dubu na Moravě, slavnostní
koncert pěvkyně Zdislavy Krausové či „Podzimní ples“ našeho Domova, který se konal již tradičně v prostorách SRC v Nezamyslicích. Mimo
účasti na společenských akcích využívali obyvatelé Domova „Na Zámku“
širokou nabídku terapeutických a aktivizačních činností. Výsledky své
tvořivé práce představili na nedávném předvánočním jarmarku. Tato akce
se vždy těší velkému zájmu veřejnosti. Pro velkou oblibu byly uspořádány
další dvě výstavy v Olomouci a v obci Otaslavice.
Aktivita je základem života, je pro každého člověka přirozená a potřebná. Aby lidská činnost přinášela uspokojení a dávala životu smysl, musí
být správně zacílená a rozvržená. Účast na nabízených tvořivých činnostech je dobrovolná, přesto naši klienti mají zájem navštěvovat terapeutické dílny nebo vzdělávací kurzy. Zde se seznamují s prací na PC, učí se
samostatně cestovat a orientovat mimo zařízení Domova. Velmi důležité
je rozvíjení samostatného rozhodování ohledně hospodaření s financemi,
což má úzkou souvislost se zařazením se člověka do společnosti. Prostřednictvím zájmových a sebevzdělávacích aktivit přispíváme k rozvoji a zachování všeobecných znalostí a dovedností. Snaha o všestranné působení
na osobnost jedince přináší řadu pozitivních výsledků nejen v oblasti vnímání a chování, ale navozuje jeho pocit celkové jistoty a bezpečí, naplňuje
18

potřebu seberealizace a tvorby životní perspektivy. Naším cílem je, aby se
pobyt klientů v našem zařízení maximálně přibližoval životu v přirozeném prostředí. Proto podporujeme vazby a vztahy s rodinnými příslušníky či vrstevníky.
Jak vyplývá z předchozích řádků, podporujeme při poskytování sociální služby uživatele v samostatném rozhodování a zaměřujeme se
zejména na zvýšení samostatnosti při jednání v běžných záležitostech
každodenního života. S tím souvisí i zařazení našich uživatelů do vzdělávacího programu v rámci Střední školy a odborného učiliště Euroinstitutu v Olomouckém kraji, kam jsou již druhým rokem někteří klienti
Domova zařazeni. Součástí vzdělávání je nejen teoretická příprava, ale i
praxe v učebním oboru úklid a výpomoc, kde se seznamují s provozem
v různých firmách a službách a získávají cenné zkušenosti.
Když se tedy ohlédneme za svou činností, víme, kam směřujeme a čeho
chceme dosáhnout. Vždyť člověka dělá člověkem jeho aktivita a interakce
s okolním prostředím. Jsme vždy rádi, když se nám společně daří tuto
myšlenku naplnit.
Tým zaměstnanců Domova „Na Zámku“
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Kostelní věž
Pohled na hlavní dominantu obce, věž kostela sv. Václava nebyl
v uplynulém období nijak lichotivý. Omítka věže byla velmi nestabilní, začínala opadávat a do značné míry byla pokrytá zelenou vrstvou
plísně.
Nezamyslická farnost se proto rozhodla situaci napravit. Přípravy
na opravu a zajišťování financí, včetně farních sbírek, trvaly více jak
rok. V průběhu podzimu kolem věže vyrostlo lešení, nestabilní části
omítky byly odstraněny a řemeslnící postupně poškozená místa opravili. Na celou plochu věže pak byly nově naneseny vrstvy fasádní barvy dle původního odstínu a požadavku památkářů. Opravy a nátěry
čekaly dřevěné okenice, klempířské prvky, vyměněny byly poškozené
a vypadlé tašky na střeše kostela a na věži přibyly ochranné sítě proti
stále dotírajícím holubům.
Po odstranění lešení práce
rozhodně neskončily. Několik sobot a odpolední zde
farníci odváželi staré nevyhovující chodníky a zeminu
pod nimi, následně naváželi
podkladový štěrk pro novou
dlažbu. Snažili se tím snížit
celkové náklady na rekonstrukci, které přesáhly 700
tisíc korun. Rekonstrukci provedla firma DOBEŠ
STAVBY, s.r.o., Drysice.
Všem, kteří při opravách
pomáhali, ať už při zednických a odklízecích pracech,
či ženám, které brigádníkům
napekly a navařily, upřímně
děkujeme.
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Rekonstrukce byla možná díky dotaci Olomouckého kraje ve výši
200 000 Kč, stejnou částkou přispěl městys Nezamyslice, 100 000 Kč
vložilo Arcibiskupství olomoucké a zbylé finance vybírali a stále vybírají farníci za přispění firem. Všem dosavadním dárcům za jejich pomoc děkujeme a případné další příspěvky rádi uvítáme. Věž kostela je
důležitou dominantou a prvkem celé obce a nyní bude opět nově zářit
pro všechny obyvatele městyse.
Jan Košárek

Kopaná
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s činností našeho oddílu kopané za uplynulý půlrok. V seniorských mužstvech se
není zrovna čím chlubit, protože jak A, tak i B tým ve svých soutěžích
sledují své soupeře z posledního místa. Po skončení minulého ročníku, ve kterém se našemu ,,Áčku“ podařilo zachránit I. B třídu, se výbor
zabýval otázkou, jestli za této situace hrát krajskou soutěž, nebo dobrovolně spadnout do okresního přeboru. Po dohodě se staronovým
trenérem p. Crhanem, kterému hráči slíbili, že budou poctivě trénovat,
jsme mužstvo přihlásili do I. B. Z dnešního pohledu se může zdát, že
to nebylo zrovna šťastné rozhodnutí, ale na tomto stavu se hodně podepsaly i těžko ovlivnitelné okolnosti. Od nového přestupního řádu,
kdy po skončení soutěžního ročníku může kterýkoliv hráč odejít bez
souhlasu mateřského oddílu jinam, přes zranění několika klíčových
hráčů, které se nepodařilo plnohodnotně nahradit, až po herní smůlu, která šla ruku v ruce s výše zmiňovanými událostmi. Byly zápasy,
ve kterých jsme byli soupeřům více než rovnocenným partnerem, ale
mnoho individuálních chyb zkušených hráčů (hlavně v obraně) nám
zabránilo v bodovému zisku a lepším umístění. Hlavním úkolem pro
jarní část bude důstojné dohrání soutěže.
Velký otazník se vznáší nad dalším působením B- mužstva. Zatím
to vypadá, že po více než dvaceti letech ukončí svoji činnost, protože
na dva kvalitní mužské mančafty nemáme dostatečný počet hráčů. Pokud by se čtenáři zdálo, že náš klub nečeká žádná světlá budoucnost,
výbor takovou obavu nemá. Hlavně v našem dorosteneckém mužstvu
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dorůstá několik nadaných hráčů, kteří, pokud jim láska k fotbalu vydrží, během dvou tří let dokončí generační obměnu mužstva. Právě naše
dorostenecké mužstvo si vede v okresním přeboru velmi dobře, zatím
je na čtvrtém místě s minimálním odstupem na prvního a má ambice
postoupit do krajské soutěže. Mužstvo má kvalitní a obětavé trenéry,
dostatečný počet hráčů, takže nezbývá než popřát hodně sportovního
štěstí k naplnění jejich cíle. V žácích máme zastoupení jen v kategorii
mladších. Kluci poctivě trénují a jezdí na zápasy, po podzimu jsou
na čtvrtém místě, což odpovídá jejich schopnostem. Tradičně nejvyšší počet hráčů čítají naše přípravky. Mladší i starší hrají své zápasy
turnajovým způsobem a po podzimní části patří oběma týmům první místo. Na tomto místě bych chtěl poděkovat trenérům, vedoucím
mužstev, obsluze občerstvení, rodičům těch nejmladších a všem, kteří
svůj volný čas věnují práci pro naši tělovýchovnou jednotu. Blíží se
konec roku, tak mi dovolte, abych vám popřál hezké vánoční svátky
a do nového roku 2017 hlavně pevné zdraví.
Předseda TJ

Mladší a starší přípravka kopané
Rád bych prezentoval a informoval o úspěších našich mladých fotbalistů.
Mladší přípravka ve své soutěži jasně dominovala po celou sezonu
a se skóre 84:32 jasně a zaslouženě vyhrála tabulku. Za celou sezónu
jedna prohra, jinak vždy za plný počet bodů.
Starší přípravka také svoji soutěž vyhrála, skóre 55:29. Vzhledem k
tomu, že se jedná o
mladý tým, věřím,
že příští sezona bude
pro nás také velmi
úspěšná.
Konečné umístění v okrese Prostějov
- mladší přípravka 3.
místo, starší příprav22

ka 4. místo. Když vezmu v potaz obrovskou konkurenci (Čechovice,
SK Prostějov atd.) a počet týmů v okrese Prostějov, nemohu než obě
mužstva pochválit za předvedenou hru a poděkovat za jejich bojovnost.
Velký dík patří rodičům fotbalistů, kteří cestovali a podporovali své
sportovce na všech turnajích, a sponzorům - např. Pavlovi Lauckému,
díky kterému můžeme nakupovat a doplňovat různé pomůcky na trénink. V průběhu listopadu byli všichni trenéři přípravek proškoleni a
po úspěšných zkouškách získali trenérskou licenci C. Toto školení přineslo nové nápady, které realizujeme na trénincích.
Zimní turnaje jsou pro nás také úspěšné, nicméně již začleňujeme
nové hráče do sestavy, proto nejsme bohužel vždy první. Většinou se ale
umisťujeme od 1. do 4. místa. Veškerý rozpis zimních turnajů pro obě
mužstva najdete na nástěnce v SRC v Nezamyslicích.
Zejména bych rád informoval o turnaji, který pořádala Sigma Olomouc. Na tomto turnaji jsme byli pasování do role outsiderů. Hned
první zápas jsme hráli se Sigmou Olomouc. Tento zápas byl pro nás
velmi atraktivní. Kluci ho zvládli a nakonec jsme v něm zvítězili 3:2. A
skalp Sigmy se cení. Následovaly další výhry a naši tabulku jsme jasně
vyhráli. Bohužel semifinálové zápasy nám moc nevyšly a získali jsme
tak neatraktivní bramborové medaile.
Podle mne to hlavně pro naše borce byla velká zkušenost a jsem rád,
že jsem mohl být s nimi u toho. Rádi bychom tyto úspěchy udrželi.
Proto touto cestou vyhlašuji nábor nových fotbalistů, zejména ročníky 2009 - 2010. Trénink pro
mladší přípravku je každou
středu od 16:00 do 17:30.
Starší přípravka následuje
ihned po mladší v 17:30 –
19:00. Každý rodič může v
tento čas navštívit náš trénink a ihned můžeme začlenit Vaše dítě do tréninku.
Za trenérský tým
Jan Staroba
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Adventní koncerty našich malých hudebníků
Máme před sebou nejkrásnější svátky v roce. Je to pro nás „hudebníky“ nejnáročnější období plné hudby a vystoupení. Letos měli žáci
naší školy možnost vystoupit kromě každoročních „besídek“ i na Adventních koncertech pořádaných ZUŠ Němčice nad Hanou. V posledních letech vystupovali na těchto koncertech převážně rodiče a přátelé
školy a její učitelé, letos si poprvé zahráli i mladší žáci a soubory. Mnoho z nich bylo právě z naší „nezamyslické“ pobočky, z čehož máme
velkou radost. Představil se například flétnový a žesťový soubor pod
vedením pana učitele Jindřicha Nováka, ale i houslový soubor „Muzička“ Martina Dostála a v neposlední řadě i pěvecký sbor Sedmikráska
pod vedením Jany Noskové, jehož vystoupení podpořil pěvecký sbor
Canticum, složený především z rodičů našich žáčků. Myslím, že koncerty byly velice pěkné a i děti měly ze společného vystoupení radost.
Teď už se všichni těšíme na Vánoce a další společná vystoupení, o které
nebude ani v příštím roce nouze.
Jana Nosková
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Pěvecký sbor Sedmikráska
Dětský pěvecký sbor Sedmikráska měl v tomto roce plné ruce práce. Kromě příprav Adventních koncertů, jsme mohli natočit dlouho
připravované CD s Pavlem Novákem. Natáčení proběhlo v nahrávacím studiu Deltaphon records v Němčicích nad Hanou pod vedením
našeho skvělého zvukaře Vítězslava Křivánka a bylo provázeno smíchem a radostí. Doufám, že bude CD brzy v prodeji a udělá radost
všem rodičům i prarodičům našich žáčků.
Jana Nosková

Farní sklepy znovu ožívají
Do seznamu akcí pořádaných u příležitosti Svatováclavských slavností
před několika lety přibyla jedna, která hned od začátku vzbudila velký
zájem obyvatel Nezamyslic. Tehdejší zastupitelé víceméně náhodou znovuobjevili sklepy pod místní farou, které svou velikostí daly vzniknout
nápadu uspořádat v nich společenskou akci. A co jiného než víno a lidové
písničky, nejlépe u cimbálu, patří ke sklepům. Stačilo se pouze dohodnout
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s panem farářem, který nebyl proti a byl naopak rád, že tak velké prostory
budou využity, sehnat vinaře, který přiveze několik vzorků vína, a najít
cimbálovou muziku, která bude ochotná přijet a vytvořit tu pravou atmosféru pro vinný sklípek.
Najít termín pro pořádání ochutnávky vín nebyl velký problém, protože jedna z hlavních kulturních událostí Svatováclavské slavnosti se koná
v září, v době sběru a výroby mladých vín. Navíc hlavní hodová zábava má
název Nezamyslické vinobraní, takže zařadit ochutnávku vín do programu Svatováclavských slavností se samo nabízelo. Velký zájem občanů Nezamyslic a již několikátý ročník dává tušit, že se tato s vínem spojená akce
již zařadila do seznamu pravidelných kulturních událostí našeho městyse.
Letošní ročník se nesl v očekávání toho nejlepšího, co nám zábava ve
vinném sklípku může nabídnout. Svoji účast přislíbil známý lidový vypravěč a zpěvák Jožka Šmukař se svojí cimbálovkou. Bohužel několik dní
před termínem oznámil, že nebude moci přijet. Náš starosta společně
s místostarostkou se však nehodlali smířit s tím, že by měli zrušit v minulých letech tak úspěšnou společenskou událost, a především díky panu
Košárkovi dokázali zajistit jak cimbálovku, tak vinaře, který přijel z nedaleké Kroměříže, z tamních Arcibiskupských vinných sklepů.
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Přivezl s sebou 8 druhů vín na ochutnání, kdy se každému ze zúčastněných nalil přibližně 1dcl vína do skleničky, kterou všichni obdrželi při
vstupu do sklepa. Vinař pak o každém ochutnávaném vzorku vína sdělil
několik informací od chuti přes historii tohoto druhu vína na našem území, popřípadě zvláštnosti technologického postupu či vyrobené množství
a oblíbenosti u konzumentů. Zábavnou formou podaná fakta doplňoval
humornými historkami nejen z vinařské oblasti a společně s cimbálovou
muzikou, která prokládala jeho vyprávění známými lidovými písničkami, vytvořili příjemnou a uvolněnou atmosféru. Vína, která byla součástí
ochutnávky, si pak bylo možné zakoupit a nejen ta. V nabídce byly i jiné
druhy vín a dokonce vína archivní a některé speciality, např. víno slámové, takže byli uspokojeni i ti nejnáročnější konzumenti a znalci vína.
Po samotné ochutnávce dostala cimbálovka volnou ruku a zábava se,
i zásluhou výborného vína, rozproudila natolik, že došlo nejen na tanec,
ale i na sólový zpěv z řad návštěvníků. V tak uvolněné a veselé atmosféře
se proto nikomu nechtělo pospíchat domů a ještě dlouho po tom, co cimbálová muzika přestala hrát, ve farních sklepech zůstávalo mnoho vínem
povzbuzených a zpěvu chtivých návštěvníků.
Myslím, že z ochutnávky vín ve farních sklepech se již stala velice pěkná tradice, která dokazuje, že občané Nezamyslic se umí bavit a že dokáží
najít společnou řeč napříč všemi věkovými kategoriemi.
-MiK-
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Zájezd do Veľkého Mederu
Tak už se pomalu stává tradicí pořádání zájezdů v naší obci. A jedním
z nich byl také zájezd do Veľkého Mederu na Slovensku.
Vyjeli jsme brzy ráno a před devátou hodinou jsme byli na místě.
Všichni jsme se těšili na teplou termální vodu, která tak krásně prohřeje
celé tělo. Během dne jsme vystřídali jak klidový bazén, tak relax ve velkém
bazénu včetně plaveckého bazénu několikrát. Také pro děti je zde nepřeberné množství různých atrakcí a tobogánů a jak jinak - vše náležitě využily. Domů jsme odjížděli vyhřátí a příjemně unavení. Zásluhou skvělého
pana řidiče jsme byli zanedlouho doma.
To vše se mohlo uskutečnit díky místostarostce, paní Dáši Pavlíkové,
která vše organizuje, a tímto jí moc děkujeme. Věřím, že příště bude zase
plný autobus.
A protože zakrátko máme konec roku, dovolím si ještě popřát všem
krásné a spokojené svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a pohody.
Dobromila Stojanová

Ústav péče o děti a mládež Nezamyslice
pohledem bývalého vedoucího
Dovoluji si reagovat na článek „Domov Na Zámku pohledem bývalého zaměstnance“, který byl zveřejněn v podzimním čísle Hvězdičky.
Můj pohled je totiž jiný než pisatelka tohoto článku napsala v době, kdy
to prý v nynějším „Domově Na Zámku“ vypadalo zcela jinak než dnes.
Pravdu má v tom, že to byla doba jiná, než je ta dnešní. Její pohled není
však zdaleka úplný.
Domnívám se, že i v těch skromných podmínkách chlapci prožívali
v ústavu mnoho radosti a spokojenosti, v některých směrech snad i větší, i
když nežili v takovém luxusu a neseděli v pohodlných křeslech jako dnes.
Na jejich tehdejší pracovní činnost se dívám velmi pozitivně, bylo jí
dokonce mnohem více, než pisatelka- zdá se mi s určitou skepsí - uvá28

dí, ale mým krédem bylo, aby práce se jim stala radostí, nikoli zátěží.
Důkazem pravdy toho, co píši, je i skutečnost, že se u nás konalo několik celostátních konferencí pořádaných na popud tehdejšího Krajského
metodického střediska v Brně, na nichž byl náš ústav dáván za vzor
ostatním ústavům, pokud jde o pracovní činnost. Usiloval jsem spolu
s kolektivem, aby schopní chlapci měli co nejvíce pohybu na čerstvém
vzduchu, aby přispíval k upevnění jejich zdraví.
Na pravidelných měsíčních hodnoceních jsme vyhlašovali nejlepší
„pracanty“, při nichž však byli cukrovinkami a sladkostmi poděleni
všichni. Nejen to. Dbali jsme o zásadu - za dobrou práci náleží a následuje odměna v podobě mnoha sportovně kulturních akcí.
Přes svízelné finanční podmínky jsme všechna oddělení vybavili barevnými televizory a pořídili video, aby chlapci mohli sledovat
nejzajímavější pořady. Často se jim promítaly na široké plátno veselohry, při jejichž promítání kluci přímo řvali smíchy. Prostě bylo
veselo.
Na nádvoří se pro kluky, kteří holdovali sportu, zbudovalo víceúčelové hřiště na kopanou, přehazovanou a jiné. Chlapci se zápalem pod
vedení vychovatelů pilně trénovali na Krajské sportovní hry v Zubří,
odkud přiváželi spoustu cenných vítězných medailí, snad nejvíce ze
všech ústavů v tehdejším Jihomoravském kraji.
Autobusových tematických zájezdů po celé vlasti bylo nepočítaně,
nemohu zapomenout ani na pobyty zvláště v Rajnochovicích, za které
nám jejich majitelé neúčtovali ani halíř. Stravování samozřejmě obstarala naše děvčata z kuchyně, která jsme pro tyto pobyty uvolňovali.
Nemyslím si, že velkou změnou prošla zámecká zahrada. I tehdy
byla krásná, bylo v ní mnoho ovocných stromů. Zahrada poskytovala
i užitek, byli jsme téměř soběstační v základních potravinách, jablíčka
nám vydržela až do počátku června následujícího roku. Dokonce jsme
měli i přebytky. Např. květáku, černého rybízu a dalšího ovoce, které
jsme zaměstnancům i uživatelům přidávali ke kuchyňské stravě.
Troufám si říci, že i zdravotní péče byla již na stejné úrovni jako
dnes. Lékaře jsme měli na celý úvazek, jinak vše jako dnes. Za důležité
považuji vztahy mezi zaměstnanci a vedením tak, aby do práce přicházeli s chutí a klidem, bez obav, že přijdou o práci.
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Usiloval jsem, aby si zaměstnanci mohli mezi sebou vytvářet dobré
vztahy. Nejméně čtyřikrát ročně jsme pořádali společenské besídky doprovázené zpěvy i společenskými tanci. Vždy jsme si velmi vážili bývalých zaměstnanců na odpočinku, kteří k těmto společenským akcím byli
zváni písemnými pozvánkami a kteří se jich v hojném počtu zúčastňovali, přičemž jim oči zářily radostí. Kdo měl z důchodců zájem, mohl si
denně chodit pro obědy za nízkou cenu.
Samozřejmě nebylo vždy všechno tak růžové, jak to popisuji, vždyť
to ani není možné.
Závěr článku pisatelky mě rozesmutnil. Proboha, cožpak tehdejší zaměstnanci neposkytovali uživatelům stejně kvalitní služby, což nezprostředkovávali chlapcům hezký život v příjemném prostředí? A to i za
situace, kdy místo dnešních 115 uživatelů jich tehdy žilo v ústavu 150 a
se stejným počtem zaměstnanců, jaký je dnes?
Zdaleka jsem nepopsal všechno dobré a užitečné, co se tehdy v ústavu vykonalo, ani ohledně spokojenosti jak zaměstnanců, tak uživatelů.
Mlčet mi to však nedalo. Víte, myslím si, že není všechno zlato, co se
třpytí!
Antonín Hubený

Tenisový turnaj o Pohár starosty
Dne 28. října jsem se na místo demonstrace na náměstí nebo jiné politické akce zúčastnil tenisového turnaje v Nezamyslicích. Vzhledem k
tomu, že v okolí není moc turnajů v tenise, bylo jasné, že o hráče (resp.
týmy) nebude nouze.
Poctivě jsem chodil trénovat a ladit techniku na víceúčelové hřiště v
Nezamyslicích, abych se se svým spoluhráčem umístil na předních místech tohoto turnaje.
V den před konáním turnaje jsem si důkladně nastudoval článek na
internetu „Jak se připravují vrcholoví sportovci na důležitá utkání“. Po
zdravé a nutričně vyvážené večeři a drobném domácím tréninku jsem
ulehl s velkým očekáváním na následující sportovní den. Ráno, plný nadějí, vzrušení a nervozity jsem došel mezi prvními do SRC v Nezamyslicích, kde se mělo vše odehrát. Můj spoluhráč přišel o něco později. Již na
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první pohled bylo vidět, že rozhodně nečetl ani neslyšel o stejném článku
jako já ... Po důkladném a podrobném výslechu jsem zjistil, že se nejedná
o „nepovolený doping“, ale vánoční večírek, konaný předešlý večer. Od
té chvíle jsem věděl, že je v ohrožení náš společný cíl. Já i můj spoluhráč
jsme po celou dobu turnaje bojovali sami se sebou. Každý však z
jiného důvodu.
Konečný účet turnaje: 1. místo
zaslouženě Zbyněk Špička a Radomír Mik. Následovala celá škála dalších výborných hráčů, kteří
byli také před námi. V neposlední řadě naše 5. místo bylo velkým
úspěchem s ohledem na stav týmu.
Ceny v podobě páru ponožek a
cukru se zvláště s nadcházejícím
ochlazováním určitě budou hodit
Příští rok se však připravíme
důkladněji a snad překvapíme.
Honza S.
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Milá setkání
Bilancování na konci roku je doménou finančníků, politiků, různých organizací i obyčejných lidí. S radostí jim přenechám tento primát a jen zavzpomínám. Za celý rok se událo v našem životě mnoho zajímavých událostí. Sjezd
rodáků byl jednou z nich. Vynaložené úsilí korunoval velký úspěch. Zájem
o kroniky, pamětní knihy, nové stavby vybudované u nás nebo památky, byl
velký. Měla jsem možnost vidět setkání třeba po padesáti letech, kdy si dvě
dámy po prvotním zaváhání padly do náručí stejně, jako by jim bylo pět. Slova pana starosty Michlíčka, kdy děkoval nejen přítomným za účast, ale i panu
Doubravovi za jeho dlouholetou práci pro náš městys není třeba komentovat.
Potlesk, který následoval, byl naprosto výmluvný za všechny přítomné. Krásné okamžiky, které zůstanou nejen zapsány do kronik, ale hlavně do našich
srdcí.
Chtěla bych se s Vámi podělit ještě o jeden zážitek. Pod záštitou ZUŠ
Němčice nad Hanou pracuje pěvecký sbor Canticum, složený z rodičů a přátel školy. Ve sboru zpívá hned několik našich spoluobčanů. Vyhřátý kostel
v Ivanovicích nad Hanou nebyla jediná příjemná věc na adventním koncertě.
Krásná hudba a zpěv, který přímo prostupoval člověkem, dával jedinečnou
příležitost k zamyšlení, rozjímání a pokoře. Není třeba jezdit na drahé koncerty do známých měst, i u nás máme umělce, kteří potěší a kulturně pobaví.
Vám všem přeji krásné a požehnané svátky vánoční. Do nového roku
hlavně hodně zdraví, spokojenosti, příjemných setkání a kulturních zážitků,
na které budeme rádi vzpomínat.
Bohuslava Novotná

Vítání občánků
V sobotu dne 5. listopadu 2016 proběhlo v naší krásné obřadní síni
opět vítání občánků. Místostarostka městyse Dagmar Pavlíková přivítala
mezi občany městyse Nezamyslice další malé občánky – tentokrát tři holčičky a tři kluky.
Novými občany tak jsou: Tereza Kaláčková, Blanka Mráčková, Lucie
Štěpánková, Florián Doba, Tomáš Kvíčala a David Lakomý.
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Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům hodně radosti, ale také trpělivosti při jejich výchově.
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Diamantová svatba
V sobotu 3. prosince jsme byli svědky další krásné, slavnostní události.
To manželé Zdenka a František Míčkovi oslavili 60 let společného života,
tzv. diamantovou svatbu. Za účasti své rodiny se dostavili do obřadní síně,
kde byli starostou městyse ing. Vlastimilem Michlíčkem po 60.-ti letech
znovu oddáni.
K tomuto krásnému výročí přejeme manželům Míčkovým hlavně pevné zdraví.
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LÉKÁRNA – DOVOZ AŽ DO DOMU
Jak jsem již uvedl v úvodním článku, stále se nám nedaří obsadit prostory lékárny. Protože jsem si vědom důležitost dostupnosti lékárny pro
naše občany, zkontaktoval jsem se s novou majitelkou lékárny v Němčicích n/H Mgr. Dvouletou. Její „Lékárna Medica“ vlastní již 6 lékáren hlavně ve Zlínském kraji. Po několika jednáních jsme se domluvili na spolupráci. „Lékárna Medica“ by ze své lékárny v Němčicích n/H zavážela dle
požadavku našich občanů léky a jiné zdravotnické pomůcky po dohodě
až do domácnosti. Objednání i rozvoz do domácnosti by byl ZDARMA.
Využít tuto službu by mohli nejen starší, příp. nemohoucí spoluobčané,
ale také třeba maminky na mateřské dovolené, nebo v případě zájmu i
kterýkoliv jiný občan. Samozřejmě, že tato služba s dovážkou je hlavně o
důvěře. Je jen na vás, zda tuto možnost vyzkoušíte a důvěru s pracovníky
lékárny postupně navážete.
Věřím že ano a že se uvedená služba „dovoz léků ZDARMA do domácnosti“ setká s pozitivním ohlasem.
Zájemce o dovoz léků, příp. jiného zboží z lékárny, může svůj recept
(příp. jiný požadavek) odevzdat na úřadu městyse společně s telefonním
kontaktem. Pracovníci lékárny vás zkontaktují a ještě ten den, nebo den
následující, vám vše potřebné po vzájemné dohodě v domluvený čas přivezou.
Postupně, po získání vzájemné důvěry, chceme službu rozšiřovat a plánujeme i možnost objednávek přes telefon nebo e-mail.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

<logo lékárny>
Lékárna Medica
Sokolská 522, 798 27 Němčice nad Hanou
Vedoucí lékárník : Mgr. Věra Baďurová
tel. kontakt : 582 386 780
email : nemcice@lekarnamedica.cz
35

-

Otevírací doba:
Po – pá 7.30 -17.00 hod.
Sobota 8.00- 11.00 hod.
Lékárna Medica zajišťuje:
výdej léků na lékařský předpis
výdej zdravotních pomůcek na lékařský poukaz
přípravu individuálně připravených léčivých přípravků
Nabízíme:
široký sortiment volně prodejných léků, potravinových doplňků a homeopatik
digitální tlakoměry a zdravotnický materiál
příznivé ceny léků
možnost placení platební kartou
přijímáme poukázky Sodexo, Unišek a Ticket
na základě dohody poskytujeme zdarma rozvoz léků a inkontinenčních pomůcek

Zájezd na adventní trhy do Vídně
Na třetí adventní neděli jsme uspořádali zájezd do Vídně na adventní
trhy, spojený s návštěvou zámku Schönbrunn. Počasí se nám vydařilo
a nás přivítala vánočně vyzdobená Vídeň. Nejdříve jsme navštívili zámek Schönbrunn, ale náš plán prohlédnout si interiér nevyšel pro velké
množství návštěvníků. Prohlédli jsme si nádvoří, přilehlý park, navštívili adventní trhy a ochutnali vánoční vídeňský punč. Měli jej i v dětské
nealkoholické verzi a na každém trhu jej nalévali do jiných hezkých keramických hrníčků, které byly zálohované a pokud se vám líbily, mohli
jste si je odvézt domů na památku. Odpoledne jsme se přemístili do
centra Vídně, kde jsme každý podle zájmu navštívili trhy, radnici, Hofburg, náměstí, muzea aj. I zde jsme zdatně pokračovali v ochutnávání
vánočního punče, svařáku a místních dobrot. Domů jsme přijeli unavení, ale spokojení. Zajímavé bylo, že jsme zde neslyšeli na každém rohu
vyhrávat koledy. Naši jižní sousedi totiž dobře vědí, že Advent je doba
čekání na podstatu Vánoc. Tak krásný a klidný zbytek Adventu
Dagmar Pavlíková
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Adventní radnice ve Vídni

Informace - odběr novinek
Zajímá vás, co se děje v městysi? Konala se zajímavá akce a vy jste o
ní nevěděli? Abyste byli lépe informováni, přihlaste se k odběru novinek
z webu městyse. Po přihlášení vám budou informace přicházet do e-mailu. Webová adresa: http://www.nezamyslice.cz/ - úplně vlevo ikonka světle modré otevřené obálky, zde vepíšete e-mail, na který si přejete novinky
zasílat a oblast, které se tyto informace mají týkat. Je zde možnost odběru
hlášení rozhlasu, které si můžete také přečíst na webu městyse v červeném
boxu – aktuálně v městysi.
A na webových stránkách najdete odkaz i na stránky knihovny, kde
se dozvíte, jaké knihy letos přibyly do knižního fondu naší knihovny, ať
již pořízené z prostředků městyse, či darované našimi spoluobčany, za
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což jim tímto děkujeme. Pokud byste doma nalezli knížky, které již máte
přečtené a mohly by udělat radost dalším čtenářům, budeme rádi, pokud
byste je darovali naší knihovně. Rádi vás v knihovně přivítáme každé pondělí od 13.00 – 18.00 hod.
Za městys Nezamyslice
Dagmar Pavlíková

Otužování
Vážení spoluobčané, Otužilecká Sekce Nezamyslických Mažoretů
(OSNM) si vás dovoluje pozvat dne 31. prosince 2016 v 12.55.55 hod. na
Memoriál Dobromila Plovce, který se již tradičně koná u mostu přes Hanou. Kdo se připojí, nezapomeňte „zateplené“ plavky. Občerstvení možná
zajištěno. Degustační zbytky od vánoc a prskavky, vč. zapalovače, přineste
s sebou.
Vaši mažoreti - OSNM
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Projekt „Rekonstrukce chodníků v ulici 30.
dubna a v ulici Tjabinova“
Projekt byl realizován za podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova. Olomoucký kraj na tuto akci přispěl částkou 300 tisíc korun.

Nákup nové automobilové cisterny
Koupě byla realizována také za podpory Olomouckého kraje z Programu
na podporu JSDH. Výše dotace z Olomouckého kraje byla 150 tisíc korun.
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Charita Prostějov ve spolupráci
s městysem Nezamyslice
a římskokatolickou farností Nezamyslice
oznamují,
že tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat v sobotu
dne 7. ledna 2017 od 9.00 hod.
v ulicích městyse Nezamyslice a místní části Těšice
Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který se prokáže
občanským průkazem
a kartičkou Charity, příspěvky se vybírají do zapečetěných pokladniček
Předem děkujeme za Vaši štědrost
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Plán akcí na rok 2017
 31.12.2016 v 12:55:55 Memoriál Dobromila Plovce, most přes Hanou
Nezamyslice
 13. 1. 2017 Hasičský ples Nezamyslice, hraje HIT MAKERS Brno
 21. 1. 2017 Sportovní ples Nezamyslice, hraje Music band FUNNY
 27. 1. 2017 Mažoretkový ples
 18. 2. 2017 Srdíčkový ples
 25. 2. 2017 8.00 hod. masopustní veselí, 11.00 program u hasičárny
 17. 3. 2017 Maškarní bál Nezamyslice
 18. 3. 2017 Dětské šibřinky Nezamyslice
 30. 4. 2017 Slet čarodějnic, park u hřiště
 11. a 12. 5. 2017 Školní akademie Masarykovy ZŠ a MŠ
 16. 6. 2017 Jarní besídka MŠ Nezamyslice, stužkování předškoláků
 17. 6. 2017 oslavy 120 výročí založení JSDH Nezamyslice
 29. 6. 2017 Slavností rozloučení s absolventy ZŠ Nezamyslice
 30. 6. 2017 Zimní olymppijáda Nezamyslice
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Přání do nového roku
Zima a rolničky,
sníh a sáně,
usmáté dětičky,
myslíme na ně.
Koupíme stromeček,
dárky a cukroví,
kapra zas pustíme,
někdo ho uloví!
Přáníčka, úsměvy
a v srdci cit,
co nejvíc zdravíčka
a v duši klid.
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 19.12. 2016.
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: obálka Tomáš Buriánek, ostatní archiv
městyse Nezamyslice, Masarykovy ZŠ a od neziskových organizací a občanů městyse.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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