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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
aniž bychom si to uvědomili, tento rok utekl jako voda a jsou zde opět
Vánoce. Všichni jsme v očekávání svátečních dnů, přejeme si hlavně klidné
a pohodové dny, 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.
Závěr roku je také časem na bilancování. Dovolte mi proto, abych se nyní
krátce ohlédl za tímto, již téměř uplynulým rokem v Nezamyslicích.
Rok 2017 začal velkými mrazy. Ty nás potěšily a zároveň nám i trochu
zkomplikovaly život. Prima bylo, že se po letech v Nezamyslicích bruslilo
– a to celých 5 týdnů. Naopak – zhruba na stejnou dobu jsme museli kvůli
silným mrazům zastavit výstavbu školy. Naštěstí to konečný termín předání
stavby, díky zvýšenému úsilí v dalších měsících, neohrozilo. Výstavba nové
budovy školy byla hlavní investiční akcí roku 2017. A jak jsem již napsal, povedlo se a 1. září jsme otevřeli novou přístavbu školy, která vznikla i díky dotaci z Ministerstva školství ČR ve výši 25 milionů korun. V získávání dotací se
nám letos dařilo. I díky dotacím jsme tak zrestaurovali pomník padlých (dotace 42.612,- Kč z prostředků Olomouckého kraje), nově jsme vybavili a zmodernizovali knihovnu počítači a potřebnými programy (dotace 78.000,- Kč
z prostředků Ministerstva kultury ČR), dovybavili jsme zásahovou jednotku
hasičů ochrannými obleky a dalším vybavením (dotace 60.000,- Kč z prostředků Olomouckého kraje a 52.881,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra
ČR) a opravili jsme bezvýkopovou metodou (vyvložkováním) páteřní stoku
„S“ vedoucí od „Pazderny“ zahradami až k pomníku padlých (3.242.000,- Kč
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR). Na tuto stoku bude následně
napojena i nově vznikající lokalita Končiny. Dalších 700.000,- korun dotace z prostředků ministerstva zemědělství je nachystáno na opravu hřbitovní
zdi, která proběhne v jarních měsících roku 2018. A 20.000,- korun, tentokrát
opět z prostředků Olomouckého kraje, je nachystáno na projekt Naučná stezka, která vznikne také v průběhu roku 2018.
Mimo dotace, tedy pouze z prostředků městyse, jsme v roce 2017 dokončili výměnu oken na zdravotním středisku a vyměnili zde i zastaralé plynové
2

kotle na vytápění a ohřev teplé vody. Opravili jsme chodník od mostu k ulici
Sportovní, včetně nájezdů na most přes Hanou, a také parkoviště u pošty. To
jsme pro větší bezpečnost chodců navíc doplnili i chodníkem. Dalším opraveným chodníkem je přístup k domovu pro seniory na nám. Děk. Fr. Kvapila
a doplnění chodníčku k víceúčelovému hřišti.
Část obecních prostředků šla i na dotaci na opravu fasád rodinných domů.
Bohužel, zájem letos nebyl tak velký jako v minulých letech, ale i tak pár rodinných domů dostalo nový kabát s příspěvkem obce.
V obci ještě proběhly dvě větší investiční akce, které ač nebyly v režii obce,
mají významný dopad na naše občany. Je to modernizace a kompletní přestavba čističky odpadních vod a oprava krajské silnice přes obec. Díky nové
čističce jsou nyní Nezamyslice napojeny na jednu z nejmodernějších technologií v tomto oboru. Oprava cesty se moc nepovedla, ale bohužel nebylo moc
možností z naší strany způsob a provedení opravy ovlivnit.
V katastru obce byly také vysazeny desítky nových stromů. Některé nahradily přestárlé nebo uschlé stromy, některé stromy zničené po letních vichřicích a některé byly jen tak doplněny pro zkrášlení obce, resp. pro podporu životního prostředí. O to smutnější je, že některé nově vysazené stromy
nepřežily ani týden. Jednání vandalů je pro mě a většinu normálních lidí
nepochopitelné. Stejně tak je těžko pochopitelné ničení odpadkových košů,
převracení popelnic a kontejnerů, vymotávání a ničení sáčků určených pro
pejsky a podobné vandalství. Nejde jen o to, že podobné nepřípustné jednání
některých nenechavců hyzdí naši obec, ale je i časově náročné a ubíjející dávat vše dohromady. A navíc stojí opravy a doplňování zničeného materiálu
nemalé finanční prostředky, které by mohly být použity na potřebnější věci.
V rámci bilancování bych rád také vzpomněl všechny sportovní, kulturní a podobné akce, kterých v Nezamyslicích probíhá v průběhu roku nespočet. Jsou to jednotlivé plesy, šibřinky, ostatky, oslavy 120. výročí založení
SDH v obci, pravidelné Sešlosti, letos i stavění a kácení máje, tradiční zimní olymppijáda nebo třeba zájezdy. Letos do termálních lázní v maďarském
Györu nebo do vánočního Krakova. Mezi tradiční akce patří Svatováclavské
slavnosti, ochutnávky vína ve farních sklepech nebo rozsvěcení vánočního
stromu. Letos jsme byli svědky i divadelních a operetních představení a přijel i cirkus. A čeká nás ještě Vánoční vytrubování na Štěpána a silvestrovské
koupání v Hané. Určitě jsem v tom výčtu na některé akce i zapomněl, za to se
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omlouvám. Ale co nechci a nemůžu zapomenout je poděkování všem, kteří
se na jejich přípravě podílejí, ale i těm, kteří na ně přijdou. Jednotlivé akce
jsou totiž připravovány a chystány pro lidi, pro Vás – a upřímně, bez návštěvníků jednotlivých akcí, tedy bez Vás, by to ani pořadatele nebavilo. Vaše účast
a spokojenost je jim jedinou, ale zároveň tou nejlepší, odměnou.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům úřadu městyse a všem
zastupitelům městyse za jejich práci a činnost pro Nezamyslice v roce 2017
a zároveň bych rád popřál všem občanům, jejich rodinám, přátelům i známým krásné a pohodové svátky a v novém roce hodně štěstí, lásky, porozumění a hlavně to nejdůležitější, pevné zdraví.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Usnesení č. 25/2017
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 12. 12. 2017 od 18:00 hod. v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 13/2017, které se mění na straně příjmů o 851.500,- Kč
a na straně výdajů o 102.327,- Kč. Financování ve výši – 749.173,- Kč
4. Pověření Rady kompetencí provést poslední rozpočtové opatření roku
2017
5. Upravený návrh rozpočtu na rok 2018
6. Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy v tabulkové části materiálu „Návrh
rozpočtu“.
7. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
9. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku městyse za rok
2017
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10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
12. Prodej pozemku p.č. 473/80 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, o výměře
130 m2, žadatelům, za cenu 50 Kč/m2 vč. DPH. Odůvodnění nižší ceny
oproti odhadu:
- Pozemek je samostatně neprodejný, a pro žádného z okolních vlastníků
nemá jako pozemek fakticky a legálně oplocený faktický význam
- Jedinými zájemci jsou a logicky mohou být pouze žadatelé
- Tito se také od roku 1977 o pozemek starali, městys jej nijak neudržoval
- Pro městys je pozemek zcela zbytečný, nemůže jej nijak využít, jde o tzv.
zbytný majetek
- Není efektivní volit jinou právní formu (nájem apod.), protože to nijak
trvale neřeší právní situaci
- Jiný zájemce není
13. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky
na pozemku p. č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
14. Uzavření kupní smlouvy s žadatelem na stavební parcelu 2228/4 o výměře
943 m2 za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 707.250,- Kč, na
základě projevu jeho zájmu ze dne 4.12.2017
15. Pronájem kynologického hřiště Hanáckému kynologickému spolku, Dřevnovice do 30.6.2018
16. Uzavření kupní smlouvy s žadatelem na stavební parcelu 2228/11 o výměře
984 m2 za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 738.000,- Kč, na
základě projevu jeho zájmu ze dne 12.12.2017
17. Uzavření kupní smlouvy s žadateli na stavební parcelu 2228/12 o výměře
858 m2 za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 643.500,- Kč, na základě projevu jejich zájmu ze dne 12.12.2017, a to do SJM (společné jmění
manželů)
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II. ZAMÍTÁ:
18. Navýšení platů neuvolněných zastupitelů dle aktuálního znění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11.9.2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků
III. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informace starosty o činnosti
b) Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
c) Zprávu finančního výboru
d) Výroční zprávu základní školy za období školního roku 2016 – 2017
e) Zprávu o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole
IV. REVOKUJE USNESENÍ:
č. 6/22/2017 ze dne 20.9.2017 na základě zrušení rezervace ze dne 4.12.2017

Tištěný i webový Písařík je druhým
nejlepším školním časopisem v republice
V pátek 10. listopadu se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konalo celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis
roku 2017“.
Zástupkyně naší redakce – Nella Kučerová, Kristýna Popirecinii, Michaela Malá a Adéla Cesarová – se zúčastnily nejen slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže, ale také se aktivně zapojily do novinářských dílen,
workshopů s fotografy či žurnalisty a do dalších akcí pořádaných v rámci
akce Multimediální den. A jak jsme v soutěži dopadli?
Hlavní kategorie:
• Tištěný časopis žáků 2. stupně ZŠ - 2. místo
• Webový časopis žáků ZŠ – 2. místo
V dalších kategoriích:
• Obsah – 1. místo
• Grafika – 2. místo
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Tento úspěch byl společným
dílem celé redakce, která na
tvorbě časopisu pracovala celý
rok. Všem redaktorům a redaktorkám za jejich práci děkuji
a blahopřeji jim k tomuto skvělému výsledku.
Mgr. Jarmila Krupičková
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Badminton v SRC
Letošní rok se stal pro „SRCéčko“ zelenější. Zelenější tím, že na plochu
haly přibylo pár desítek nových zelených čar a skrze dopravní terminologii
zelenější pro ty, kteří vyjeli za sportem a začali sdílet společný čas honbou
badmintonového košíku. Náš badmintonový oddíl tedy zahájil svoji činnost letos v září, a i když nás nehřejí zatím žádné sportovní úspěchy a nevlastníme žádné medaile, máme dvacítku šikovných dětí, což považujeme
za mimořádně hřejivý úspěch.
Badminton je sport téměř pro všechny a nenápadně rozvíjí tělesné i duševní vlastnosti. Pravdou je, že tyto nenápadnosti (především tělesné u dospělých) je někdy potřeba z rána tlumit Ibalginem. U dětí bychom tento jev
marně hledali. Snaha nás, trenérů, není ale likvidační. Přivést děti k jisté
pohybové kultuře či návykům, naučit je respektovat jiné a například pochopit, že prohra nemusí být vždy nepřítel, jsou mnohé z hodnot, které považujeme za velmi užitečné. Je nutno ještě podotknout, že našim základním
dlouhodobě uchopitelným motivem, s kterým pracujeme, zůstává radost ze
hry a ne například příslib olympiády. I když kdo ví, co nás v budoucnu čeká.
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Mohlo by se říci, že tento sport působí jako sport přísně individuální.
Avšak v našem pojímání se jedná o vysoce sociální a kolektivní záležitost,
což dokazuje i velmi příjemné společenství dospělých, které se schází každé úterý večer v hale, aby uvolnilo celodenní napětí a únavu. O duchovní rozměr tohoto sportovního společenství se nám stará pan farář, který je
pravidelným účastníkem večerních bojů. Pokud máte i vy chuť, vůli, raketu
a ručník na opocené čelo, rádi vás mezi sebou přivítáme.
V závěru bychom ještě chtěli touto neosobní cestou poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu za počáteční podporu. Panu řediteli Jordánovi za
ochotu časově posunout florbalový kroužek. Bez těchto intervencí by bylo
těžké hledat prostor pro realizaci badmintonového sportu u nás v Nezamyslicích. Děkujeme.
Petr Nosek a Robert Cyprian

Oddíl kolové
Oddíl kolové v Nezamyslicích má za sebou úspěšnou sezonu, ve které
mužstvo Martin a Petr Přikrylové dokázalo postoupit ze 2. ligy s velkým
náskokem 21 bodů do druhé nejvyšší soutěže I. ligy. Mužstvo Lukáš a Tomáš Prusenovských obsadilo v Oblastním přeboru Olomouckého kraje
v konkurenci 12 mužstev 5. místo a družstvo žáků Petr Kupčík, Adam
Přikryl se umístili v přeboru olomouckého kraje na 6. místě.
V závěru letošní sezony naše mužstva startovala v 1. kole Českého poháru mužů v Olomouci, který dvojice Petr a Martin Přikrylové vyhráli
a bratři Prusenovských obsadili 10. místo. Výhrou si zajistili postup do
semifinále této soutěže, které náš oddíl uspořádá za účasti 8 mužstev postoupivších z jednotlivých krajů, a to dne 3. 2. 2018 v naší tělocvičně. Tímto zveme všechny příznivce, aby přišli podpořit naše hráče v soubojích
o postup do finále Českého poháru.
Oddíl kolové tímto děkuje Úřadu městyse Nezamyslice za podporu
oddílu v letošním roce a všem příznivcům přeje hezké Vánoce a úspěšný
rok 2018.
Libor Košař
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SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u jedné mimořádné události, konkrétně u dopravní nehody v naší obci. Celkově se jednalo o čtrnáctý zásah v letošním roce. Dále jsme se zúčastnili námětového
cvičení zaměřeného na kyvadlovou dopravu vody na požářiště v Tištíně.
Členové jednotky se také zúčastnili lezeckého kurzu na stanici HZS v Prostějově. V letošním roce bylo naší jednotce z dotací Olomouckého kraje
a z rozpočtu městyse zakoupeny čtrnáctery pracovní a zásahové rukavice, čtrnáct kukel, jeden pracovní stejnokroj PSII, troje zásahové boty a tři
zásahové obleky. Z náhrad za výjezdy jsme nakoupili 5 ks hadic C a 5 ks
hadic B, pěnidlo a troje zásahové boty.
Činnost sboru se v podzimních měsících nesla hlavně ve znamení přípravy závodů v požárním útoku „O pohár starosty obce“, které se konaly
23. září na kynologickém hřišti. Dopoledne se soutěžilo v kategoriích
mladší a starší žáci, odpoledne potom v kategoriích muži a ženy. I přes nepřízeň počasí přijelo závodit celkem 25 družstev. V kategoriích mladších
žáků se naše družstva umístila na 6. a 7. místě, starší žáci skončili pátí. Muži
se umístili taktéž na 5. místě a ženy ve své kategorii zvítězily. Doufáme, že
se nám tímto podařilo založit novou hodovou tradici a příště se zúčastní
ještě více družstev a přijde nás podpořit také více občanů. Poděkování
za podporu při organizaci závodů patří úřadu městyse a panu starostovi,
který nás podpořil nákupem pohárů a cen. Ze závodů jsme se plynule
přesunuli do SRC, kde jsme zajišťovali občerstvení na „cimbálovce“. Za
pomoc s touto akcí děkujeme manželům Špalkovým. V rámci hodů jsme
ještě zajišťovali pořádkovou
službu
v rámci tradičního
vinobraní.
Kromě
pomoci s organizací Svatováclavských
slavností jsme uspořádali podzimní sběr
železa a vysloužilých
elektrospotřebičů.
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Děti z našeho kroužku se zúčastnily branného závodu v Malém Hradisku, kde se ve velké konkurenci v kategoriích mladších i starších žáků
umístily zhruba v polovině startovního pole. Tento závod uzavřel letošní
sezónu a další závody nás čekají až na jaře. Pravidelně v pátek se děti dál
scházejí na zbrojnici a učí se spoustu dalších věcí. Například jak se chovat
při mimořádných situacích, při vyhlášení evakuace a jak si sbalit evakuační zavazadlo nebo hasičské signály a praporkovou abecedu. Vedoucí se
také zúčastnili školení vedoucích mládeže v Prostějově, abychom mohli
děti lépe připravovat na další závodnickou sezónu.
Jana Bartošková
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Domov „Na Zámku“
Uživatelé Domova „Na Zámku“ prožili v uplynulém období řadu zajímavých dní, které přinesly spoustu nových zážitků.
Podzim v Domově „Na Zámku“ jsme zahájili týdenním terapeuticko–
rehabilitačním pobytem v Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm. Pobyt
v novém prostředí přináší mnoho podnětů, cvičí orientaci a bystří smysly
všemi směry. Na denní program byla pravidelně zařazována rehabilitační cvičení s prvky Stimulační harmonizace, což je terapeutický program,
který je součástí celoroční nabídky aktivizačních činností v Domově „Na
Zámku“ a pro klienty není neznámý. Uživatelé měli zajištěnou odbornou
asistenci terapeutů, speciální pedagožky i fyzioterapeutky. Tento pobyt
přinesl velmi pozitivní výsledky.
V prvním říjnovém týdnu probíhal celorepublikově Týden sociálních
služeb. V jeho rámci jsme uspořádali terapeutický workshop v zahradě
Domova. Přišli i nejmenší návštěvníci ze základní školy. Prohlédli si areál zahrady s nově vybudovanými prvky, avšak nejvíce je zaujala ukázka

Prohlídka zahrady - zasedání Komise pro rodinu
a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje
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lamaterapie, kterou
si připravili uživatelé
pod vedením speciální pedagožky. V týdnu sociálních služeb
zasedala v Domově
„Na Zámku“ Komise
pro rodinu a sociální
záležitosti Rady Olomouckého kraje.
Ve čtvrtek 9. listopadu jsme přivítali
vzácnou
návštěvu,
Vánoční výstava
paní Ivanu Zemanovou, která u příležitosti cesty prezidenta republiky do Olomouckého kraje zavítala i do našeho zařízení. Prohlídkou domova a seznámením s naší činností byla velmi
zaujata, což potvrdila i zapsaným poděkováním do domovské kroniky.
Členové „Zámecké kapely“ měli možnost zahrát a zazpívat první dámě
několik písní ze svého repertoáru. Někteří uživatelé, jubilanti, obdrželi od
paní Zemanové osobní blahopřání s malou pozorností. Návštěva byla pro
nás všechny velkým povzbuzením v každodenní práci.
V polovině listopadu jsme uspořádali Svatomartinský ples Domova
„Na Zámku“, který se konal v sále SRC v Nezamyslicích. Každoročně se
na ples dostaví hosté, přátelé a opatrovníci našich klientů. Dobrá nálada
panovala také díky hudbě, takže přítomní strávili mnoho času na tanečním parketu a nechyběla ani soutěžní tombola pro domácí i hosty.
Listopad byl měsícem kulturních akcí nejen v Domově „Na Zámku“,
ale uživatelé navštívili i několik kulturně-společenských akcí v okolních
městech.
Na konci měsíce listopadu měli zájemci o duchovní hodnoty možnost
setkání s místním farářem římskokatolické farnosti, a to v rámci duchovního dopoledne v Domově „Na Zámku“. Přítomní besedovali s otcem
Markem na téma adventního času a předvánočního ztišení.
sociální pracovnice Domova „Na Zámku“
13

Naše farnost
Většina z Vás zaznamenala změnu, která nás v letošním roce potkala.
Po dvou letech z naší farnosti odešel Mgr. Marek Jarosz a na jeho místo nastoupil pan farář Mgr. Marek František Glac. To však není jediná
událost. S příchodem nového kněze bylo potřeba upravit prostory na
faře, nejen byt, ale i vjezd, zahradu a dvůr. Mnozí měli možnost vidět
terénní úpravy, když přicházeli na farní sklepy. Příjemná atmosféra se
skleničkou vína a skvělou muzikou. Jak jistě víte, jsme farností aktivní.
Za uplynulý půlrok se toho hodně událo.
Na začátku měsíce července podnikla tištínská a naše farnost pouť
do Křtin. Potom následoval farní tábor, který již po sedmé pořádali naši
mladí vedoucí, tentokrát opět v Břežanech. Skoro třicet dětí a osm vedoucích využilo příjemného prostředí a veliké laskavosti sester Hedviček. Nutno dodat, že přibývá dětí z širokého okolí a je úplně jedno, zda
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jsou věřící či nevěřící, rozhoduje včasná přihláška. Letos by se naplnily
tábory hned dva, bohužel na rozdíl od dětí vedoucích nepřibývá. Tak
zase za rok!
V měsíci srpnu se konala tradiční „Velká pouť“ ke kapličce Panny
Marie Pomož za účasti krojovaných, kteří v průvodu nesli sochu od
kostela ke kapličce. V září následovala „Malá pouť“, které se zúčastnilo
hodně věřících. Neodmyslitelnou součástí Svatováclavských slavností je
hodová mše svatá za účasti krojovaných Hanáků.
V říjnu a listopadu naše mládež pořádala CROSSNU, „spolčo“ pro
mládež, na ukončení křesťanského roku Církevní silvestr, tentokrát
v Brodku u Prostějova (Tématem bylo Předávání Oscarů.) Kromě moderátorů - Tomáše Pavelky a Ladi Novotného - se zúčastnilo i několik
mladých lidí od nás.
Ministranti pod vedením Jendy Košárka a Filipa Trunečky se pravidelně jednou za měsíc setkávají na ministrantských schůzkách a v září
se účastnili setkání ministrantů v Uherském Brodu.
Maminky připravují děti na druhou neděli v měsíci, kdy se koná dětská mše svatá, na níž děti zpívají písničky a hrají na hudební nástroje.
V současné době jsou v plné práci s přípravami na vánoční mši 24. prosince 16.30.
Mezi záslužné projekty patřily dva benefiční koncerty na opravu varhan v kostele sv. Martina v Mořicích, které se odehrály v sobotu 11. listopadu. Vystoupil světoznámý houslový virtuos Václav Hudeček, přední
česká pěvkyně Jana Hrochová a uznávaný cembalista Martin Hroch.
V prosinci jsme mohli být svědky rozsvěcení vánočního stromu
před kostelem svatého Václava. Od 7. prosince nás každý čtvrtek v šest
hodin ráno čekají roráty. Jsou zvány hlavně děti s lucerničkami. 10. prosince nás při nedělní mši svaté navštíví svatý Mikuláš a odpoledne se
v našem kostele uskuteční koncert ZUŠ Němčice nad Hanou a sboru
Canticum. A to je výčet pouze těch nejzajímavějších akcí.
Tak ať už jste věřící nebo ne, kostel není jenom o tom, že je dominantou obce, ale je o lidech.
Přeji Vám všem klidné a spokojené svátky a v novém roce hlavně
zdraví.
Bohuslava Novotná
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Slovo duchovního správce farnosti Nezamyslice
Drazí přátelé,
děkuji za možnost vás pozdravit také touto cestou. Nacházíme se těsně
před Vánocemi, a tak bych chtěl ještě zdůraznit důležitost a význam adventní doby, jakožto připomenutí si přípravy na příchod Mesiáše. Otázkou ovšem je, zda vnímáme Vánoce v jejich samotné podstatě – tedy jako
připomenutí si příchodu Ježíše Krista (Boha) mezi nás!?
Doba přípravy je doba radostného očekávání, ovšem v postoji střídmém, bdělém a koncentrovaném! Tedy nenechme se prosím oblbnout
tím, že když si např. vyloupnu sladkost z tzv. „adventního kalendáře“, tak
se připravuji na Vánoce. Příprava se přeci týká především našeho nitra,
což se ale přímo úměrně odráží i v tělesném postoji. Proto se doporučuje
odříkání, dobré skutky, ochota, usmíření a vzájemné odpouštění si.
Takovýto zbytek uvědomělého ADVENTU a v jeho důsledku skutečně intenzivní prožitek z připomenutí si příchodu Krista, našeho Spasitele a Pána, vám všem z celého srdce přeji, vyprošuji a žehnám.
+P. Marek F. Glac

Nezamyslická drakiáda
Podzim je roční období, kdy krásné sluneční a teplé letní dny střídá
sychravé počasí doprovázené plískanicemi, které přináší podzimní vítr
shazující pestrobarevné listí ze stromů. Toto období je zároveň začátkem
nového školního roku a pojí se s ním i tradice vyrábění a pouštění papírových draků. Ač je pouštění draků spojováno převážně s dětmi, pamatuji si
z mých dětských let, že výroba draků byla prestižní záležitostí i pro rodiče.
Většinou pak pro tatínky, kteří na fotbalovém hřišti za vesnicí soutěžili
o to, kdo vyrobí většího draka a komu vyletí výš.
Dnes, v době supermarketů a specializovaných obchodů pro prodej
hraček, není problém koupit létající draky vyrobené z nejrůznějších odlehčených materiálů a různých tvarů připomínající jak klasické tvary
dříve ručně vyráběných draků, tak i různé tvary ptáků, letadel, čínských
draků, ale i objekty, u kterých bychom neřekli, že mohou vůbec vzlétnout.
16

Tradiční nezamyslickou drakiádu jsme se rozhodli uspořádat v druhé
polovině října, kdy je podzim již v plném proudu a s větrným počasím by
neměl být problém. Bohužel právě ten den se podzimní vítr rozhodl, že si
trošičku odpočine a nad kynologickým hřištěm, kde se drakiáda konala,
se asi dvakrát nebo třikrát proletěl pouze lehký vánek, který účastníky
navnadil a zase zmizel. Proto přišlo na řadu nouzové řešení a bylo nutné
zapojit rychlé nohy a to nejen dětí, ale i rodičů. Někteří draci se tak dostali do vzduchu, ale příliš dlouho tam nevydrželi, protože běžcům rychle
docházely síly.
Letošní ročník drakiády se kromě nedostatku větru odlišoval i tím, že
byla vyhlášena soutěž o nejlepšího ručně vyrobeného draka. Jelikož to
byl první ročník soutěže, nepřihlásilo se mnoho dračích modelářů. Někteří však ucítili svoji šanci na výhru a do soutěže přihlásili hned několik
vlastnoručně zhotovených draků. Někteří draci byli vyrobeni z opravdu
netradičních materiálů.
Draci sice nelétali, ale zato dobře hořel oheň pro opečení čehokoliv
k jídlu. Špekáčky byly zajištěny pro všechny účastníky a k pití byl k dispozici pro děti čaj a pro dospěláky svařáček.
I když z původně zamýšlené přehlídky na provázku připoutaných létajících objektů se stala spíše sprinterská soutěž, myslím, že se akce vydařila
a bude zajímavé sledovat, zda se do příštího ročníku soutěže o ručně vyrobené draky, kteří létají, přihlásí více zručných „drakerů“.
-MiK-
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Vánoce v mateřské škole
A už zase po roce máme tady Vánoce. Pro naše děti ty nejkrásnější
svátky v roce.
Ale doba předvánoční není jen doba očekávání, ale především doba
příprav. Ve všech třídách se pilně nacvičuje program na vánoční besídky,
od samého rána jsou slyšet koledy, které k Vánocům neodmyslitelně patří.
Děti s pomocí svých učitelek vyrábějí dárečky, zdobí třídy, aby vánoční
atmosféra byla co nejpříjemnější.
V době Adventu je v mateřské škole opravdu na co se podívat. Začínáme Mikulášskou nadílkou, kterou pro děti každoročně připravují pracovníci DDM Orion z Němčic nad Hanou. Děti jim předvedou, co už
umí. Za to je čeká nejen velká pochvala od Mikuláše, ale především sladká
odměna.
Následují pak vánoční besídky v jednotlivých třídách. Velmi jsme si
oblíbili tato neformální předvánoční setkání, kdy společně s rodiči a dětmi prožíváme chvíle pohody a radosti v tom předvánočním shonu.
Ještě je třeba prodat vyrobené dárečky na již tradičním vánočním jarmarku. Někteří předškoláci se projevují jako zdatní obchodníci. Výtěžek
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jde na nákup hraček
a pamlsků pro děti.
A pak už konečně do mateřské školy přichází Ježíšek.
Nadílky probíhají
v jednotlivých třídách, kde děti pod
stromečkem najdou
nejen to, o co si „napsaly“ Ježíškovi, ale
mnohem více.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat našim sponzorům za finanční
a věcné dary a zřizovateli za finanční podporu. Bez nich by nebyla radost
dětí tak velká. Vždyť jiskřičky radosti a štěstí v dětských očích jsou ta nejkrásnější světýlka na světě.
Přeji našim dětem a jejich rodičům, ať tato světýlka nikdy nepohasnou.
A vám všem krásné Vánoce a šťastný celý rok 2018.
Za celý kolektiv mateřské školy
Hana Gregorová

„Bejby“ klub – SVČ Orion Němčice nad Hanou
Od 11. října 2017 vznikl pro nás maminky s nejmenšími dětmi „Bejby“
klub! Klubík navštěvuje celkem 10 dětí ve věku 1-3 let a vede ho pod záštitou
Střediska volného času Orion Němčice nad Hanou každou středu od 9:3010:30 ve sportovně relaxačním centru paní Jana Telecká. Je také maminkou,
jako my všechny. Připravuje a vymýšlí doma různý program, např. s dětmi
zpíváme písničky, učíme se každou hodinu novou básničku, děti se učí poznávat základní barvy a také si skoro každou hodinu odnáší nějaký pěkný
„výtvor“, který vyrábí s pomocí maminky. K výuce využíváme „montessori“
pomůcky pro děti, které rozvíjí jejich smyslový a emoční vývoj. Některé jsou
zakoupené, jiné zase doma vyrobené. Zkrátka to Jana s dětmi umí. Snaží se je
každou hodinu něčím zaujmout a naučit něco nového.
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Děti si zde kromě učení také hrají,
mají zde stan plný barevných míčků,
míče, polštářky, tunel na prolézání,
autíčka, kostky, z nichž si rády staví věž či kalíšky na stavění komínu.
Ve středu 29. listopadu jsme s dětmi
vyráběli čerty a andělíčky a tím děti
připravily na příchod sv. Mikuláše,
který se za námi přijde podívat 6. prosince. A děti se už moc těší!!! V pátek
1. prosince jsme s dětmi šli na večerní procházku s lampióny a lucerničkami. Byl krásný mrazivý podvečer
a měsíc nám svítil na cestu. Všem se
tato procházka moc líbila. Děkujeme
moc paní Janě za tuto možnost, vyrazit s dětmi za novým poznáním, jsme
nesmírně rády, že tu pro nás „Bejby“ klub je. Děti se alespoň trošku připraví
na „školkový“ život, který je zanedlouho čeká.
Za „Bejby“ klub maminky

Vítání občánků
Další vítání našich malých spoluobčánků proběhlo v sobotu dne 2. prosince
2017. Starosta městyse
ing. Vlastimil Michlíček přivítal mezi občany městyse Nezamyslice Annu Hežovou
a Daniela Štěpánka.
Dětem přejeme hlavně
pevné zdraví a hodně
úspěchů v jejich životě,
rodičům jen samou radost ze svých dětí.
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Kopaná
Nový soutěžní ročník začalo naše A-mužstvo v okresním přeboru nadějně, když v prvním zápase porazilo silné mužstvo Otaslavic 2:0. Druhý
zápas ve Ptení, který jsme prohráli na pokutové kopy, už naznačil, že ani
v této soutěži nám pšenka nepokvete. Následovala šňůra tří proher v řadě,
včetně ostudného debaklu 8:0 od lídra soutěže Vrahovic, který bohužel nebyl jediný v průběhu podzimu. Ze třinácti zápasů jsme jen pětkrát vyhráli
a s šestnácti body a skóre 17:34 nám patří desáté místo. Hráčům, kteří nás
reprezentují, se toho nedá zase mnoho vyčítat, protože mnozí hrají na samé
hranici svých možností. Spíš nás mrzí přístup těch, kteří měli být oporami
a odešli hrát jinam nebo přestali fotbal hrát úplně.
V červnové Hvězdičce jsem se zmínil, že jsme přihlásili dorost do nižší
krajské soutěže, protože okresní přebor v této kategorii není. Jelikož se nepodařilo v průběhu léta dát dohromady více jak třináct hráčů (s tak malým
počtem se nedá soutěž důstojně odehrát), odhlásili jsme po dohodě s trenéry a hráči mužstvo ze soutěže. Všichni dorostenci slíbili, že budou hrát za
B-mužstvo, aby zůstali pohromadě a třeba příští rok, kdyby se situace zlepšila, zase hráli dorosteneckou soutěž. Netrvalo dlouho a bylo po dohodě.
Několik hráčů hned odešlo do okolních klubů.
B-mužstvo, i se zbytkem dorostenců, odehrálo podzimní část III. třídy s nevalnými výsledky. Po devíti zápasech mu náleží osmé místo s deseti body za tři výhry a skóre 16:24. Jak je už poslední léta v našem klubu
zvykem, nejlepších výsledků dosahují naše nejmladší kategorie. Mladší žáci
a mladší přípravka si vedou ve svých soutěžích skvěle a starší přípravka je
na tom jen o něco hůř.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval trenérům, vedoucím mužstev, obsluze občerstvení při zápasech, rodičům těch nejmladších, kteří pomáhají trenérům s jejich náročnou prací, a také všem hráčům za jejich práci
pro náš klub. Je toho hodně na zlepšování a to bude velká výzva pro nově zvolený výbor, který vzejde z lednové valné hromady. Odstupující výbor si také
zaslouží poděkování za více jak dvacetiletou práci pro TJ Haná Nezamyslice.
Závěrem chci popřát všem spoluobčanům hezké vánoční svátky a v novém roce 2018 hlavně pevné zdraví.
Vladimír Ošťádal, předseda TJ
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Základní škola

Krásné Vánoce
a šťastný rok 2018
přeje ZŠ Nezamyslice
Podzimní tvoření ve ŠD

učíme se, sportujeme,
tvoříme, cestujeme
poznáváme
Okresní kolo ve florbalu - 2. místo
- 3.-5.ročník

Beseda na téma - Zdravá výživa - 3.B

Exkurze v Rakousku
- Seegrotte a Vídeň - 7.-9.ročník

Keramika s rodiči ve ŠD

Slavnost slabikáře v 1. B
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Vánoční dílna s rodiči ve ŠD

Učení je zábava - 1. ročník

Výrobky ze ŠD - podzim

Učení je zábava - 1. ročník

Šesťáci se učí o sopce

Tvorba keramiky ve ŠD

Učení je zábava - 1. ročník

Beseda na téma - Zdravá výživa 3.ročník
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Ochutnávka vína
Po „znovuobjevení“ sklepů pod nezamyslickou farou se již několikátý
rok po sobě pořádá v těchto prostorách ochutnávka vín. Pro letošní ochutnávku byl pozván majitel vinotéky z Kroměříže, který tentokráte do Nezamyslic přivezl kromě tuzemských vín i vína z jiných zemí. K ochutnání byla
k dispozici čtyři bílá vína, jedno
růžové a dvě červená.
Slovní komentář ke každému z vín protkaný vtipnými
historkami, které patří k dobrému vínu, doplnila známými
lidovými písničkami cimbálová
muzika. K vínu si jeho milovníci mohli zakoupit tác s nakrájeným sýrem a klobáskou.
S přibývající hladinou alkoholu
v krvi přibývalo i zpěváků, kteří
tak potěšili muzikanty, že zahráli i několik písniček na přání.
Zábava pak pokračovala až
do brzkých ranních hodin a téměř každý si ze sklepa odnášel
nejen dobrou náladu, ale i lahvinku vína, která mu nejvíce
zachutnala. To zase potěšilo vinaře, který ke svému nemalému
překvapení zjistil, že rozprodal
celou zásobu přivezenou do nezamyslických farních sklepů.
Je jen škoda, že tak krásný
prostor není příliš udržovaný
a najde uplatnění pouze jednou
do roka.
-Mik24

Cesta vánočního stromu
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Zájezd na muzikál Shrek
V květnu pořádá městys Nezamyslice
autobusový zájezd na muzikál Shrek, který
se uskuteční pouze na 7 stadionech v republice.
Cena zájezdu 500,- Kč/osobu. V ceně
jsou vstupenky v hodnotě 790,- + doprava.
Představení se uskuteční na zimním
stadionu Luďka Čajky ve Zlíně v sobotu
26.5.2018 ve 14:00 hodin.
O možnosti přihlásit se, budete včas informováni na webu městyse.
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Přehled připravovaných kulturních akcí
24.12.2017
26.12.2017
31.12.2017
13.1.2018
20.1.2018
26.1.2018
10.2.2018
23.2.2018
24.2.2018
16.3.2018
22.3.2018
26.5.2018

16:30
18:00
12:55:55
20:00
20:00
8:00
20:00
13:00
20:00
15:00

půlnoční mše svatá
vánoční vytrubování
silvestrovské otužování
Sportovní ples
zájezd – termály Veľký Meder
Mažoretkový ples
Ostatky – průvod
Maškarní bál
Dětské šibřinky
Hasičský ples
velikonoční jarmark ZŠ a MŠ
zájezd – muzikál Shrek

Sněhové přání
Sněhová vločka,
na druhou počká,
na nose roztaje,
nebudou závěje!

Betlémské světlo
se rozzáří tmou,
naplní i srdce,
co jindy prázdná jsou.

Maličké prstíčky,
vykouzlí kouličky,
sněhulák s mrkvičkou,
ozdoben metličkou,
ohlídá dětský sen,
než přijde nový den.

V novém roce hodně zdraví,
lidi, které život baví,
k tomu štěstí, lásku, klid
i přátele je dobré mít.
Bohuslava Novotná
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