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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Prázdniny i dovolené již běží naplno. Někteří zatím po volnu pouze
toužíme a druzí si ho již naplno užívají. Léto je rozmarné, jak v Menzelově
filmu. Meteorologové stále jen teplo slibují. Zemědělci už mají žně. Přes
to nám nezbývá nic jiného, než vše přijmout tak, jak je. Hold každý rok je
jiný a přece se spousta věcí opakuje. Musí se sekat tráva, uklízet a udržovat stav majetku. Tentokrát Vás nechci příliš zdržovat svým slovem. Chci
Vás seznámit s projekty, jejichž příprava nám už vzala spoustu času a ještě
vezme. Většina je financována či spolufinancována z různých dotačních
fondů EU, České republiky a z vlastních zdrojů městyse. Ani jejich realizace není snadná a bezbolestná. Na každou činnost městyse jsou různé
názory. Například minulou neděli se mi po větru donesla slova paní, která
na ulici řekla na adresu rozestavěného chodníku za zdravotním střediskem: „Pořád něco budují a za naše peníze“. Vždycky se jedná o naše peníze, ale důležité je, aby byly investovány k prospěchu občanů. Poznámka platila na projekt Regionálního operačního programu Olomouckého
kraje s názvem „Revitalizace veřejných prostranství Nezamyslice“, který
vybraná firma Kareta s.r.o. nezahájila zrovna slavně, neboť práci začala,
ale k naší nelibosti pokračuje velmi liknavě, což nám všem vadí. Bohužel
termín dokončení díla je dostatečně volný, a tak pracují ještě jinde. Už jsme
se proti tomuto počínání tvrdě ohradili. Celková
cena projektu je 2.694.190
Kč, městys se bude podílet 15 % a dílo musí být
dokončeno do 15. 9. 2014.
Součástí je uvedený asfaltový chodník, komunikace
pro pěší kolem zdravotního střediska a rekonstrukce silnice kolem hasičské
zbrojnice s vjezdem do ní.
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Projekt s podobným názvem „Revitalizace hřbitova Nezamyslice“ je
financován pouze z našich vlastních prostředků a člení se do několika
postupných etap, jejichž začátek sahá do roku 2013, kdy bylo provedeno
dláždění zpevněné plochy před smuteční obřadní síní firmou Presbeton
Nova s.r.o. Olomouc. Letos byl zadlážděn boční chodník od západu. Naproti smuteční síně ještě do podzimu vystaví krytou pergolu k odpočinku
návštěvníků hřbitova a pohřbů firma Stavbros z Brodku u Prostějova.

Na dláždění navazují sadové úpravy, které obnovují a doplňují stávající
zeleň, včetně založení trávníků. Suché počasí výsadbě zpočátku mnoho
nepřálo stejně jako akci „Nezamyslice – polní aleje“, dotované úplně Operačním programem životního prostředí. Podél cyklostezky vedoucí kolem
kaple Panny Marie do Těšic a okolo
cesty od kynologického hřiště v celkové
délce 1355 m provedla výsadbu celkem
130 ks javorů, hrušek, jabloní, švestek
a převážně lip firma Zahrada a.s. Olomouc. Toto dílo určené především pro
příští generace má pořizovací hodnotu
374.234 Kč. Přes tyto hezké úmysly se již
našel vandal, který vytrhnul tři stromky a pohodil je na cestu, a tím způsobil
i úraz jednomu občanovi. Chtěl bych
tímto apelovat na vaši pozornost a snahu nedovolit takové chování.
3

V pondělí 21. 7. byla opakovaně zveřejněna výzva k podání nabídek
dodavatelů zateplení budovy klubu městyse. Jeho projekt je nazván „Úspora energií na obecním domě pro městys Nezamyslice“ a je financován z
OPŽP. Po vybrání dodavatele bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Realizační náklady za stavební práce se předpokládají ve výši 2.533.718
Kč bez DPH. Při nich dojde k zateplení stěn, půdy, výměně oken a dveří.

Z OPŽP je financován také další projekt, který umožní městysi pořídit
nový nákladní automobil místo 30 let staré AVIE určený do budoucna
především k odvozu bioodpadu vyprodukovaném z veřejné zeleně a hřišť.
Likvidace odpadu bude prováděna buď v bioplynce nebo kompostárně
Agrodružstva Tištín. Projekt s názvem „Zavedení svozu bioodpadu v
městyse Nezamyslice“ bude naplněn nákupem nákladního automobilu
IVECO se 4 kontejnery od vybraného dodavatele firmy AGROTEK Hustopeče za cenu 1.305.590
Kč, ze které uhradíme
10%. Automobil by měl
být dodán podle smlouvy do konce měsíce října.Objemově největším
dlouhodobě připravovaným projektem je „Hasičská zbrojnice pro SDH
Nezamyslice“. Její výstav4

ba by měla být smluvně zahájena 1. 9. 2014. V současné době probíhá
výběrové řízení na realizátora, kterého budeme znát až 4. 8. 2014 stejně
jako výši ceny, kterou budeme muset uhradit z vlastních zdrojů městyse i
za cenu přijetí úvěru.

Stejně jako u předchozího projektu budeme ze svých zdrojů také hradit v souladu se schváleným rozpočtem finanční výdaje stavebního projektu s názvem „Městys Nezamyslice, obnova chodníku v ul. Nádražní“.
Ten řeší náhradu staré betonové dlažby 50/50 za zámkovou dlažbu stejně
jako na protilehlé straně ulice Nádražní. Pro výběr dodavatele byla vypsána výzva k podání nabídek, kdy termínem pro ukončení řízení je 21.
7. 2014. Termín zahájení prací je uvažován 25. 8. 2014 a ukončení 31. 10.
2014. Také při této výměně me prodávat použitou dlažbu občanům městyse, případně dalším zájemcům.
Posledním uváděným projektem, který chci představit, je „Nákup pohřebního vozidla“.
Na něj byla vypsána výzva k podání nabídek a ve výběrovém řízení
zvítězila firma FOSAN s.r.o., která nabídla naší pohřební službě nejnižší
cenu za plně vybavený pohřební vůz zn. Mercedes. K jeho dodání se zavazuje firma nejpozději do 30. 11. 2014 a to za cenu 855.000,- Kč bez DPH,
s jejíž úhradou počítáme z vlastních zdrojů.
Tolik k významnějším akcím uskutečňovaným v letošním roce. Se svým
slovem se k Vám obrátím v tomto volebním období naposledy v zářijovém
vydání Hvězdičky, kdy se pokusím o vyhodnocení celého čtyřletého odobí.
To už budeme na konci léta, a proto Vám chci popřát nyní jeho krásné prožití,
hodně slunné pohody a především hodně zdraví a vydatného odpočinku.
Jiří Doubrava, starosta městyse
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 22/2014
konaného dne 19. 6. 2014 od 19:00 hod.
v SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Rozpočtové opatření č. 1/2014 změněné na straně příjmů ve výši
2.293.302,Kč, na straně výdajů o 2.495.310,- Kč a financování ve
výši- 202.008,- Kč
4. Smlouvu o Smlouvě budoucí s firmou EON distribuce a.s., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu
nové elektropřípojky na pozemku p.č. 983 v k.ú Nezamyslice nad Hanou
5. Přijetí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru
6. Schválení nájemní smlouvy s ŘSD ČR s.p.o. o nájmu plochy p.č. 15,
623 a 624 o výměře 902m2 za 6.314,- Kč
7. Zavedení provozního poplatku za uskutečnění svatebního obřadu
mimo místo určené městysem Nezamyslice ve výši 2.000,- Kč
8. Výkup části (13/16) pozemku p.č. 921/1 (zahrada holubáři) za cenu
65.000,- Kč
9. Dar ve výši 25.000,- Kč pro DDM Orion, Němčice n. H. jako příspěvek na činnost.
10. Dar ve výši 3.000,- pro sdružení Patříme k sobě jako příspěvek na
akci pro děti konanou dne 26.6.2014.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
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3. Výsledky výběrových řízení zakázek malého rozsahu
Pergola před smuteční obřadní síní Nezamyslice
Nákup pohřebního vozidla
4. Složení výběrové komise:
pro akci „úspora energií na obecním domě č.p. 21“- výběr se uskuteční 9.7.2014 v 10:00
- členové (3) : Oralová, Pavlíková, Crhan
- náhradníci (3): Telecká, Štěpánek, Beneš
pro akci „výstavba hasičské zbrojnice“- výběr se uskuteční 3.7.2014 v 10:00
- členové (5) : Doubrava, Oralová, Pavlíková, Šimik + Jiří Bartošek (SDH)
- náhradníci (5) : Crhan, Košař, Ošťádal, Hepnar + Pavel Pina(SDH)
pro akci „zavedení svozu bioodpadu“- termín bude upřesněn
- členové (3) : Košař, Moravec, Oulehlová
- náhradníci (3) : Beneš, Šimik, Štěpánek
III. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv schválených v bodě 1/4, 1./5, 1./6, 1./8, 1./9 a 1./1 O
2. Zajistit návrh na opravu a zateplení fasády vč. možné výměny oken u
obchodu v Nádražní ulici
IV. ZAMÍTÁ
1. Záměr vyhlásit prodej pozemků p.č. 1149, 1150/1, 50 a 3463, které
jsou ve vlastnictví městyse Nezamyslice
Jiří Doubrava, starosta
Ing. Vlastimil Michlíček, místostarosta
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Aktuality z Domova „Na Zámku“
V měsíci červnu se ministranti Domova „Na Zámku“ aktivně zúčastnili poutní mše svaté v Rajhradě a při této slavné mši svaté ministrovali.
Na nádvoří benediktinského kláštera prezentoval stánek výrobky z terapií
našich uživatelů a návštěvníci rajhradské pouti měli možnost poznat šikovnost a zručnost uživatelů Domova „Na Zámku“.
Obrovského úspěchu dosáhli naši uživatelé také na poli sportovním.
Pět zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové medaile si dovezli ze Speciální
olympiády handicapovaných sportovců v Brně. Skákali do dálky, běželi
stovku i štafetu, vrhali koulí. Patří jim obrovský dík.
Letní sezónu jsme tradičně zahájili pěveckou soutěží DOREMI. Uživatelé domova se na tuto soutěž, při které mohou předvést své pěvecké
a hudební nadání, dlouhodobě připravují. Pěvecké vystoupení uživatelů
doprovázela hudební skupina
Ing. Bohumila Moudrého Q-STYL. Této soutěže se letos
také zúčastnily uživatelky z
Domova Dominika Kokory u
Přerova. Všem předvedly své
pěvecké výkony, za které byly
kladně hodnoceny zvolenou
porotou. Závěr akce patřil grilování a tanci.
V letních měsících se budou
uživatelé nadále věnovat svým
aktivitám sportovním, hudebním, terapiím a také práci na
zahradě, která je velmi baví a je
pro ně zároveň i relaxací.
Pohodové a slunečné léto
všem přejí uživatelé a zaměstnanci Domova „Na Zámku“
Nezamyslice.
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A teď už hurá na prázdniny!
Školní rok utekl jako voda a jsou tady opět prázdniny.
Čas dětem z mateřské
školy utíkal o to rychleji, poněvadž byl vyplněn spoustou zajímavých kulturních a
sportovních událostí a aktivit. Kromě hraní si a učení
děti pravidelně cvičily jógu,
navštěvovaly divadelní představení v Němčicích n/H,
na dopravním hřišti v Prostějově získávaly zkušenosti
a vědomosti, jak se správně
a bezpečně chovat na silnici. Ty nejstarší se jezdily
učit plavat do Aquaparku ve
Vyškově. Pod vedením zkušených trenérů se děti přestaly bát vody a naučily se
různé plavecké techniky. Své
schopnosti a dovednosti pak
zúročily na Plavecké olympiádě, pořádané již podruhé Plaveckou školou Vyškov. Obsadily pěkné 5.
místo, ale pro některé to bylo vítězství sama nad sebou, protože překonaly
strach z hloubky velkého bazénu.
Na Sportovní olympiádu MŠ v Doloplazích děti jely jako zkušení borci.
Po lítém boji v těžké konkurenci dětí mateřských škol mikroregionu získal
tým MŠ Nezamyslice bronzovou medaili.
Odměnou nejen olympionikům byl výlet na Helfštýn pro všechny děti
z MŠ, kde pro ně byl připraven zajímavý program z hradní historie.
Po všech těchto aktivitách čekala děti událost nejdůležitější - červnová
besídka pro rodiče spojená se „šerpováním“ předškoláků. Všechny děti
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pilně nacvičovaly program, na kterém se již tradičně podíleli i žáčci a učitelé ZUŠ Němčice n/H. Program byl bohatý a pestrý. Slavnostního aktu
stužkování předškoláků se ujali pan starosta a pan ředitel základní školy,
kteří svou přítomností dodali na vážnosti a důležitosti pro předškoláky
tak významné chvíle. Vždyť do školy se tak těší!
Zvládly toho děti za celý školní rok mnoho, ale teď už hurá na prázdniny! Ať jsou pro všechny plné sluníčka, pohody a krásných zážitků.
Hana Gregorová

Zimní olymppijáda
Bez obětavosti mažoretů, bez bezmezné tolerance jejich žen, hlavně při
pozdějších návratech ze schůzí, a bez pomoci přátel, sponzorů, fotbalistů a
hasičů by nám na olymppijádě nemrzlo a nepadal by sníh. DĚKUJEME...
Letos 4. nultý ročník zimní olymppijády v areálu zimního sportu v Nezamyslicích proběhl úspěšně. Počasí a sněhové podmínky byly pro tuto
akci vynikající. Sportovních fanoušků i samotných sportovců se letos
dostavil rekordní počet a tak jsme mohli přivítat zástupce Argentiny, Jamajky, Polska, Chorvatska, Ukrajiny, Vatikánu, Burkiny Faso, Jordánska,
Turecka, Egypta, Finska, Havaje, Irska, CCCP, Somálska, Mongolska a několik zástupců domácí České republiky.
Hry zahájil spolu s panem starostou Vladimír Putin, který nám ze Soči
přinesl olympijskou štafetu a plyn k jejímu zapálení. Výměnou za nepřerušenou dodávku plynu přislíbil trvalou bratrskou přítomnost svých vojenských sil. Součástí letošního zahajovacího ceremoniálu byl i program
představující místní kulturní tradice. V tradičním zimním hanáckém kroji se představil taneční soubor Kramflék s hanáckou besedou na lyžích.
Sportovní klání byla napínavá. Víc než samotné výsledky zaujaly spíše
mokré kombinézy a dresy, protože děti měly při biatlonu přesnou mušku
a na soutěžících nenechali nit suchou. Disciplína psích spřežení ukázala,
jak poctivě a poslušně se věnujeme dětem, a při tradiční disciplíně sjezdu
na čemkoli do pěny jsme už jako děti byli opravdu všichni, včetně samotného Putina.
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Politická lobby se nevyhnula ani naší olymppijádě, protože v závěru
olymppijády byla starostovi předána petice za stavbu skokanského můstku, který by měl nahradit nepotřebné fotbalové hřiště.
Hasičům a fotbalistům patří dík za sněhovou pokrývku kopce Mount
Nezamysl a starost o energetický a nápojový servis, který tyto spolky mají
každoročně ve své režii.
Pravidelným a roky se opakujícím rozléváním modrého pramene věříme, že se počet sportovců v Nezamyslicích a okolí bude jako doposud
rozrůstat a olymppijácký duch zúčastnit se bude platit nadále.
Sportu a zimním olymppijádským hrám: Zdar, zdar, zdar!
za nezamyslické mažorety
Daniel Přecechtěl a Jan Košárek

Zapojení do projektu
Společně pro bezpečnost dětí
Masarykova základní a mateřská škola Nezamyslice se zapojila do celonárodního projektu Společně pro bezpečnost dětí, kterou organizuje firma Goodyear.
Škola se nachází v centru městyse Nezamyslice. Navštěvuje ji přes 300
žáků, z tohoto počtu je více než polovina dojíždějících.
Mnoho nejen přespolních žáků využívá ke každodenní dopravě do školy
kol. Cyklistů v naší škole každoročně
přibývá, a proto je důležité zajistit, aby
jejich cesta byla co nejbezpečnější. Budova školy je v těsné blízkosti frekventované hlavní silnice. Bezpečí školáků na
této silnici zajišťuje přechod pro chodce
s ostrůvkem a přímým osvětlením. Ve
směru od centra Nezamyslic je také na11

instalován měřič rychlosti vozidel. Díky podpoře městyse Nezamyslice bude
další ukazatel rychlosti instalován u školy také ve směru od nádraží ČD.
Vedení i učitelé školy neponechávají bezpečnou mobilitu žáků náhodě,
a proto jsou v rámci výuky pravidelně probírána témata jako je bezpečná
cesta do školy, bezpečné chování v silničním provozu, znalost dopravních
značek, rizikové situace v dopravě, stranou nezůstává ani povinná výbava
kol a s tím související povinné bezpečnostní prvky. Samozřejmostí jsou
návštěvy dopravního hřiště, projektové dny zaměřené na bezpečné chování na silnici i besedy s Policií ČR.
Rádi bychom dopravu do školy na kolech využívali co nejvíce, chybí
nám však kryté stojany na kola. Kola jsou navíc málo zabezpečena proti
případné krádeži. Uvítali bychom tedy i uzamykatelný prostor na školním
dvoře. Díky projektu „Na kole přes Hanou bezpečně do školy“ jsme získali
dotaci 100. 000,- Kč na realizaci výše zmíněných aktivit. Díky všem, kteří
jste hlasovali pro náš projekt v internetovém hlasování.
Cyklistika je vhodný a zdravý sport! Nechceme se nechat odradit, a
proto nepolevujeme v naší snaze zlepšit podmínky našich žáků – cyklistů!
Mgr. Petr Jordán, Mgr. Dagmar Halašová
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Výsledky sběru papíru za šk. rok 2013-2014
Každoročně bývá vyhlašována soutěž ve sběru starého papíru. Letos se
nasbíralo celkem 17 351 tun (Pozn. přibližně o 5 tun více než o rok dříve).
Sběr se konal třikrát. Děkujeme všem rodičům a
občanům z Nezamyslic či jiných obcí, kteří přispěli prostřednictvím žáků do soutěže.
Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Poděkování patří také
p. uč. Vladimíru
Jakoubkovi a p.
uč. Daně Svobodové za organizaci celé soutěže.
Vyhodnocení sběru papíru
dle tříd za školní
rok 2013/2014

„Zlatý list“ – 4. Místo v krajském kole
Dne 23.5.2014 proběhlo krajské
kolo přírodovědné soutěže „Zlatý
list“ Olomouckého kraje v prostorách rozária a botanické zahrady v
Bezručových sadech v Olomouci.
Soutěžili vítězové dvanácti místních
kol, která se konala v Hranicích, Kojetíně, Olomouci, Přerově, Prostějově, Uničově, Jeseníku, Litovli, Němčicích n. H., Mohelnici, Šternberku
a Šumperku. V mladší kategorii družstvo Ochránci ve složení Michaela
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Malá, Kristýna Popirecinii, Vladimír Dostál, Šimon Trávníček, Jiří Nechvátal a Břetislav Prokop obsadilo skvělé 4. místo.
Dana Svobodová

Den země
Na II. stupni naší školy
proběhl dne 7. května projektový den ke Dni Země
– „ Den s Mokrošem“. Žáci
byli rozděleni ve třídách do
skupin a vytvářeli plakát k
ochraně přírody – Desatero
návštěvníka Mokroše. Zamýšleli se nad tím, jaká pravidla bychom měli dodržo14

vat při pobytu ve volné přírodě, poté zhlédli film Atmosféra.
Žáci 9. tříd byli rozděleni do šesti stanovišť, na kterých zadávali úkoly mladším spolužákům, např. poznávání rostlin a živočichů, zjišťování
vlastností vody, řešení přesmyček a jiných zajímavých úkolů. Vyplňovali
pracovní listy, které jim byly na Mokroši zkontrolovány a vyhodnoceny.
Výsledky celého soutěžního dne byly vyhlášeny na školním dvoře. Den
Země se vydařil!
organizátorky Dne Země: T. Rotreklová a D. Svobodová

Ohlédnutí za VELIKONOČNÍM JARMARKEM
a DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 15. dubna se na Masarykově základní a mateřské škole v Nezamyslicích konal již tradiční velikonoční jarmark. Oproti předchozím
ročníkům byl ten letošní doplněn o Den otevřených dveří pro rodiče školáků i rodiče těch dětí, které se v nejbližší době chystají nastoupit teprve
do školy mateřské. Rodiče školáků měli výjimečnou možnost nahlédnout
do výuky jednotlivých tříd. Příležitost vidět výuku svých dětí takzvaně
„v přímém přenosu“ a zasednout opět do školních lavic využili mnozí z
nich. Někteří si dokonce vyzkoušeli napsat po mnoha letech diktát. Nutno
podotknout, že až na drobné chybičky naprosto nepodstatného charakteru, dopadly všechny diktáty skvěle. Žáci prvního i druhého stupně pod
vedením svých učitelů vytvořili velké množství krásných velikonočních
dekorací, které bylo možné zhlédnout nebo zakoupit v rámci velikonočního jarmarku volně navazujícího na dopolední Den otevřených dveří.
Konal se v prostorách školy a zváni byli nejen rodiče žáků, ale i široká veřejnost. Návštěvnost byla opravdu vysoká. Každý, kdo si našel čas a přišel,
neodcházel s prázdnou. Sortiment dekorací byl tak rozmanitý, že nebylo
možné si nevybrat. Každá třída měla vlastní prodejní místo, na kterém vystavovala své vlastní výrobky. Zisk z prodeje využili jednotlivé třídy například k podpoře volnočasových aktivit na konci školního roku. „Den ote15

vřených dveří tvoří, společně s mnohými dalšími akcemi pořádanými naší
školou, stěžejní část externí i interní komunikace. Velice si vážím přízně
rodičů i veřejnosti a samozřejmě také práce našich žáků i pedagogů. Byl
bych velice rád, kdyby se právě naše škola stala v budoucnu komunitním a
vzdělávacím centrem obce.“ vyslovil své přání do budoucna Petr Jordán,
ředitel školy.
Masarykova základní škola přivítala letošní jaro opravdu velkolepě.
Žáci i pedagogové této školy přejí všem čtenářům překrásné letní dny
plné slunce a milých setkání.
Dagmar Halašová

Sportovní olympiáda k MDD
ve školení družině
30. května 2014 uspořádaly vychovatelky 1. - 4. oddělení školní družiny naší školy sportovní klání družstev k příležitosti Mezinárodního dne
dětí.
Kvůli nepříznivému počasí se hry bohužel nemohly konat venku za
svitu sluníčka, k dispozici nám musela posloužit tělocvična, která je ale
velmi prostorná a dobře vybavená sportovním nářadím.
Hlavní organizátorkou
se stala paní vychovatelka
Renata Kyseláková, která
má sportovního ducha v
malíčku.
Pro děti bylo v tělocvičně nachystáno několik stanovišť, na kterých
musely postupně provést
různé cvičební úkony,
jako je například válení
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sudů, kotoul dozadu, chůze po lavičce či závody na koloběžkách. Některé
byly velmi lehké a rychlé, při jiných se ti trošku méně zdatní více zapotili.
Další paní vychovatelky Kateřina Dostálíková a Iva Friedbergová spolu
s paní vedoucí vychovatelkou Janou Fialovou asistovaly u stanovišť, aby
nedošlo k úrazu. Paní vychovatelka Fialová se navíc předvedla i jako velmi
zdatná akrobatka při krkolomném focení dětí na žebřinách.
Všechny děti soutěže zvládly a za to je na odděleních čekaly krásné
odměny v podobě pamlsků.
Zpracovala: Iva Friedbergová

Vyrostou v Nezamyslicích
nové atletické hvězdy?
Když se řekne sport a Nezamyslice, vybaví se každému kolová, fotbal a
mažoretky. Ale v Nezamyslicích jsou i děti, které si vybraly jiné sportovní
odvětví. Třeba Terezka Račanská a Tomášek Pleva, oba žáci 3. A zdejší školy,
si zvolili přímo královnu sportů – atletiku, za kterou jezdí do atletického
klubu AHA Vyškov. A přestože se tomuto sportovnímu odvětví věnují teprve krátce, mají za sebou spoustu skvělých výsledků. Protože je jich opravdu
hodně, připomenu Vám jen ty letošní. 13. března se uskutečnil ve Vyškově halový víceboj Atletická hvězdička, ve kterém Terezka vybojovala třetí
místo. A na stejný stupínek
vystoupila i Tomova sestra
Verunka Plevová, která po
atletice zatím jen zvolna pokukuje a trénuje jen na cyklostezce za domem. Pouze o
pár dní později, tentokrát již
venku na dráze při vyškovském Běhu se svíčkou, doběhla Terezka na krásném
druhém místě. Na Toma
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zbyly v obou uvedených závodech nepopulární „bramborové“ medaile, ale
vynahradil si to v dalších závodech. 28. března se zúčastnil Jarního běhu v
Přerově, kde již vystoupil na stříbrný stupínek. Velmi úspěšný víkend byl
pak pro Toma 10. - 11. května. V sobotu zvítězil v již tradičním závodě Lulečský preclík a v neděli znovu nenašel přemožitele, tentokrát v 5. ročníku
nadačního běhu Mamut v Přerově. A protože závodění není nikdy dost,
postavili se 31. května Terezka i Tom na start dalšího závodu, tentokrát v
lázeňské Skalce. Tady už to byla poměrně náročná krosová trať o délce 650
m, ale poradili si s ní oba výborně a po zásluze si oba ve svých kategoriích
pověsili na krk další zlaté medaile. V kategorii atletická školka si to znovu
vyzkoušela i Verunka Plevová, která skončila mezi dívkami třetí.
Jedním z vrcholů atletické sezóny pro děti ve věku od 3 do 11 let jsou
závody Čokoládové tretry. Jedná se o soubor 8 kvalifikačních závodů, jejichž
vítězové postoupí do finále, které je součástí předprogramu mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Terezka s Tomem si zajeli
vyzkoušet štěstí do Bohumína. Terezka předvedla skvělý výkon a na trati
200 m si zaběhla osobní rekord, přesto to v nabité konkurenci tentokrát na
stupně vítězů nestačilo. Zato Tomovi se zadařilo. Nechal za sebou všech 40
soupeřů a z rukou Šárky Kašpárkové převzal kromě medaile a čokoládového dortu s logem závodu také pozvánku na finále do Ostravy. Terezka si
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zaběhla ještě další kvalifikační závod v Prostějově, a ani tady nezklamala, ve
startovním poli 40 závodnic skončila čtvrtá. Závod v Ostravě byl pak pro
Toma i nás rodiče opravdovým svátkem a nezapomenutelným zážitkem.
Atmosféra byla úžasná, děti si svou „minutu slávy“ dokázaly náležitě užít a
s nimi i diváci. Téměř vyprodaný vítkovický stadion fandil, jako by na dráze
stály skutečné hvězdy. A nás taky až mrazilo v zádech, když jen pár metrů
od našich dětí skákal o tyči olympijský vítěz a světový rekordman Renaud
Lavillenie. Závod chlapců na 200 m byl velmi dramatický a vyrovnaný, jak
to trefně vyjádřil jeden z tatínků, ke stupňům vítězů bylo tentokrát potřeba
trochu štěstí a ostré lokty. Vždyť mezi druhým a šestým v pořadí byl rozdíl
pouhých 0,34 sekundy. Tom „vyboxoval“ v tomto závodě páté místo, jeho
nový osobní rekord na trati 200 m má teď hodnotu 33,46 s. Účast v tomto
závodě je pro děti obrovskou motivací k dalšímu tréninku, škoda, že takových závodů není pořádáno více.
Na závěr školního roku pořádá atletický klub AHA Vyškov pro své členy
i veřejnost Pendrekový desetiboj, kde musí mladí atleti předvést svou všestrannost v různých disciplínách atletiky pro děti. A aby to nikomu z našich nezamyslických atletů nebylo líto, přivezli si svorně Terezka Račanská,
Tomášek Pleva i Verunka Plevová domů bronzové poháry za 3. místa ve
svých kategoriích. Teď si užívají zasloužené prázdniny a od září se vrhnou
do dalších „tvrdých“ tréninků.
Co na závěr? Zatím jsou to jen malé blikající hvězdičky na atletickém
nebi, ale kdo ví, třeba se jednou v Nezamyslicích rozzáří i velká atletická
hvězda. Držme jim palce.
Markéta Plevová

Třeťáci na škole v přírodě
V týdnu od 9. 6 do 13. 6. 2014 se žáci třetích ročníků vydali na školu
v přírodě. Doprovázely je paní učitelky Oralová a Halašová, a také paní
zástupkyně Ječmínková.
Místem týdenního pobytu se pro letošní školní rok stalo Hutisko-Solanec, obec ležící v podhůří Beskyd. Hotel Myacentrum nám poskytl
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příjemné a útulné ubytování, a také výbornou kuchyni. Všem nám moc
chutnalo, bylo to „jako od maminky“. I ti nejzarytější nejedlíci měli talíře
vymetené. Těm, kteří hodlají nastoupit předletní dietní program, návštěvu
zcela určitě nedoporučujeme, všem ostatním, především gurmánům, však
doporučujeme vřele.
Okolí hotelu nabízí mnoho krásných míst, která stojí za to navštívit. My
jsme se z Pusteven vydali k soše Radegasta a navštívili jsme také skanzen v
Rožnově pod Radhoštěm. Vzhledem k tomu, že byla velká horka, nepouštěli jsme se do celodenních túr a raději jsme podnikali krátké vycházky
do nejbližšího okolí a užívali si vůně lesa při poznávání stromů a rostlin.
Soutěžili jsme, koupali se v bazénu, opékali špekáčky a samozřejmě nechyběla ani stezka odvahy, kterou nakonec odvážně prošli všichni. Prostě
jsme si to užívali. Laskavý a obětavý personál hotelu ještě umocnil míru
naší spokojenosti z pobytu. V pátek jsme se vrátili zdraví a v pořádku
domů za svými blízkými. Letošní škola v přírodě je za námi, vzpomínat
však budeme dlouho a rádi.
D. Halašová
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Pozvánka
Jako každý rok, se i letos uskuteční dvě poutě k naší kapličce Panny
Marie Pomož. Ti z Vás, kteří cestujete po naší vlasti nebo do zahraničí, za
památkami tohoto druhu, byste neměli na naši kapličku zapomínat. Stojí
zde více než sto let a voda, která vyvěrá u kapličky je nejenom léčivá a
zázračná, ale určitě i osvěžující.
První Velká pouť se uskuteční 17. srpna 2014. Ráno vyjde v 9 hodin
průvod krojovaných se sochou Panny Marie a Jezulátkem od kostela svatého Václava z Nezamyslic směrem ke kapličce. Tam pak bude v 10 hodin
sloužena mše svatá, po které se můžete občerstvit nejen tělesně ( již tradičně je připraveno něco k pití a jídlu, nechybí ani perníková srdíčka z
pouti), ale i duchovně, při rozjímání v klidu a stínu stromů. Po mši svaté
také vystoupí NS Pantlék. Odpoledne pak ve 14 hodin bude požehnání.
Druhá Malá pouť ke kapličce bude letos 7. září, kdy bude v 10 hodin
mše svatá. Nenechte si ujít tuto příležitost, vždyť kdo se může pochlubit
poutním místem takřka za humny.
Bohuslava Novotná, kronikářka

Čápi
Letos jsme netrpělivě očekávali přílet našich čápů. Po loňském neúspěchu,
kdy se ze tří vysezených mláďat nepodařilo nakonec vychovat ani jedno a
všechna uhynula, jsme je s obavami vyhlíželi. 22. března přiletěl samec, který začal opravovat, jako správná hlava
rodina, budoucí hnízdiště. 3. dubna
přiletěla i samice, vyčerpaná, šedá, špinavá. Její proměna na krásného bílého ptáka s černými konci letek trvala
několik dní. Záhadou nám bylo, kolik
vajec snese, ale paní čápová překonala
naše očekávání. Asi po měsíci se ukázaly hned čtyři malé hlavičky. Otevře21

né zobáčky dávaly zabrat starostlivým rodičům, kteří pro potravu létali opravdu od rána do večera. Bylo zajímavé sledovat, jak se do hnízda, které městys
pro tyto účely nechal postavit, vešlo nejdříve všech šest čápů, potom se začali
střídat a v současné době uvidíte rodiče donést potravu, předat ji do hnízda
a potom postávat a odpočívat na okolních domech. Hlavičky malých čápů se
postupně víc a víc vysouvaly nad hnízdo, potom už bylo vidět nastrojená bílá
tělíčka, až po dnešní dny, kdy v hnízdě stojí krásní mladí čápi, kteří testují své
letové schopnosti. Co nevidět vyletí, možná už jsou pryč, snad jsou dost silní
a budou mít štěstí a neuloví je pytláci v Africe, kde mají svá zimoviště.
Tak šťastný let a ještě šťastnější návrat. Budeme se těšit.
Bohuslava Novotná, kronikářka
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26.10.14

6-7

Ne 26.10. 10:00

Haná Nezamyslice

-

FC Ptení

2.11.14

8-6

Ne 2.11.

13:30

Sokol Čechy p. Kosířem

-

Haná Nezamyslice

9.11.14

Ne 9.11

13:30

Sokol Kladky

-

Haná Nezamyslice

16.11.14

Ne 16.11. 10:00

Haná Nezamyslice

-

Sokol Tištín
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D
10.8.14
17.8.14
24.8.14
31.8.14
7.9.14
14.9.14
21.9.14
28.9.14
5.10.14
12.10.14
19.10.14
26.10.14
2.11.14

So 30.8.
Ne 7.9.
Ne 14.9.

14:00
14:00
10:00

hlášenky
Ne 5.11.
So 11.10.
So 18.10.

13:30
12:30
12:30

So 1.11.

11:00



S


Haná Nezamyslice
Sokol v Pivíně
Sokol Plumlov
volno
Sokol Brodek u PV
FC Kralice na Hané
Haná Nezamyslice
Haná Nezamyslice
volno
Haná Nezamyslice

-

FC Kralice na Hané
Haná Nezamyslice
Haná Nezamyslice

-

Haná Nezamyslice
Haná Nezamyslice
Sokol v Pivíně
Sokol Plumlov

-

Sokol Brodek u PV

SDH Nezamyslice a TJ HANÁ Nezamyslice
Vás srdečně zvou na

DĚTSKÝ DEN
z pohádky do pohádky
který se koná dne 16. 8. 2014 od 14.00 hodin v areálu u hřiště
Můžete těšit na SKÁKACÍ HRAD, „PĚNOVOU“ SKLUZAVKU (náhradní oblečení s sebou), TÁBORÁK, STEZKU ODVAHY
a další překvapení.
Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 500,- Kč.
1/2 strana za 250,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice vydal ÚM Nezamyslice, Tjabinova 111 dne 21.7 2014.
Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR - MK E 21620
Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář městyse Bohuslava Novotná a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse. Fotografie: archiv Městyse Nezamyslice, Masarykovy
ZŠ a od neziskových organizací. Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství.
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