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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli a je zde konec školního roku. Pro děti čas zasloužených prázdnin, kdy si můžou odpočinout od školy a načerpat sílu do
dalšího ročníku. Pro nás dospělé je to ale podobné. Taky budeme čerpat
nové síly - díky dovoleným v zahraničí nebo v tuzemsku, nebo jen třeba
relaxací na zahrádce. A doufejme, že i díky krásnému počasí.
Cyklisti a bruslaři určitě uvítali provedenou rekonstrukci cyklostezky
do Morkovic. Cyklostezka byla opravena na 60% celé délky v rámci reklamace. Každá obec si na svém katastru vybrala úseky, které vyžadovaly opravu. Na tyto úseky byl položen nový asfaltový koberec v tloušťce
4 cm. Hlavně pro bruslaře je dobrou zprávou to, že tento nový povrch je
z jemnějšího asfaltu.
Náš úsek cyklostezky byl navíc díky obětavým dobrovolníkům z řad
občanů osazen ovocnými stromky a následně k nim přibylo i 12 lip.
Stále nás trápí uzavřená prodejna potravin v Nádražní ulici. Jak jsem
vás informoval již minule, oslovili jsme všechny známé prodejce potravin. Bohužel jediným zájemcem je stále majitelka Večerky. Ta má sice po
výměně výloh prodejnu již dva měsíce pronajatu, ale na otevření to zatím
nevypadá. Budeme asi muset hledat jiné řešení a udělat vše pro to, aby
byla prodejna brzy otevřena.
Největší akcí posledních měsíců bylo dokončení stavby nové
hasičské zbrojnice, její kolaudace a uvedení do provozu. Její
slavnostní otevření proběhlo
v sobotu 20. června. Slavnost začala průvodem pozvaných hasičských sborů, mažoretek a hostů,
od místního kostela k nové hasičské zbrojnici. Po slavnostních
proslovech a poděkováních byla
přestřižena páska. Jsem rád, že se
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tohoto slavnostního aktu mohl kromě pozvaných hostů zúčastnit i můj
předchůdce Jirka Doubrava. Všichni občané se s ním upřímně a rádi vítali. Po vysvěcení zbrojnice a sošky ochránce všech hasičů sv. Floriána panem farářem Hřibem, měli všichni možnost si novou hasičárnu prohlédnout. Při této příležitosti mi dovolte poděkovat za vše, co pro Nezamyslice
za dvanáct let svého působení udělal, panu faráři Mgr. Miroslavu Hřibovi,
který nyní odchází do jiné farnosti.
Na minulých zasedáních zastupitelstva městyse byl mimo jiné schválen
také závěrečný účet a účetní závěrka městyse za rok 2014. Byl také schválen
rozpočet pro letošní rok, který nám umožňuje další investiční akce. Z nich
zmíním jen některé. Připravujeme rekonstrukci dalších částí chodníků,
drobné opravy na domově pro seniory (hlavně opravy topení), na zdravotním středisku opravu příček a výměnu několika dalších oken za plastová.
Připravujeme také vybudovat osvětlení cyklostezky do Těšic a opravu povrchu parkoviště u hřbitova. Proběhlo také vyhodnocení žádostí o příspěvek
na nové fasády a vybudování nových vjezdů. Na devět nových fasád půjde
z obecního rozpočtu 100 tisíc korun. Další investicí, která bude realizována během prázdnin, je rozšíření dětského hřiště v parku. K stávajícímu
„hradu“ přibude např. lanová pyramida, lanovka nebo basketbalový koš.
Pro cvičení a zvýšení kondice jak mládeže, tak i dospělých budou instalovány tři cvičící stroje. Na toto vybavení se podařilo získat dotaci ve výši
téměř 400 tisíc korun. Věřím, že se rozšířené hřiště bude líbit a že ho občané
a hlavně děti budou hojně využívat. Také věřím a zároveň doufám, že ho
budou všichni společně udržovat v dobrém stavu.
V červnu jsme se také rozhodli provozovat místní koupaliště. Nebylo
jednoduché zajistit vše potřebné pro jeho provozování. Bylo by ale určitě
škoda, kdyby se koupaliště letos neotevřelo. Proto do tohoto záměru obec
vstoupila. Více ale popíšu v samostatném příspěvku.
Protože stále více občanů třídí odpadky, bylo nutno zdvojnásobit vývoz
kontejnerů na papír a plasty. Od prvního června se papír vyváží 1x týdně
a plasty dokonce 2x týdně. Ubylo tak „hromádek“ kolem kontejnerů a přispělo to k celkové upravenosti obce. Naopak jsme upravili vývoz hnědých
biopopelnic. Bioodpad budeme v zimních měsících (prosinec až únor) vyvážet jen 1x měsíčně.
Velké poděkování patří všem, kteří se věnují pořádání kulturních, spor3

tovních a společenských akcí městyse. V minulých měsících jsme úspěšně
upálili čarodějnice, připomněli si 70. výročí osvobození, zhlédli nádherné
představení žáků naší školy v rámci školní akademie nebo vyrazili na výlet
na hrad Bouzov a do tvarůžkárny v Lošticích.
V červnu jsme, v rámci krásného odpoledne s představením muzikálu „Louka“ v podání našich nejmenších ze školky, „šerpovali“ předškoláky
a pasovali je tak do nové role, do role nových prvňáčků. O pár dní později
jsme si odpoledne zopakovali. To jsme ale „šerpovali“ čerstvé absolventy
naší školy – deváťáky. Stejně jako u prvňáčků i zde ukápla nejedna slzička
dojetí. Přejeme jak prvňáčkům, tak i čerstvým absolventům, hodně úspěchů v nové etapě jejich života.
Červen jsme zakončili již tradičními akcemi. Dětským dnem na kynologickém hřišti, který pořádá sdružení „Patříme k sobě“ a Zimní olymppijádou pořádanou našimi mažorety s pomocí hasičů a fotbalistů. I letos se
zúčastnila spousta výprav z celého světa, kterým tradičně přálo opravdu
„zimní“ počasí. I zde patří všem pořadatelům velké poděkování za ochotu
a obětavost.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné letní měsíce, nádherné dovolené a dětem báječné prázdniny.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Usnesení č. 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I.
1.
2.
3.

SCHVALUJE:
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2014. Hospodářský výsledek městyse ve výši 5.812.768,57 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku
předchozích let.
4. Závěrečný účet městyse za rok 2014, jehož součástí je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014, provedena pracovníky Krajského
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

úřadu OK – tímto schvaluje celoroční hospodaření bez výhrad.
Rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 922.842,- Kč na straně příjmů a
1.539.179,- Kč na straně výdajů. Financování ve výši 616.337,- Kč.
Přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 17.000,- Kč na
pořízení dýchací techniky – dýchacího přístroje s příslušenstvím.
Spolufinancování městysem ve výši min. 60% na nákup věcného vybavení jednotky SDH.
Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup věcného vybavení
jednotky SDH.
Prodej pozemku p. č. 2169 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou o výměře
293m2 za cenu dle odhadu, tj. za 27.590,- Kč + náklad na odhad ve výši
1.250,-Kč žadatelům: Miloš Přikryl a Terezie Polášková
Prodej pozemku p. č. 959/66 o výměře 5373m2 a p. č. 390 o výměře 60m2
v k. ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu dle odhadu, tj. 774.090,- Kč, žadateli VaK Prostějov, a.s.
Prodej stoky “S“ za cenu 1.000,- Kč žadateli: VaK Prostějov, a.s.
Znění kupní smlouvy s VaK Prostějov na prodej pozemků.
Výsledek výběrového řízení na akci: „Chceme si u nás hrát venku, pane
starosto“ – zhotovitel Bonita Group Service s.r.o., Tišnov.
Znění smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Bonita Group
Service s.r.o., Tišnov
Smlouvu o Smlouvě budoucí s firmou EON distribuce a.s., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu nové
elektropřípojky v ulici Mlýnská, na pozemku p. č. 473/78 a 473/72 v k. ú
Nezamyslice nad Hanou
Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle zprávy
kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v dotačním programu
vyhlášeného městysem dne 17. 4. 2015.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč
DDM Orion Němčice nad Hanou.
Následují pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu:
1) starosta městyse je oprávněn vystavit objednávky nebo uzavřít
smlouvy v souladu s rozpočtem městyse na dodávky, služby a stavební práce do hodnoty 20.000,- Kč bez DPH na základě své znalosti
trhu.
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2) rada městyse je oprávněna vystavit objednávky nebo uzavřít smlouvy
v souladu s rozpočtem městyse na dodávky, služby a stavební práce do
hodnoty 100.000,- Kč bez DPH za dodržení zásad § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že způsob zadání zakázky (zejména počet
oslovených a formu poptávky) řeší ad hoc (případ od případu) podle
vhodnosti a efektivnosti s cílem dosažení optimální ceny a kvality.
II.
1.
2.
3.

BERE NA VĚDOMÍ:
Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
Rezignaci na mandát zastupitele od pana Jiřího Doubravy a složení slibu
náhradníka pana Jiřího Šimika
4. Informace k způsobu provozování koupaliště
III. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Uzavření smluv schválených v bodě I/8, I/9, I/12, I/14, I/15, I/16 a I/17.

Z farnosti
Milí spoluobčané,
většina z vás jistě zná našeho duchovního správce, Mgr. Miroslava
Hřiba, který spravoval po dvanáct
let naši farnost. Nyní nastal čas, kdy
byl přeložen a my se s ním musíme
rozloučit. Děkujeme mu za jeho práci
pro naše farní společenství i modlitbu, kterou nás provázel.
V novém působišti ve Velkých
Opatovicích mu přejeme mnoho
úspěchů a spokojené farníky.
Za farníky Bohuslava Novotná
a Dagmar Pavlíková
6

Integrovaný dopravní systém se rozšíří
o další trati
V polovině letošního roku se Integrovaný
dopravní systém Olomouckého kraje rozšíří o tři další železniční trati. Od
1. července do něj budou patřit trati 275 Olomouc – Drahanovice, 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice a 310 v úseku Hrubá Voda – Moravský
Beroun.
Integrace tratí cestujícím umožní cestovat na jednu jízdenku vlakem,
příměstským autobusem a v případě Olomouce a Prostějova také městskou
hromadnou dopravou. Podmínkou bude zažádat o příslušnou jízdenku
v některém z prodejních míst. Těmi jsou pokladny v železničních stanicích
a v případě neobsazených stanic přímo průvodčí, příměstské autobusy, prodejny Dopravního podniku města Olomouce.
Při cestování bude navíc možné od 1. července využít takzvané KOMBI
ZÓNY, které zjednodušují jízdu různými dopravními prostředky v různých
zónách integrovaného systému.
„Naším cílem je dosáhnout cestování na jeden jízdní doklad po celém
území Olomouckého kraje. Integrace tratí je pro nás dalším krokem, kterým se našemu záměru blížíme,“ říká ředitel Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.

Koupaliště bude otevřeno
– provozovat ho bude obec
Věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky, je již koupaliště v Nezamyslicích
v provozu. Věřím také, že nám bude přát celé prázdniny počasí a všichni si
ho společně užijeme. Nebylo to ale lehké rozhodování a hlavně následné
zajištění zdárného rozběhnutí provozu.
Na konci května jsme se dozvěděli o tom, že místní koupaliště nebude letos pravděpodobně otevřeno. Vstoupili jsme tedy do jednání s majitelem, který nabídl obci pronájem koupaliště jen za náklady na jeho provoz.
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Rozhodnutí bylo jednoduché – koupaliště jsme chtěli v Nezamyslicích zachovat, proto jsme se rozhodli pro jeho provozování obcí. Daleko složitější
však bylo toto rozhodnutí realizovat. Museli jsme splnit několik důležitých
úkolů. Mimo doplnění živnosti pro úřad městyse a další a další organizační
věci bylo nejdůležitější zajištění proškoleného plavčíka. I to se nám nakonec
podařilo a mohli jsme tedy přikročit k přípravě celého areálu tak, aby vše
bylo co nejdříve připraveno. S pomocí obecních pracovníků a některých
dobrovolníků z řad občanů jsme začali bazén a jeho okolí čistit. Bohužel
jsme narazili na velmi žalostný stav zařízení. Nefunkčnost některých částí
zařízení bazénu nás „stálo“ další týden času. Nakonec jsme ale vše zdárně
zvládli a bazén byl v poslední školní den připraven. Některé děti ho také
hned po vysvědčení vyzkoušely.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli. I přes uvedené komplikace to vše zvládli během pouhých 10 dní. Koupaliště bude
otevřeno při hezkém počasí denně od 10 do 19 hodin. Celodenní vstupné
jsme stanovili ve výši 40 korun, děti do 15 let za 20 korun.
A teď už si jen můžeme přát krásné a prosluněné letní měsíce.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
Jistě nikomu v obci neuniklo, že od podzimu loňského roku začala vedle
školky růst budova nové hasičské zbrojnice, která byla na konci dubna zkolaudována, a tak jsme mohli začít s vybavováním a stěhováním staré zbrojnice. Dne 20. 6. proběhlo za účasti zastupitelů, starosty a mnoha hostů nejen
z řad hasičů a občanů Nezamyslic slavnostní otevření hasičárny. Celé odpoledne zahájil slavnostní průvod od kostela k nové zbrojnici, kde byl předán
symbolický klíč a přestřižena páska za účasti senátorky Boženy Sekaninové,
zástupce HZS Prostějov mjr. Ing. Marka Sobka, starosty okresního sdružení hasičů Jana Brabce, starosty městyse Ing. Vlastimila Michlíčka, bývalého starosty Jiřího Doubravy, starosty sboru Kamila Málka a velitele Pavla
Piny. Po přestřižení pásky následovala prohlídka hasičárny a volná zábava.
Doufáme, že se všem zúčastněným naše hasičárna líbila a i přes nepříznivé
počasí strávili příjemné odpoledne ve společnosti hasičů. Je na místě poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na vybavení zbrojnice,
ať už finančně nebo přiložili ruku k dílu. Jejich seznam je opravdu dlouhý
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a všechny zde vyjmenovat není možné. Velký dík patří také zastupitelstvu,
které do nás vložilo důvěru a hasičárnu nám postavilo. Slavnostním otevřením hasičárny naše práce zdaleka nekončí, je nutné ještě přestěhovat zbytek
věcí ze staré zbrojnice, dokoupit vybavení dílny a šatny. Nová zbrojnice je
pro nás velkým povzbouzením v naší činnosti, ale zároveň také velkým závazkem. Slibujeme proto, že se o zbrojnici budeme náležitě starat tak, aby
přinášela radost a užitek nejen nám hasičům, ale všem občanům obce.
I v tomto poměrně hektickém období naše jednotka vyjížděla k zásahům, konkrétně k pěti požárům. Prvním z nich byl požár kamionu na dálnici D1. Dalším zásahem byl požár lokomotivy na nádraží v Nezamyslicích.
Zasahovali jsme také u požáru hospodářské budovy ve Víceměřicích, u rozsáhlého požáru rodinného domu v Ivanovicích na Hané a u požáru bytu
v Nezamyslicích. Zúčastnili jsme se také námětového cvičení zaměřeného
na dálkovou dopravu vody v Tištíně. Dále čtyři naši členové absolvovali
týdenní strojnický kurz nutný pro chod zásahové jednotky. Všichni členové
zásahové jednotky se také pravidelně školí z teoretických znalostí na hasičské zbrojnici.
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Sbor se pravidelně scházel na schůzích, kde se řešila organizace stěhování zbrojnice a také přípravy slavnostního otevření. Mimo jiné jsme se podíleli na pořádání tradičního pálení čarodějnic a zúčastnili jsme se pietního
aktu na oslavu 70. výročí od konce druhé světové války. Na začátku května
jsme uspořádali také sběr starého železa.
V nejbližší době se budeme věnovat dokončení stěhování a zařizování
zbrojnice. Nejbližší akcí, která nás čeká, je již tradiční dětský den, který pořádáme s TJ Haná Nezamyslice. Bude se konat 15. 8. a tímto srdečně zveme
všechny děti, rodiče i prarodiče a těšíme se na setkání s vámi.
Jana Bartošková
jednatelka sboru

Závěr školního roku v Masarykově ZŠ
ve znamení velkého úspěchu
Letní prázdniny se kvapem blíží a všichni žáci už netrpělivě počítají dny
do konce školního roku. Některým z nich končí jedna etapa života a v září
se rozprchnou do různých koutů naší vlasti, aby se stali studenty středních
a učňovských škol a poznali nové spolužáky i pedagogy. Jiní na vstup na
základní školu teprve čekají a jistě se už nemohou dočkat, až v září usednou
do školních lavic a stanou se z nich prvňáčci. Přejeme oběma těmto skupinám, aby realita předčila jejich očekávání, a v hloubi duše doufáme, že ti,
kteří v brzké době naši školu opustí, budou na čas prožitý na základní škole
vzpomínat rádi.
Dříve, než se uzavřou dveře školy a nastanou dvouměsíční letní prázdniny, si pojďme připomenout, co se v posledních měsících v naší škole odehrálo. Velkým úspěchem je bezesporu vítězství školního časopisu Písařík
v krajském kole soutěže „Školní časopis roku 2015“. Vyhlášení výsledků
proběhlo 25. května v prostorách Asociace středoškolských klubů v Brně.
Naše redakce vyhrála ve všech vyhlašovaných soutěžních kategoriích! Získali jsme první místa v kategoriích „Titulka“, „Grafika“ a „Obsah“ a zvítězili jsme i v hlavní kategorii „Školní časopis žáků 2. stupně“. Naše redakce
postupuje s časopisem Písařík do celostátního kola, které se bude konat
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v prosinci v Brně. Velké díky patří šéfredaktorce - paní učitelce Krupičkové
- také všem redaktorům, kteří svou prací na tvorbě našeho časopisu příkladně reprezentují školu.
Úspěchy jsme však zaznamenali i v jiných soutěžích. Zvítězili jsme v krajském kole soutěže „Finanční gramotnost“, deváťáci převzali v Praze ocenění
za sborník povídek, osmáci obsadili 3. místo v krajském kole soutěže „Sapere – vědět, jak žít“, šesťáci se umístili na druhém místě v ekologické soutěži
„Zlatý list“ a ekologickou tematiku měla také akce „Ukliďme svět“, do které
se aktivně zapojili sedmáci. Ze všech těchto úspěchů máme velkou radost!
Máme být na co hrdí!
Nezahálí ani děti z mateřské školy. Plavci z MŠ v Nezamyslicích totiž
získali na Plavecké olympiádě mateřských škol ve Vyškově stříbrnou medaili v závodu družstev i v závodech
jednotlivců. Gratulujeme!
Ve dnech 14. a 15. května se ve
sportovně relaxačním centru konala školní akademie. Přípravy na tuto
akci pro širokou veřejnost trvaly několik měsíců, aktivně se na nich podíleli všichni pedagogové i žáci. Byla
to dřina, ale vyplatila se. Návštěvnost
byla velká a snad jsme nezklamali
nikoho, kdo si udělal čas a přišel se
podívat. Bouřlivý potlesk byl tou největší odměnou pro všechny účinkující. „Všem patří velké díky. Vím, jak náročné je skloubit výuku a nácvik na
akademii, vymyslet scénáře, vyrobit kulisy a pozitivně namotivovat žáky.
Věřím, že jsme všem rodičům, prarodičům i dalším návštěvníkům udělali
radost a že jim tato kulturní akce zpříjemnila krásné květnové dny,“ řekl
o školní akademii Mgr. Petr Jordán, ředitel školy.
Masarykova základní a mateřská škola Nezamyslice přeje všem čtenářům Hvězdičky krásné, pohodové a prosluněné léto a nezapomeňte, že kdo
jde vstříc slunci, nechává stín za sebou. Těšíme se na setkání v září!
D. Halašová
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Ukliďme si Česko!
Tento název nesl 18. duben, kdy se mnoho dobrovolníků v republice zapojilo do úklidu. U nás přišel pouze jeden občan – a tak on, společně se sedmi žáky nezamyslické školy, paní učitelkou Svobodovou a paní hospodářkou Pavlíkovou, se pustil do úklidu cyklostezky. Nezahálel ani pan starosta!
Pustil se do sběru odpadků spolu s námi.
Počasí nám však moc nepřálo, foukal silný vítr a také často poprchávalo.
Nás to však neodradilo. 
Sraz byl v 8.30 u školy, ale do terénu jsme vyrazili 8.50.  Nejdříve jsme
měli v plánu jít uklidit kynologické hřiště. Bohužel tam právě probíhal výcvik psů, tak jsme se rozhodli jít na cyklostezku.
Nejdříve jsme uklízeli na trase Nezamyslice-Dřevnovice. Poté jsme šli
uklízet k družstvu. Sesbírali jsme opravdu mnoho různých odpadků, snad
od všech, co tudy za pár let prošli nebo projeli.
Myslím si, že kdyby se takovéto akce pořádaly alespoň šestkrát ročně
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a s větší účastí po celém státě, bylo by Česko jednou z nejčistších zemí světa.
Když totiž lidé zjistí, jak je naše země krásná bez zbytečného odpadu, už
nebudou zbytečně odhazovat odpadky a odnesou je k nejbližšímu koši.
Jiří Nechvátal, žák ZŠ

Voňavý výlet
Jednoho sobotního rána dne 6. června jsme se vydali na výlet za vůní tvarůžků. Vyjeli jsme ráno v 8:30 autobusem, který vypravil městys Nezamyslice.
Jízda trvala přibližně hodinu a půl. Po příjezdu jsme nejprve navštívili hrad
Bouzov, kde jsme poté měli o půl jedenácté objednanou prohlídku hradu.
Dozvěděli jsme se mnoho nových údajů a zajímavostí, neboť byla prohlídka
velmi poučná. Po prohlídce jsme měli do jedné hodiny nějaký volný čas k najezení nebo podívání se kolem hradu. V jednu hodinu jsme jeli pár kilometrů
dál do městečka Loštice. Tam jsme se setkali s místním uměleckým řezbářem, Jaroslavem Benešem, který nám ukázal své krásné dřevořezby. Zhlédli
jsme vyřezané kříže, busty, betlémy, přívěsky, náhrdelníky, náramky, vyřeza14

né obrazy, reliéfy, dřevěné
sochy, ozdoby, nábytek
a mnoho dalších výrobků ze dřeva. Pan Jaroslav
Beneš se projevil též jako
zdatný lidový vypravěč.
Rozpovídal se o rodácích
z Loštic a lidech, kteří byli
s Lošticemi nějakým způsobem spojeni. Dozvěděli jsme se, že známá liška
Bystrouška, o které psal spisovatel Rudolf Těsnohlídek, opravdu existovala, ale
ve skutečnosti pocházela právě z okolí Loštic. Poté jsme v Lošticích navštívili
Muzeum olomouckých tvarůžků A.W. Zde v muzeu bylo možno zhlédnout
mnoho fotografií a dokumentů o vlastnících a zaměstnancích výrobny, kterou
založil v roce 1876 Alois Wessels. Jeho tvarůžky se staly brzy tak oblíbené, že
sám císařpán František Josef I. si je ve velkém nechával vozit do Vídně. V muzeu jsme si prohlédli také stroje, které se používaly k výrobě tvarůžků během
19. století a začátkem 20. století. O chvíli později jsme se podívali na hraný
dokument o historii výrobny tvarůžků. Také jsme navštívili podnikovou prodejnu různých sýrů, hlavně tvarůžků, které se tu vyrábějí. Nakoupili jsme tedy
domů voňavé dárky. Nemohli jsme si nechat ujít ani tvarůžkovou cukrárnu,
kde byly k ochutnání různé tvarůžkové speciality (mnozí z nás neodolali a tuto
voňavou dobrůtku ochutnali), a také kavárnu „U lišky Bystroušky“. Než jsme
se nadáli, byly už čtyři hodiny a my jsme museli odejít na náměstí, kde už stál
autobus připravený k odjezdu. Odjeli jsme asi o půl páté a domů jsme přijeli
zhruba v šest hodin. Celý den byl pro nás neskutečným zážitkem a už se těšíme, kam se podíváme zase příště. Moc děkujeme panu starostovi a paní místostarostce, že tento výlet nejen zorganizovali, ale sami se ho také zúčastnili.
P.S. Věděli jste, že …
- Olomoucké tvarůžky jsou jediný původní český sýr s chráněným zeměpisným označením (CHZO)?
- se jedná o přírodní měkký pod mazem zrající sýr?
- obsahují jen 0,6% tuku!?
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- se Olomoucké tvarůžky vyrábějí ve více než 30 různých tvarových a hmotnostních variantách?
- existuje Kuchařka neobvyklé vůně, ve které naleznete na 120 receptů k
úpravě tohoto zdravého sýra?
- každoročně lidé u nás i v zahraničí sní přes 2000 tun Olomouckých tvarůžků?
Šimon Beneš, 7. A, Masarykova ZŠ Nezamyslice

Konečně se podařilo
Konečně se podařilo, sice malinkatou lstí, ale přece. Ptáte se co? Přesvědčit, že Sešlost není sešlost věkem, ale setkání . Necelá padesátka turistů měla
možnost navštívit hrad Bouzov a muzeum v Lošticích. A bylo úplně jedno,
kolik let máte, zájezd pořádal náš městys a pod vedením Dáši Pavlíkové byl
naplánován do nejmenšího detailu. Každý si vybral něco zajímavého a i když
sluníčko ten den pražilo, byli jsme moc spokojení.
Bohuslava Novotná
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Extraliga kolové v Nezamyslicích
Oddíl kolové SC PRIMA uspořádal v dubnu 2. kolo nejvyšší soutěže mužů
v kolové. Klání sedmičlenné soutěže hostila s pěkným diváckým zázemím
nezamyslická sportovní hala.
Domácí bratrská dvojice Petr a Martin Přikrylovi v domácím prostředí
nezklamali a s 8 body za dvě výhry, dvě remízy a dvě prohry obsadili pěkné
4. místo za vítězným Favoritem Brno 1, Svitávkou, Zlínem. Za naší dvojicí
skončila mužstva Plzně, Zlína 2 a Favoritu 2.
V dalším kole, které se konalo ve Zlíně, se naší dvojici podařilo snížit náskok na čtvrtou Plzeň a v posledním kole budou naši usilovat o umístění mezi
prvními čtyřmi mužstvy, které by zaručovalo postup do finále mistrovství ČR.
Doufáme, že cíl před sezonou, kterým bylo udržet se v Extralize, se podaří
minimálně splnit.
Libor Košař

TJ Haná
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší TJ Haná v uplynulém půlroce.
Hned z kraje roku proběhla valná hromada, na které byly přijaty nové
stanovy klubu, které odpovídají požadavkům nového občanského zákoníku.
Zimní příprava všech mužstev začala začátkem ledna v SRC, doplněná o ha-

17

lové turnaje, na kterých si
naše mužstva vedla velmi
dobře. Hlavním úkolem
bylo připravit co nejlépe
naše A-mužstvo do jarních bojů o postup do
I. B třídy krajské soutěže.
Součástí zimní přípravy
bylo kondiční soustředění
mužů a dorostu ve Starém Hrozenkově. Bohužel
účast na trénincích mužů nebyla taková, jakou vyžadovala situace. To se brzy
projevilo při mistrovských zápasech. Sice jsme celkově skončili na prvním
místě, ale herní projev byl o poznání horší než na podzim. Částečnou omluvou může být i velká marodka, se kterou jsme se museli po celou dobu potýkat. I tak patří poděkování našim hráčům, že splnili náš cíl postoupit po roce
zpět do vyšší soutěže. Vedení klubu zvažovalo, jestli vůbec mužstvo přihlásit
do krajské soutěže, nakonec po schůzce s hráči jsme tak učinili a nezbývá než
věřit, že přístup našich borců bude zodpovědnější a budeme soupeřům důstojným protivníkem. Naše B-mužstvo na tom bylo o poznání hůř. Na některé zápasy se dávali jenom stěží dohromady a někdy museli nastoupit i trenéři.
Nechybělo mnoho a Béčko bychom po třiadvaceti letech zrušili. Nakonec se
kluci dali dohromady, účast na zápasech se zlepšila, zachránila se třetí třída
a jede se dál. Naopak radost jsme měli s výkony našich dorostenců, kteří obhájili podzimního mistra okresu a vyhráli soutěž. Příští sezónu budou pokračovat v okresním přeboru. Starší přípravka se celkově umístila na krásném
pátém místě, když polovinu svých zápasů vyhrála a nasázela svým soupeřům
105 branek. Fotbalisté z mladší přípravky skončili na vynikajícím druhém místě a zatížili konto svých soupeřů dokonce 119 vstřelenými brankami. Jsou to
naše naděje do budoucna. Velkou pochvalu zaslouží všichni trenéři a vedoucí
mužstev za jejich obětavou práci, kterou vykonávají na úkor svých rodin.
Ze společenských akcí pořádaných naší TJ vzpomenu společenský ples
v lednu, maškarní bál a dětské šibřinky v březnu a také jsme se pořadatelsky
podíleli na pálení čarodějnic.
Vladimír Ošťádal, předseda TJ Haná
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Aktivity v Domově „Na Zámku“
Celoroční terapeutické programy v Domově „Na Zámku“ se v průběhu
let neustále vyvíjejí. Stávají se tak zdrojem cenných zkušeností a poznatků.
Jedním z nejdůležitějších je provázání aktivní spolupráce mezi zaměstnanci
a ostatními odborníky.
Nabídka zapojení uživatelů Domova „Na Zámku“ do terapeutických
programů se odvíjí od individuálních možností a potřeb každého jednotlivce.
Naše zkušenosti jsme měli možnost předávat v rámci Dne otevřených
dveří dne 20. 5. 2015, který probíhal formou workshopů v jednotlivých terapeutických dílnách (keramické, košíkářské, tkalcovské, kožedělné). Nabídka byla tentokrát rozšířena o rehabilitační workshop. Jednalo se o ne
zcela známou a běžnou techniku cvičení – SM systém dle Dr. Smíška (cvičení s elastickým lanem).
V návaznosti na tyto aktivity jsme koncem měsíce uspořádali již 4. Mezinárodní terapeutický kongres. Za mezinárodní účasti jsme představili
všechny terapeutické koncepty, které jsou součástí nabídky poskytování sociální služby v Domově „Na Zámku“ a jejich vliv na osobnost jedince. Sešli
se odborníci z oblasti sociální práce, psychologie, psychiatrie, pedagogiky,
z Čech i zahraničí. Všechny nejvíce zaujal projekt Stimulační harmonizace, který v Domově „Na
Zámku“ probíhá již třetím
rokem. Jedním z hlavních
prvků, na který se při terapiích zaměřujeme především, je nácvik plného
dýchání, snižování napětí
tělesného i psychického,
zlepšení motoriky, držení
těla, chůze, posílení organizmu, vnitřního ztišení,
zlepšení soustředění, vnímání sebe sama, vzájem19

nou empatii apod. Veškeré odprezentované činnosti a závěry jsou velkým
přínosem a inspirací pro naši další práci. V roce 2015 připravujeme další
alternativy stimulace.
Na letní období připravujeme další aktivity dle
individuálních potřeb a
přání klientů. K tradičním
patří zahradní slavnosti,
hudební soutěž DOREMI
a též Hry radosti a sportu,
které každoročně pořádáme pro zařízení z celého
Olomouckého kraje.
Tým pracovníků Domova „Na Zámku“

„ZUŠkoviny“
Opět jsou tu prázdniny a já bych se ráda ohlédla za právě uplynulým školním rokem.
Žáci naší „nezamyslické“ pobočky nám dělali velkou radost, ať už svými
vystoupeními, tak krásnými obrázky a výtvory ve výtvarném oboru.
Jako první bych chtěla zmínit soutěž základních uměleckých škol v tanečním a hudebním oboru, kde jsme slavili velké úspěchy. Žáci tanečního oboru
získali v okresním kole ocenění za vytvoření pohybových obrazů a dětskou
pohybovou tvořivost. V hudebním oboru pak naši školu a zvláště pak „nezamyslickou pobočku“ reprezentovali žáci dechových nástrojů a sólového zpěvu:
Anna Přecechtělová – flétna - okresní kolo 2. místo
Natálie Tenčíková – příčná flétna – okresní kolo 2. místo
Ondřej Beneš – hoboj – okresní kolo 1. místo s postupem do krajského kola
Vladimír Dostál – klarinet – krajské kolo 2. místo
Anežka Doležalová – sólový zpěv – okresní kolo - Cena poroty za přirozený
projev
20

Šimon Beneš – sólový zpěv – okresní kolo 2. místo
Hana Burgetová – sólový zpěv – krajské kolo 2. místo
Adéla Oulehlová – sólový zpěv – krajské kolo 2. místo

Dětem velice gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Děti letos vystupovaly jak na klasických besídkách, tak i na větších koncertech, jakým byl například Vánoční koncert s Pavlem Novákem, adventní koncerty, soutěže, Festival ZUŠ na Flóře v Olomouci a samozřejmě i na
Svátku hudby. Literárně dramatický obor pro nás připravil nespočet krásných
pohádek a výtvarníci se celý rok věnovali práci k tématu „Alenka v Říši divů“.
Výstavu jejich prací si můžete prohlédnout v prostorách ZUŠ Němčice nad
Hanou.
Letošní Svátek hudby se opravdu vydařil. Zahájen byl tanečním večerem
„Labyrint tance“, kde poprvé vystoupili i naše malé tanečnice. Ve čtvrtek pak
proběhlo nádherné představení Alenka v Říši divů, na kterém se podíleli nejen žáci literárně dramatického oboru, ale i žáci tanečního a výtvarného oboru, kteří vytvořili krásnou scénu a některé kostýmy. Páteční odpoledne jako
vždy patřilo našim muzikantům. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme
si všichni naše poslední vystoupení v tomto školním roce užili.
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A co bude dál??? Dokonce i o prázdninách mají žáci naší školy o zábavu
postaráno…. Malí výtvarníci, tanečníci a hudebníci se zúčastní každoročního „Hudebního tábora ZUŠ Němčice nad Hanou“ a někteří starší žáci byli
vybráni do „Mezinárodního projektu Vzájemnosti Croatia 2015“. Doufám,
že nám počasí bude přát a „umění“ nás bude provázet na každém kroku…
Krásné prázdniny…
Jana Nosková

Naše časopisy
V roce 1998 vznikl v naší obci zpravodaj Hvězdička. Co do četnosti výtisků je to čtvrtletník. U jeho zrodu stál pan Mgr. Bohumil Outrata, pan starosta Jiří Doubrava, Zbyněk Burget, Mgr. Marie Benešová a někteří pracovníci
zastupitelstva a obce. Spolutvůrci se pak stali přispěvatelé z řad obyvatel naší
obce. Jeho úkolem je informovat spoluobčany o událostech u nás. Většinu
obrázků a básniček až do nedávna vytvořil právě pan Outrata.
V současnosti je vytvořena rada, ve které je pan starosta Vlastimil Michlíček, místostarostka Dagmar Pavlíková, Milan Klusal, Jana Bartošková a Bohuslava Novotná, redaktoři členové ZM, pracovníci ÚM, ostatní dopisovatelé.
Druhým počinem byl zpravodaj naší farnosti Rosa. Tento zpravodaj vychází od téhož
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roku každý měsíc. Nejdříve bylo jeho rozpětí pro tři farnosti: Nezamyslice,
Dobromilice a Tištín. Po nástupu nového pana faráře do Dobromilic došlo
k přerušení naší spolupráce a Rosa je tam dodávána pouze pro místní zájemce. U zrodu tohoto časopisu stál spolu s panem Outratou, který opět
psal, maloval a skládal básničky, pan farář František Foltýn, Zbyněk Burget
a Mgr. Marie Benešová, dopisovatelé z řad farníků.
V dnešní době je Rosa vydávána pro potřeby farností Nezamyslice a Tištín a pro děkanát Prostějov, na její podobě spolupracuje s panem děkanem,
Mgr. Miroslavem Hřibem, Eva Novotná jako ilustrátor, Bohuslava Novotná
jako korektor a grafik, spolu s týmem externích přispěvatelů.
Třetím časopisem u nás je školní časopis Písařík.

Časopis pracuje již 20 let, na jeho podobě se podílí redakční rada v žurnalistickém kroužku, který vede po celou dobu Mgr. Jarmila Krupičková. Vychází pětkrát ročně a je vždy tematicky zaměřen. Letošní dvacetičlennou radu
tvoří děti z druhého stupně, které se schází jednou týdně.
Písařík vychází již 9 let i ve webové podobě, jeho správkyní je opět
Mgr. Jarmila Krupičková.
Několikrát zvítězili v krajském kole soutěže školních časopisů „Školní časopis roku“, a to jak v tištěné podobě, tak i v podobě webové.
I v letošním školním roce se přes krajské kolo probojovali do celostátního
kola a zaznamenali zatím největší úspěch. Zvítězili v obou hlavních soutěžních kategoriích: „Tištěný školní časopis - 2. stupeň ZŠ“ a „Webové časopisy
a noviny - 2. stupeň ZŠ“. V dalších doplňujících kategoriích ještě získali
1. místo v kategorii „Titulka“ a 3. místo v kategorii „Obsah“. Individuální ocenění „Článek měsíce“ získala redaktorka Adéla Dostálková.
Velké poděkování za skvělou práci a výbornou reprezentaci naší školy přísluší všem členům redakce, ale také všem dalším přispěvatelům a vedení školy za zázemí. Také nepochybně paní učitelce Mgr. Jarmile Krupičkové.
Bohuslava Novotná, kronikářka
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Mažoretky DDM Orion
Mažoretky DDM Orion mají za sebou úspěšnou soutěžní sezonu
2014/2015. Náš nejmladší oddíl mažoretek - přípravka, kterou vede slečna
Klára Špičková, se také dočkal soutěží. Tuto skupinu navštěvují děvčátka ve
věku 5-9 let z Nezamyslic a blízkého okolí. Trénují 1 x týdně ve Sportovně
relaxačním centru v Nezamyslicích. V letošním školním roce se tento oddíl
zúčastnil čtyř soutěží a musím uznat, že si vedly výborně. Už jen to, že dokázaly vystoupit před tak početným publikem, byl pro holky velký úspěch.
Od příštího školního roku děvčata nastoupí do soutěžního oddílu a budou
trénovat 2x týdně a také je bude čekat více soutěží. K náčiní baton (hůlka)
chceme děvčatům přidat i náčiní pom pom. Pokud by některá děvčátka ve
věku 5-9 roků měla zájem se k tomuto oddílu připojit, budeme jen rády. Dále
také budeme nabírat děvčata i do nejstarších juniorek (věk 11-16let). Stačí
napsat e-mail na adresu: nezamyslickemazoretky@seznam.cz nebo se osobně
spojit s Klárou Špičkovou nebo s Janou Teleckou.
Dalším oddílem DDM Orion jsou naše kadetky, které trénují 2x týdně
pod vedením Nikoly Běhalové v Doloplazích. Věnují se jak náčiní baton, tak
i pom pom. Tato děvčata patří mezi naše nejšikovnější a není se čemu divit, neb si skoro z každé soutěže dovezou nádherné medaile domů. Největším úspěchem pro ně bylo 1. místo s náčiním baton a pom pom na soutěži
O Brněnskou dračici. Dále pak 3. místo miniformace baton na soutěži Finále
IMC v Dubňanech.
Nejstarším oddílem jsou naše juniorky (věk 12-15let), které trénuje Jana
Telecká 2x týdně v SRC v Nezamyslicích. Tato děvčata se věnují práci s baton
i pom pom a během letošního školního roku se s náčiním pom pom probojovala až na Mistrovství ČR do Jaroměře, které se konalo 29. 5. - 31. 5. 2015.
Děvčata před mistrovstvím ČR pilně cvičila jak pódiovou sestavu, tak i defilé.
V pátek 29. 5. jsme ve 14:20 nasedly do vlaku a ujížděly směr Jaroměř, kde
jsme hned po příjezdu využily volného lehkoatletického stadionu a začaly trénovat defilé (délka trasy 100m). Po hodinovém tréninku jsme se pak přesunuly do školní třídy místního gymnázia, kde jsme zalehly ke spánku do svých
spacáků. Ráno v 6:20 nás čekal budíček a pak již nastal kolotoč – snídaně,
malování, česání, oblékání do kostýmu a rozcvičení. V 9:00 pak odstartoval
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dopolední program pochodové defilé. Po obědě nás pak čekalo slavnostní
nastoupení všech soutěžních skupin, krásné přivítání paní Dagmar Kubíčkovou (ředitelka MAC) a na závěr zazněla i česká hymna. A pak už se mohlo
pokračovat v odpoledním programu, kde se naše juniorky předvedly se svojí
pódiovou sestavou. I když se nám pódiová sestava a i celkové umístění na
této soutěži nevydařilo tak, jak jsme chtěly, (soubory do 5. místa postupují na
Evropu) nakonec jsme i tak odjížděly s úsměvem na tváři. Ne každý soubor se
může pyšnit 7. místem na Mistrovství ČR tak jako my.
Nyní všechny naše soubory čekají dva měsíce prázdnin a odpočinku od
mažoretkování, tedy až na týden 26. 7. - 31. 7.2015, kdy se vydáme s kadetkami a juniorkami na letní soustředění do Horní Bečvy.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem mažoretkám za jejich práci, kterou
odvádí na trénincích a soutěžích. Velké „děkuji“ patří také DDM Orion Němčice nad Hanou a městysi Nezamyslice – díky vám se můžeme tomuto sportu
věnovat tak, jak se věnujeme. A zapomenout také nesmím na trenérky Kláru
a Nikolu a také na naše rodiče, kteří v tomto nádherném sportu podporují
své dcery.
Všem mažoretkám a ostatním dětem městyse přeji krásné a pohodové
prázdniny a těm, co musí chodit do práce tak jako já, přeji aspoň krásnou
a pohodovou dovolenou 
Za mažoretky DDM Orion Jana Telecká

Jarní besídka mateřské školy
Páteční odpoledne 12. června
tohoto roku bylo pro naše děti
velmi významné. V SRC se konala jarní besídka mateřské školy
spojená s „šerpováním“ předškoláků.
Připravili jsme s dětmi opravdový muzikál plný písniček a tanečků, na kterém se podílely děti
ze všech oddělení MŠ.
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Sál byl naplněný k prasknutí, děti natěšené, a tak jsme se úderem 15. hodiny všichni přenesli do světa těch nejmenších obyvatel krásné louky plné
nádherných kopretin, pampelišek, vlčích máků rostoucích v hebké trávě, kde
bydlí mnoho známých i méně známých tvorečků ze světa hmyzu. Všichni
v sále byli napjatí, jak dopadne příběh paní žížaly, které liják vyplavil domeček. Naštěstí měla hodně hodných kamarádů, kteří jí pomohli, a společná závěrečná píseň „Louka“ tak byla oslavou přátelství, lásky a vzájemné pomoci.
Hezkou tečkou za 1. částí besídky bylo pak vystoupení dětí navštěvujících
taneční obor ZUŠ Němčice nad Hanou a taneční kroužek Kamily Tenčíkové.
Po krátké přestávce už bylo 23 předškoláčků připraveno na „šerpování“.
Slavnostního aktu se ujal pan starosta Michlíček spolu s panem ředitelem Jordánem. Poté předškoláci ozdobení šerpami v barvě rozkvetlé louky složili
slavnostní přísahu. A pak je čekalo překvapení – putovní žezlo. Stalo se již
tradicí, že zástupci z řad žáčků, kteří úspěšně zvládli 1. ročník základní školy,
předávají žezlo budoucím prvňáčkům.
Popřejme tedy budoucím školáčkům úspěšný start do další etapy jejich
života. Ať šťastný úsměv nikdy nezmizí z jejich tváří, protože ten, kdo úsměv
rozdává, ten ho taky dostává.
Hana Gregorová
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Fotbalová přípravka Nezamyslice
V sobotu 20. června jsme se rozloučili
s vydařenou fotbalovou sezonou přípravek. Uspořádali jsme pro naše malé fotbalové naděje sportovní odpoledne plné
zábavy a zápasů, ve kterých hráli proti
svým rodičům. Vše se povedlo na jedničku mně nezbývá, než všem zúčastněným
poděkovat a popřát krásné prázdniny.
Petr Moravec
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Slavnostní rozloučení s letošními absolventy
Rok se s rokem sešel a nastalo další smutné loučení. Žáci devátého ročníku
se naposledy jako žáci Masarykovy základní školy sešli v prostorách SRC Nezamyslice, aby jim bylo předáno poslední vysvědčení na základní škole, aby se
rozloučili se školou a svými pedagogy.
Slavnostní rozloučení s letošními absolventy proběhlo ve čtvrtek 25. června
2015. Toto setkání bylo krásné a dojemné. Naši deváťáci uzavřeli jednu životní
kapitolu, kterou bylo bezstarostné dětství.
Tato událost je pro pedagogy i naše absolventy náročná jak z organizačních
důvodů, tak z těch emocionálních. Pro třídního učitele je však toto loučení
zvlášť těžké, protože za čtyři roky strávené se svými žáky s nimi prožívá spoustu
radostí i starostí a také mnoho společných chvil, na které nelze jen tak zapomenout. Je to prostě společný kus života…
Loučili jsme se s 25 absolventy z 9. A třídy. Ředitel školy, Mgr. Petr Jordán, absolventy ozdobil slavnostními šerpami, třídní učitelka předala svým
žákům jejich poslední vysvědčení na základní škole a starosta našeho městyse,
Ing. Vlastimil Michlíček, jim věnoval pamětní listy naší školy. V řadách diváků
jsme mohli vidět nejen rodiče, příbuzné a kamarády našich absolventů, ale také
starosty obcí, ze kterých pocházejí naši absolventi. Všichni v sále i na pódiu byli
dojatí.
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Po prázdninách našim absolventům začne období dospělosti. Období, kdy
se stanou studenty, případně učni středních škol, které si před časem zvolili.
Bude to doba, ve které se naučí větší samostatnosti a zodpovědnosti nejen vůči
sobě a svému okolí, ale i vůči své vlastní budoucnosti.
Letošní deváťáci byli skvělým kolektivem. Vždy stáli při sobě, pomáhali si
a byli si oporou. Doufám, že na naši školu budou vzpomínat jako na místo, kde
strávili nezapomenutelných devět let. Možná, že čas zde strávený pro ně bude
jednou z nejbezstarostnějších, ale také nejzásadnějších etap jejich života, neboť
zde získali základní vzdělání, na kterém budou celý život stavět.
Přeji jim studijní úspěchy na zvolených školách a hodně štěstí a spokojenosti v jejich osobním životě. Nechť se jim splní všechny sny, co mají…
Mgr. Jarmila Krupičková, třídní učitelka 9. A
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice

A opět zima
Jsme rádi, že náš původní záměr
pobavit sebe a několik náhodně kolemjdoucích spoluobčanů před několika lety padl na úrodnou půdu,
a stala se z něj teď již zavedená značka
v kalendáři nezamyslických kulturních
událostí. Občané Nezamyslic a blízkého okolí dokázali, že nejsou žádní
škarohlídové a umí ocenit inteligentní
zábavu uspořádanou inteligentními
osobnostmi z našeho středu a dokáží
se i zapojit do netradičně tradičních
sportovních disciplín.
ZIMNÍ OLYMPPIJÁDA se jako závěr školního roku stává již osvědčenou tradicí. Proto i letos byla účast platících i neplatících diváků na tribunách
a v okolí nově zbudovaných sportovišť více než hojná.
Jelikož nezamyslická klání v zimních sportovních disciplínách na konci měsíce června dosahují mezinárodního věhlasu, přijeli sportovci z celého světa.
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Představily se výpravy jak z tradičních
zemí jako je Polsko, Ukrajina, Skotsko tak i ze zcela netypických krajů
pro zimní sporty jako je Somálsko,
Jordánsko, Jamajka či Burkina Faso.
V neposlední řadě je nutné zmínit
i domácí sportovce z Nezamyslic
a sportovce z doposud neznámé země
Hruškystán, která, jak se ukázalo,
byla plná uprchlíků. Bohužel jsme je
v souladu s mezinárodními dohodami o uprchlících museli vrátit zpět do
jejich země.
Úvodní ceremoniál zahájila výprava z Japonska, která si chtěla svojí demonstrací síly zajistit psychickou převahu nad svými soupeři. Jejich ukázka starého
bojového umění ve všech přítomných zanechala dojem a určitý respekt si zajisté
získali, i když jim to nebylo nic platné a jako mnoho ostatních výprav nezískalo
ani jednu cennou trofej. Ceremoniál poté pokračoval projevem olymppijáckého prezidenta Juana Antonia Michlíčka. Závěr pak byl ve znamení tradičních
tanců z Hruškystánu, které nám zprostředkovali sportovci s těly, jenž nenechaly nikoho na pochybách, že se na Olymppijádu připravovali velice pečlivě
a dlouho. Poté byl zapálen olymppijácký oheň a hry mohly začít.
Ve všech třech sportovních disciplínách zvítězili ti nejlepší borci. Úvodní
biatlon s hromadným startem mírně narušila neukázněná členka Jamajské výpravy, která na střelnici používala nepovolené projektily. Druhá disciplína byla
pak disciplínou nově zařazenou do programu olymppijáckých her, a to paralelní slalom na sněžnicích do kopce a zpět. Třetí disciplínou byl tradiční sjezd na
bobech do čerstvě našlehané pěny z citronového jaru a levandulového mýdla,
ovšem bez bobů.
Po závěrečném ceremoniálu a rozdání všech medailí následovalo uhašení
olymppijáckého ohně a nic nestálo v cestě volné zábavě.
Všem, kteří se zúčastnili ať jako sportovci nebo diváci děkujeme za účast
a srdečně Vás zveme na další akce pořádané naším seskupením NEZAMYSLICKÝCH MAŽORETŮ otevřeného všemu a všem.
MiK
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Mladí atleti znovu úspěšní
I v letošním roce se naši mladí atleti postavili na start několika závodů.
A vedli si znovu skvěle. Potěšující je i fakt, že se do pořádaných závodů
zapojují i další děti z Nezamyslic, které sice zatím nikde netrénují, ale kdoví…
Prvním jarním závodem byl vyškovský Běh se svíčkou. Tomáš Pleva se
nezalekl ani starších soupeřů a doběhl na výborném 2. místě. Na Terezku
Račanskou zbyla nepopulární bramborová medaile. O velikonoční neděli se
v Prostějově běžel Velikonoční půlmaraton s vloženými dětskými závody.
Na trati 300 m doběhla Verunka Plevová, hájící letos barvy Sokola Vrchoslavice, na 2. místě, stejně si vedla i Terezka Račanská na trati 500 m. Tomáš Pleva pak na stejné trati mezi kluky doběhl na 4. místě a hned za ním
byl v cíli Tomáš Pečínka. V dalším závodě započítávaném do vyškovského
seriálu Dlouhé míle, kterým byla Tučapská desítka, se nejlépe dařilo Verunce Plevové, která v kategorii „poupata“ znovu obsadila stříbrnou příčku.
Kluci i holky ročníků 2003
– 2005 už museli absolvovat trať 1000 m, a přestože
dlouhé tratě nemá Tom
až tak v lásce, doběhl na
3. místě. Bohužel Terezka
Račanská v tomto závodě
upadla, přesto závod nevzdala a doběhla do cíle
na 8. místě, před svou sestrou Janou.
Velmi oblíbeným závodem, kterého se účastní stále více závodníků,
se stává Lulečský preclík,
pořádaný pravidelně druhou sobotu v květnu. Ani
tady nechyběli závodníci
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z Nezamyslic. A znovu stáli „na bedně“. V nejmladší kategorii proběhla trať
50 m jako střela Barunka Přikrylová, a stačilo to na 3. místo. Taktéž třetí
doběhla i Verunka Plevová na trati 200 m a do třetice bronzový byl i Tomáš
Pleva na trati 400 m. Výborně si vedl i Adam Přikryl, který ve své kategorii
skončil na 6. místě.
Samostatnou kapitolou jsou závody Čokoládové tretry, jejichž vítězové
postupují do finále, které se běží v předprogramu atletického mítinku Zlatá
tretra v Ostravě. Po loňském úspěchu Tomáše Plevy jsme si ani letos nenechali tyto závody ujít. Čokoládová tretra se letos rozšířila do 16 moravských měst, finále mělo proto 16 účastníků. A co se vloni podařilo Tomovi,
zvládla letos Veronika Plevová na trati 60 m. Podařilo se jí zvítězit v závodě
v Šumperku, a tak jsme znovu drželi v ruce pozvánku do Ostravy. I Tom se
v několika závodech snažil, ale se staršími soupeři to bylo velice těžké. Přesto měl k postupu dvakrát velice blízko, v Šumperku a v Bohumíně skončil
druhý. Atmosféra v Ostravě na zrekonstruovaném stadionu byla opět fantastická, přestože letos nám moc nepřálo počasí. Verunka ve finále bohužel
zkušenějším soupeřkám nestačila, přesto si zaběhla osobní rekord na trati
60 m, a musím přiznat, že když jsem ji viděla po proběhnutí cílem na velké
světelné tabuli nad stadionem, byla jsem hodně naměkko. A nutno dodat,
že oddíl Sokol Vrchoslavice působil mezi atletickými velkokluby jako SSK
Vítkovice nebo AKEZ Kopřivnice poněkud kuriózně.
Opravdu masovým závodem byl pak závod Agrofert Run ve Valašském
Meziříčí, pořádaný v areálu chemičky DEZA. I při velkém počtu závodníků
byl tento závod skvěle organizovaný, s doprovodným programem pro celou
rodinu. A ani tady se Plevovi neztratili. Verunka doběhla na trati 300 m na
14. místě ze 110 závodníků, Tom byl na trati 600 m dokonce na 6. místě ze
119 závodníků.
Na závěr mi dovolte, abych si zde trošku přihřála i „svou polívčičku“.
Vzhledem k tomu, že v Nezamyslicích i Vrchoslavicích máme šikovné děti,
a ne všichni rodiče mají tolik času a financí, aby mohli své děti vozit do atletických klubů, rozhodli jsme se (pokud bude zájem) založit od září atletickou přípravku pro děti 5 – 10 let pod hlavičkou Sokola Vrchoslavice. Pokud
budete chtít bližší informace, napište mi na e-mail Plevova27@seznam.cz.
Markéta Plevová
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Poděkování
V noci z 15. 4. na 16. 4. došlo k vloupání do obchodu Domácích potřeb
s Tescomou, keramikou a porcelánem v Nezamyslicích. Pachatelé rozbili
okno z ulice a vnikli do prodejny. Ihned se aktivoval alarm. Mladí lidé sedící
v nedaleké restaurační „zahrádce“ ihned běželi zjistit, co se stalo.
Díky pohotovému jednání Jana Vlče z Nezamyslic a jeho přátel z klubu
bojového umění se podařilo zajistit podezřelé téměř přímo při činu a tím
zabránit větší škodě při vloupání. Podezřelé osoby zadrželi až do příjezdu
policie. Tímto jim patří velké poděkování, že nebyli lhostejní a nebáli se čelit střetu s pachateli. Poděkování také patří Policii ČR za velice profesionální
pohotové jednání.
Následný den se nám podařilo ve velmi rekordním čase zasklít rozbité
skleněné výplně a to jen díky ochotě zaměstnanců sklenářské firmy Naupo.
Děkujeme ještě jednou všem!
majitelé prodejny
Jiří a Lenka Hepnarovi

Plánované akce v Nezamyslicích
15. 8.

Dětský den v parku – tentokrát jako „Desetiboj“ + stezka odvahy
+ spaní ve stanech
16. 8. Pouť ke kapli P. Marie, v 9.00 hod. průvod od kostela Sv. Václava,
v 10.00 hod. mše sv.
u kaple, vystoupení Hanáků, odpoledne požehnání
29. 8. Mikroregion Němčicko se baví, tentokrát v Němčicích n/H
6. 9.
v 10.00 hod. Malá pouť ke kapli P. Marie
12. 9. Mikroregionem na kolech, dojezd ve Vrchoslavicích
19. 9. Spaní dětí v nové hasičské zbrojnici
23. -28. 9.
Svatováclavské slavnosti
říjen- zájezd na Pochod Slováckým vinohradem, termín bude upřesněn
listopad – zájezd do termálních lázní Veľký Meder, termín bude upřesněn
prosinec – spaní v knihovně se čtením zajímavých knih
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Vážení spoluobčané,
obracím se s prosbou na ty z vás, kteří nakupujete ve Večerce na
ul. 1. máje. Bohužel nechodíme všichni pěšky a z tohoto důvodu
zde parkuje spousta aut. Ráda bych upozornila na problém zaparkovaných aut, trčících v silnici, daleko za čárou chodníku. Nejde ani
tak o to, jak to vypadá, že parkujete na chodníku a ještě v zákazu
stání, ale o děti a lidi, kteří musí tato auta obcházet a tím se vystavují
nebezpečí kolize s ostatními po ulici projíždějícími auty. Snad tento
problém vyřeší ozdobné květináče, ale než se tak stane, buďte ohleduplní a parkujte na parkovišti nebo alespoň bezpečně.
Děkuji
Novotná Bohuslava

Výsledky sběru papíru za šk. rok 2014 - 2015
Každoročně bývá vyhlašována soutěž ve sběru starého papíru. Letos se
nasbíralo celkem 23,651 tun (Pozn. přibližně o 5 tun více než o rok dříve
a o 10 tun více než předloni). 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.
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Prázdninová
Těšíme se na prázdniny
a kdo není příliš líný
vyrazí i k vodě rád,
zaplavat či zatancovat,
taky trochu zasportovat,
zrelaxovat, odpočívat,
a přátele navštěvovat.

Bez prázdnin by byla nuda
a nepochybně velká škoda
nevyužít krásy léta,
ať doma či na kraji světa,
potom zase zvesela,
až děti škola zavolá!
Bohuslava Novotná
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