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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Až neuvěřitelně teplé léto je pryč a je zde zase podzim. Skončily tak
letní prázdniny a naši nejmenší jsou zpátky ve škole a ve školce. Věřím, že
si prázdniny a teplé počasí užili a načerpali mnoho sil do jistě náročného
školního roku.
Snad jim k letní pohodě pomohlo i otevřené koupaliště. O červnovém rozhodnutí otevřít letos koupaliště v režii obce jsem psal již minule.
Počasí nám letos abnormálně přálo, a i proto se velmi rychle ukázalo, že
to bylo dobré rozhodnutí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a provozu koupaliště a na jeho každodenní údržbě tak, aby
vyhovělo všem hygienickým normám a kontrolám. I díky tomu jsme
nakonec na koupališti přivítali přes 10 tisíc platících návštěvníků, což
se zdá být až neuvěřitelné. Věřím tomu, že většina z nich byla spokojených. A nyní je zde opět otázka, co s koupalištěm do budoucna. Majitel
nabízí koupaliště opět k odkoupení. Ať už včetně restaurace nebo jen
koupaliště samotné. Na minulém zasedání obecního zastupitelstva byla
tato možnost projednávána, ale rozhodnutí bylo zatím odloženo s tím,
že s majiteli bude dále jednáno. Je zde samozřejmě i ekonomická stránka
celého záměru. Jednalo by se totiž o nemalé zatížení obecního rozpočtu.
I proto přivítáme jakýkoliv názor k této problematice, který nám můžete
sdělit osobně nebo zaslat na obecní e-mail.
A nyní k další činnosti. Během uplynulých dvou měsíců jsme provedli
několik akcí, bohužel hlavně ve smyslu nečekaných oprav. Největší byla
oprava propadených odpadů a kanalizace v prostoru ordinace dětské
lékařky na zdravotním středisku. Díky propadené kanalizaci se začaly
bortit příčky, které jsme museli zbourat, otevřít celou podlahu a odpady
vyměnit. Následně podlahu opět vybetonovat a příčky zpět postavit. Při
té příležitosti byly vyměněny i stará dřevěná okna za plastová.
Mimo jiné byl také dodělán a zateplen štít na budově Základní umělecké školy, opraveno osvětlení ve Vyškovské ulici, kompletně opraveny
ventily topení na domově pro seniory nebo třeba i oprava kotle v ZUŠ.
Z důvodu bezpečnosti na křižovatce u náměstí děkana Kvapila jsme na
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chodníky umístili betonové květináče. Věřím, že se tím bezpečnost v křižovatce zlepšila. Někomu se možná nelíbí snížení parkovacích míst, ale
bezpečnostní situace byla již neúnosná.
Další investiční akce nás letos pravděpodobně ještě čekají, protože
máme nachystaný projekt na opravu další části chodníků v ulici 1. máje,
doděláváme projekt na osvětlení cyklostezky do Těšic a chystáme i některé další akce.
Jednou z nich je i oprava obchodu v Nádražní ulici. Tento obchod
měla od května pronajatý majitelka „Večerky“. Ačkoliv řádně platila nájem, termín otevření prodejny byl stále v nedohlednu. Proto jsme se
rozhodli její nájem vypovědět. Nyní chceme prostory opravit a následně
pronajmout tak, aby byl obchod ještě letos otevřen. Snad se nám to konečně podaří.
Na řešení je bohužel opět i cyklostezka do Morkovic. Ačkoliv byla
v květnu na většině úseku opravena, je znovu popraskaná a nejvíc na našem úseku směrem k Dřevnovicím. V souvislosti s cyklostezkou musíme
do příští sezóny dořešit i vjezd do Nezamyslic v prostoru „Pazderny“. Letos se tam bezohledným a neopatrným chováním některých cyklistů stalo
několik vážných úrazů, kdy někteří cyklisté opouštěli Pazdernu v sanitce.
Nyní si dovolím zmínit pár kulturně-sportovně-společenských akcí,
které proběhly přes prázdniny. Hasiči společně s fotbalisty uspořádali
tradiční dětský den, tentokrát jako „desetiboj“ s tradiční stezkou odvahy
a doplněný o spaní ve stanech. Ti, kteří přespali, určitě nelitovali, protože
je čekala výborná společná snídaně. Mažoreti nás vzorně reprezentovali
na dalším ročníku Neckyády v Hruškách u Slavkova, kterou po roce opět
vyhráli. A na „bedně“ skončilo i naše družstvo na tradičním zápolení
„Mikroregion Němčicko se baví“. Třetí místo mezi šestnácti obcemi mikroregionu bylo velkým úspěchem. Všem, kteří Nezamyslice reprezentovali i všem těm, kteří se na jednotlivých akcích podíleli jako pořadatelé,
patří velký dík.
Nyní nás čekají slavnostní hodové dny - XV. Svatováclavské slavnosti.
Věřím, že si z nabídky jednotlivých kulturních, společenských nebo sportovních akcí každý vybere a že prožijeme společně krásné sváteční dny.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
3

Usnesení č.6/2015 ze zasedání Zastupitelstva
městyse Nezamyslice
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konaného dne 10. 9. 2015 od 19:00 hod.
v SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
SCHVALUJE:
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání
Rozpočtové opatření č. 2/2015 ve výši 4.497.439,- Kč na straně příjmů
a 4.092.546,- Kč na straně výdajů. Financování ve výši 404.893,- Kč.
Znění Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Prostějov
Podání žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Nezamyslice
a městem Prostějov
Pronájem prodejny v ul. Nádražní
Provedení rekonstrukce prodejny potravin v ul. Nádražní
Znění nové pojistné smlouvy zajišťující majetek městyse s pojišťovnou
Kooperativa s platností na 1 rok
Smlouvu o Smlouvě budoucí s firmou EON distribuce a.s., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu
nové elektropřípojky v ulici Tjabinova, na pozemku p.č. 982/2 v k.ú
Nezamyslice nad Hanou
Smlouvu s firmou EON distribuce a.s., České Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu nové elektropřípojky
v ulici 1. máje, na pozemku p. č. 962, 1024/12 a st. 614 v k.ú Nezamyslice nad Hanou
Přijetí dotace ve výši 395.062,- Kč od MMR na akci „Chceme si u nás
hrát venku pane starosto“
Složení finančního výboru: předseda Bohuslava Novotná, člen Adela
Nováková
Koupi nemovitosti č. p. 173, st. parcela 206 za částku dle výsledku draž-

14.
15.

16.
17.

by, tj. za 196.000,- Kč
Proplacení faktury firmě STAVBROS ve výši 434.599,33 Kč vč. DPH za
opravu havárie na zdravotním středisku
smluvní jednorázovou paušální úhradu (smluvní provozní poplatek) za uskutečnění svatebního obřadu v místě dle volby a požadavku
snoubenců mimo standardní místo určené městysem Nezamyslice,
a to ve výši 2.000,- Kč ode dne 1. 9. 2015. Místo pro obřad dle volby
snoubenců musí splňovat požadavky důstojnosti svatebního obřadu,
ve sporném případě o vhodnosti místa obřadu má konečné slovo
o možnosti daný obřad na zvoleném místě uskutečnit městys Nezamyslice
Vyhlášení záměru pronajmout nemovitost č. p. 373, parcela st. č. 434
o výměře 75 m2 v k. ú. Nezamyslice
Pronájem kynologického hřiště Rottweiler klubu Praha na akci pořádanou ve dnech 16. a 17. 4. 2016 za 5.000,- Kč + DPH

II. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období.
2.
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení.
3.
Rezignaci na funkci předsedy finančního výboru od pana Drahomíra
Crhana a současně i ukončení činnosti celého finančního výboru
4.
Plán výsadby stromů a keřů před novou hasičskou zbrojnicí a v parku
u nádraží ČD
5.
Znění dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí a vrácení jednorázové úhrady ve výši 10.405,- Kč od Českých drah, a.s. zaplacené
v r. 2000 jako závazek za věcné břemeno
6.
Nabídku majitele koupaliště na jeho odkoupení
7.
Plánovaný postup prací a rozvodů optických komunikačních kabelů
firmy BurgNet
III.
1.

RUŠÍ:
Usnesení č. 22/2014, číslo I., odst.7 ze dne 19. 6. 2014, které bylo přijato
ve znění: „ZM schvaluje zavedení provozního poplatku za uskutečnění
svatebního obřadu mimo místo určené městysem Nezamyslice ve výši
2.000,- Kč od 1. 9. 2014.“
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IV. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1.
Uzavření smluv schválených v bodě I/4, I/5, I./6, I./8, I./9, I./10, I/13
a I./17
2.
Vyhlášení výběrového řízení na opravu obchodu v Nádražní ul.
3.
Vyhlášení výběrového řízení na opravu chodníků v ul. 1. máje
4.
Dál jednat s majitelem koupaliště o jeho případném odkoupení
5.
Dál jednat s majitelem domů č. p. 21 a 22 v Těšicích o jejich případné
odkoupení
6.
Projednat s ČD možnost odkoupení parku u nádraží
7.
Dořešit s firmou BurgNet uplatnění věcného břemene v rámci provedených rozvodů optických komunikačních kabelů

Školní rok 2015/2016
na Masarykově ZŠ a MŠ zahájen
Letní prázdniny utekly jako voda a školáci, jejich učitelé i rodičové
skočili rovnýma nohama do nového školního roku. Pro některé žáky je
tento školní rok rokem posledním a čekají je příjímací zkoušky na vybrané školy, pro jiné je zase začátkem něčeho nového. V úterý prvního
září v půl osmé ráno zasedli všichni žáci do lavic, aby se přivítali se svými
třídními učiteli a spolužáky. Výjimku tvořili prvňáčci, kteří se společně se
svými rodinnými příslušníky sešli nejprve v osm hodin ráno v kulturním
sále Sportovně-relaxačního centra na slavnostním přivítání a teprve po
rozdělení do tříd se vydali se svými třídními učitelkami do budovy školy,
kde poprvé zasedli do lavic a stali se z nich školáci. Slavnostního přivítání
se zúčastnili ředitel školy Mgr. Petr Jordán, dále pak vedoucí MŠ v Nezamyslicích paní Hana Gregorová a starostové obcí Nezamyslice a Doloplazy pan Ing. Vlastimil Michlíček a pan Ladislav Sypko. Třídními učitelkami
nových školáčků jsou Mgr. Miloslava Oralová (1. A) a Mgr. Dagmar Halašová (1. B). V průběhu slavnostního přivítání prvňáčků vystoupili také
žáci prvního stupně s krásným kulturním pásmem plným básniček a písniček a patří jim za to velké díky. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole
líbilo a aby se všechny jejich sny a představy o škole staly skutečností.
„V letošním školním roce chystáme pro naše žáky mnoho aktivit, soutěží a volnočasových kroužků, které pokryjí širokou zájmovou oblast.
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V nabídce jsou například florbalový kroužek, kroužek keramiky, fotografický kroužek, počítačový kroužek a mnohé další. Mnoho aktivit také pro
své svěřence připravila školní družina. Velikým „trhákem“ bude bezesporu zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt v Anglii (Oxfordu) pro čtyřicet žáků druhého stupně, který proběhne 1. – 7. listopadu 2015. V rámci
projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR se již
v srpnu letošního roku pět pedagogů naší školy zúčastnilo čtrnáctidenního kurzu v Londýně. Odezva na kurz byla více než pozitivní a dle sdělení
zúčastněných pedagogů budou zkušenosti získané na tomto kurzu beze
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zbytku využity při výuce anglického jazyka. Žáci, kteří se tohoto listopadového pobytu zúčastní, musí kromě úspěšného absolvování testu z anglického jazyka, splňovat taktéž určitá kritéria, jako například uspokojivé hodnocení z anglického jazyka, celkový uspokojivý prospěch a dobré
chování, doporučení vyučujících a třídního učitele atd. Věřím, že se tento
pobyt stane nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné!“ řekl
Mgr. Petr Jordán, ředitel školy.
Více informací o kroužcích, aktivitách a akcích školy i o vzdělávacím pobytu v Anglii najdete na internetových stránkách školy
www.zsnezamyslice.cz
Žáci, pedagogové i vedení Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích přejí
všem čtenářům krásné babí léto.
D. Halašová

U nás v MŠ
1. září se naše mateřská škola opět naplnila dětským smíchem, ale
ukáplo i pár slziček nově přijatých dětí. Přišlo jich 62 a koncem září po
dodatečném zápisu ještě 3 kamarádi přibudou. Podle věku jsou rozděleny do 3 tříd - nejmladší Broučci, starší Kuřátka a nejstarší Koťátka - naši
předškoláci.
A co děti v novém školním roce čeká? V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu pod názvem KRTKŮV ROK.
Tento program je vypracovaný na 3 roky a vytváří výchovně vzdělávací koncepci se záměrem rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové
nároky života, které jsou na něj běžně kladeny v prostředí jemu blízkém
a zároveň i ty, které ho čekají v budoucnu. Možná to zní trochu složitě, ale
děti v naší MŠ se „učí hrou“. S chutí a zápalem se vrhají do všeho nového
a mají radost z každého i nepatrného úspěchu. Vyvrcholením jejich celoročního snažení bývá jarní besídka spojená se slavnostním šerpováním
předškoláků a převzetí žezla od kamarádů z 1. třídy.
Kromě „učení se“ nabízíme dětem spoustu dalších mimoškolních aktivit - pravidelné návštěvy divadelních představení v Němčicích n/ H, cviče8

ní jógy, besedy s policisty, ochránci přírody a ohrožených zvířat, návštěvy
dopravního hřiště v Prostějově, účast na plavecké olympiádě ve Vyškově,
sportovní olympiádě v Doloplazích, na sportovních dnech, účastníme se
výtvarných soutěží. Předškoláci zahájí v listopadu předplavecký výcvik.
Předškoláci mohou rozvíjet svůj talent v zájmových oborech při ZUŠ, letos jsou to obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Nabízíme také výuku v kroužku anglického jazyka a v tanečním kroužku
Kamily Tenčíkové.
Je toho hodně, co nás čeká. Těšíme se na společnou práci i zábavu. Odměnou a motivací pro nás dospělé jsou spokojená a rozzářená dětská očka
a slova uznání od spokojených rodičů.
Hana Gregorová

Němčicko se baví
Myslím, že kdo se zúčastnil letošních tradičních mikroregionálních her
„Mikroregion Němčicko se baví“, které se tentokrát konaly v Němčicích nad
Hanou, mohl být hrdý na to, že je Nezamysličák.
Všechny obce mikroregionu opět vyslaly své zástupce, aby je co nejlépe
reprezentovali v převážně dovednostních soutěžích. Nezamyslice tentokrát
vsadily na dravost a krásu mládí a sestavily tým z převážně dívčích zástupců Kláry Špičkové, Nikoly Dostálíkové, Adély Oulehlové, Zuzany Klusalové,
které doplnili svou silou a rychlostí mladí rekreační sportovci Ondra Pospíšil
a Dan Moravec. Nikdo z těchto mladých lidí nevzal reprezentaci své obce na
lehkou váhu a do svých výkonů dali vše. A to i díky podpůrnému týmu fanoušků, kteří se rekrutovali převážně z řad aktivních účastníků minulých ročníků těchto her a nepřehlédnutelným a nepřeslechnutelným povzbuzováním
jen tak nezapadli mezi pouhé diváky.
Pořadatelé nejspíše chtěli všechny soutěžící ještě před první disciplínou pořádně unavit, proto naplánovali pochod slavnostního průvodu v odpoledním
tropickém vedru přes velkou část Němčic. Průvod zavedl soutěžící do dějiště
her na němčické fotbalové hřiště, kde se uskutečnilo slavnostní zahájení a po
zaznění hymny mikroregionálních her mohla začít očekávaná soutěžní klání.
V prvním soutěžním úkolu mohli zazářit ti, kteří mají rádi různé hlavolamy a skládačky. Úkolem bylo co nejrychleji seskládat obrazec namalova9

ný na dřevěné desce a rozřezaný na několik nepravidelných tvarů. Kousky
skládačky bylo nutné po jednom v co nejkratším čase přinést z druhého
konce soutěžní plochy. V této disciplíně jsme obsadili deváté místo, které
jsme svými vyrovnanými výkony stále vylepšovali. Druhý úkol byl o šikovnosti a souhře vždy dvou soutěžících. Jeden soutěžící představoval rytíře
chytajícího na svůj meč kroužky, které mu postupně hází ostatní soutěžící.
Třetí disciplína byla vědomostní test z naší dávné i nedávné historie. V poslední disciplíně pro soutěžní týmy se mohlo zdát, že jsme mírně v nevýhodě, protože bylo nutné v co nejkratším čase převézt hromadu řepy na
malých nákladních autech na druhou stranu soutěžní dráhy a to za použití
nezbytných ochranných pomůcek. Ale náš tým složený převážně z děvčat
se s tímto úkolem popasoval více než důstojně, protože získal 10 bodů z 16
možných.
Poslední disciplína byla již tradiční disciplínou pro starosty, která se ovšem také započítává do celkového pořadí a téměř vždy dokonale zamíchá
s konečným pořadím jednotlivých týmů. Nejinak tomu bylo i letos. V této
chvíli nemohu jinak, než poděkovat jak starostovi Nezamyslic panu Vlastimilu Michlíčkovi za to, že se letošních her nezúčastnil, tak místostarostce
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Dáše Pavlíkové za to, že ho tak skvěle zastoupila. Protože pokud jsme chtěli
vystoupit na stupně vítězů, musela svoji disciplínu vyhrát. Úkol starostů spočíval v tom, že na předtištěný papír museli v co nejkratším čase do správných kolonek otisknout správná razítka, která museli najít v neuspořádané
hromádce na stole. A Dáša to dala! V nejkratším čase ze všech za mohutného povzbuzování nezamyslického klanu věrných fanoušků dokázala najít ta
správná razítka a otisknout je do správných kolonek předtištěného formuláře,
a tím svoji disciplínu vyhrála. Svým bezkonkurenčním výkonem katapultovala tým Nezamyslic na třetí místo, a zajistila tak jeden z našich nejlepších
výsledků v historii konání her.
Čas mezi jednotlivými soutěžemi pak vyplňovaly vystoupení mažoretek,
folklórního souboru Pantlék, břišních tanečnic a závěr patřil mladému rockovému seskupení z němčické ZUŠky Saša band.
Krátce a jednoduše. Kdo nebyl, přišel o příjemně strávené odpoledne
a o velké soutěžní drama až do konce. Proto si na druhou polovinu měsíce
srpna neplánujte žádné větší akce, jinak o to zase přijdete. Tímto Vás všechny
zveme na příští ročník, který se bude konat ve Víceměřicích.
MiK
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Mezinárodní projekt „Vzájemnosti“
Po roční odmlce Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou opět připravil desetidenní projekt pro žáky Základní umělecké školy a partnery dalších tří zemí,
tentokrát pod názvem „Vzájemnosti“. Za finanční podpory Agentury pro
mládež / Erasmus+ jsme mohli uskutečnit setkání šedesáti mladých, umělecky zaměřených lidí a poznat kulturu dalších zemí. Projekt se uskutečnil
12. – 22. 7. 2015 v chorvatském Lovranu a zúčastnili se jej kromě našich mladých muzikantů i hudebníci ze slovenské Základní umělecké školy Lipany,
členové irského orchestru Cuisle Avondhu a tanečníci z České besedy Zagreb.
Všichni účastníci se aktivně podíleli na přípravě večerního koncertu na
náměstí Sv. Ivana v Lovranu, který byl zahájen tanečním vystoupením České
besedy a dále pokračoval představením slovenského a irského folklóru. Závěr
pak patřil padesátičlennému orchestru Youthband, který zahrál společně nacvičené skladby.
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Kromě společného večerního koncertu si každá skupina připravila večerní program, kde nás mohla seznámit se svými zvyky a tradicemi své země.
Všichni upřednostňovali tance dané země, a tak jsme se s obrovským nadšením naučili několik irských a slovenských tanců. Velké nadšení vzbudila
irská skupina a jejich hudba, protože irské skladby nám nejsou až tak známé,
jako třeba slovenský folklór. Obrovský úspěch ale měli i členové České besedy, kteří si pro nás připravili skvělou prezentaci své země a dokonce i ochutnávku svého tradičního jídla.
Nechyběl ani společný výlet do blízké Puly, kde jsme obdivovali krásu
římského amfiteátru, který patří – jak nás informovali naši přátelé – mezi
šest největších a nejzachovalejších na světě.
Přes prvotní „oťukávání“ se všichni spřátelili a překážkou nebyla ani
jazyková bariéra, ba právě naopak. Vznikla nová „mezinárodní“ přátelství, poznání něčeho nového a vzpomínky na krásné společné „muzicírování“…
Jana Nosková

Hry radosti a sportu v Nezamyslicích
Ve čtvrtek 10. září jsem se jako
dobrovolník zúčastnil sportovní
akce Hry radosti a sportu v Domově
„Na Zámku“.
Sportovního dopoledne se zúčastnili jak místní obyvatelé nezamyslického Domova „Na Zámku“,
tak sportovní družstva z jiných domovů sociálních služeb z celého
Olomouckého kraje. Soutěžilo se
v osmi disciplínách na různých stanovištích.
Akce byla zahájena ještě za nevlídného podmračeného počasí,
které mohlo ovlivnit náladu celého
soutěžení. V průběhu sportovního
13

zápalu, do něhož se sportovci rychle dostali, však začaly opatrně prořezávat oblohu sluneční paprsky. Jakoby i slunce bylo zvědavé, jak všechno dopadne. Nebo se nakazilo zápalem sportovců a chtělo ukázat, kdo
je tady nejžhavější. Sportovní klání bavilo nejen sportovce, ale i asistenty
z řad obyvatel Domova, kteří měli radost, že dostali odpovědnou funkci
a mohli na svých stanovištích poučit své kolegy o tom, co je podstatou
soutěže na jejich vlastním stanovišti. Některým dámám ani sportovní
soutěžení nezabránilo v tom, aby zůstaly dámami za každé situace. Ani
při pohybu, který vyžadoval koordinaci celého těla, či při házení těžkých
koulí neodložily své kabelky a igelitové tašky. Jedinou výjimku představovaly ruské kuželky, kdy bylo nutné odložit tak důležitou součást dámské
image, chytit pevně oběma rukama těžkou kouli na drátě a poslat ji proti
gumovým kuželkám, které se pak neochotně kácely. Na rozdávání cen se
všichni tak těšili, že disciplinovaně stáli v řadě, i když už pražily horké
polední sluneční paprsky. Nakonec bylo cen tolik, že se stěží vešly do velkého prádelního koše.
Na závěr sportovního dopoledne byla slavnostně přestřižena páska nového hřiště a upravené klidové zóny.
Pokud měly Hry radosti sportu dostát svému názvu, vtáhnout účastníky i pořadatele do společných soutěží a na chvíli zapomenout na každodenní starosti, pak splnily svůj účel. Vyhráli totiž všichni.
dobrovolník
-lira-
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Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
V posledních měsících naše jednotka zasahovala u tří mimořádných
událostí. První z nich byla dopravní nehoda osobního automobilu a traktoru mezi Nezamyslicemi a Víceměřicemi. Dále jsme zasahovali u požáru
pole u Doloplaz. Zatím posledním zásahem byla záchrana osoby v Nezamyslicích. Kromě ostrých zásahů jsme se zúčastnili námětového cvičení
v Mořicích. Naše jednotka také na žádost starosty zalévala stromky na
cyklostezce za Trávníky. Tři naši členové se v současné době účastní kurzu
velitel jednotky a velitel družstva v Prostějově.
Činnost sboru v létě zahrnovala organizaci již tradičních akcí. První
z nich byla zimní olymppijáda, na které jsme pomáhali zajistit občerstvení
a připravili jsme pěnu pro závodníky. Druhou akcí byl dětský den, který
pořádáme s TJ Haná Nezamyslice. Pro děti bylo opět připraveno zábavné odpoledne se soutěžemi, pěnová skluzavka, opékání špekáčků a stezka
odvahy. Letošní novinkou byla možnost přespání s dětmi ve velkém vojenském stanu přímo na hřišti. Pomáhali jsme také při akci na bicyklech
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Němčickem. Stanoviště bylo letos umístěno před novou zbrojnicí a cyklisté si ji při té příležitosti mohli prohlédnout. Během celého léta jsme
dokončovali zařizování nové zbrojnice. Kompletně jsme také vystěhovali
starou hasičárnu a nyní záleží na obci, co s ní dál bude.
Z nejbližších akcí nás čeká pomoc obci při zajištění Svatováclavských
slavností a v měsíci říjnu plánujeme uspořádat sběr starého železa (termín bude upřesněn).
Jana Bartošková
jednatelka sboru

XX. Letní hudební tábor
Kromě Mezinárodního projektu „Vzájemnosti“ se žáci naší školy zúčastnili každoročního hudebního tábora, který se stejně jako vloni konal v krásném prostředí Vysočiny, a to opět v penzionu Sykovec ve Třech
Studních.
Letos byl zvláštní tím, že to byl jubilejní XX. ročník, a tak byli přizváni
i „bývalí táborníci“. Ti za námi přijeli zavzpomínat na své dětství a krás-
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ně podpořili děti svou dobrou náladou na závěrečném vystoupení našich
malých muzikantů. Táborníci jako každý rok nacvičovali společné skladby i samostatná vystoupení, která se jim velice povedla.
Tématem letošního ročníku byla Alenka v Říši divů, a tak byla naše
družstva složená z Kloboučníků, Šklíbů, Tlachapoudů, Březňáků a Karet.
Jejich pokřiky byly opravdu originální, zvláště pak „raperský“ pokřik Kloboučníků, kteří byli náležitě oceněni našim velkým potleskem při každém
nástupu. Kromě společného muzicírování si každý mohl vyrobit i svého
plyšového kamaráda, kterého si samozřejmě odvezl domů. Nemohl chybět ani tradiční karneval, stezka odvahy, spousta her a hlavně hromada
SMÍCHU….
Prázdniny nám utekly jako voda, a tak hurá do školy….. Přejeme dětem krásný a pohodový vstup do nového školního roku!
Jana Nosková

MMM (Matušincův malý motokros)
Jsme zde, abychom Vás opět přitáhli blíž k vůni benzínu a trošce
toho prachu a bláta.
Letos, ač to tak nevypadalo, je
sezóna hodně náročná. Spousta
jezdců v našich kategoriích přesedlala na nové, silnější stroje, a tak
dostat se na stupně vítězů je stále
náročnější. Nezamysličáci ale nedávají své dresy zadarmo a téměř
pravidelně obsazují jeden z těchto
krásných a vydřených, bodovaných
stupňů pro vítěze. Ondřej zatím drží
celkově třetí místo v seriálu a ve
svých skocích překonává očekávání
nejen rodičů, ale i diváků. Matěj,
ač musel pro nemoc vynechat dva
závody, čímž se připravil o draho17

cenné body, zahájil stíhací jízdy start cíl. Jede na hranici možností svého
stroje, který na posledních závodech téměř rozpůlil. Závod ale nevzdal
a dojel. Dovezl dokonce i pohár. Je zajímavé, co dokáže u obou bratrů
touha po vítězství.
Sezóna ještě ovšem nekončí, a tak snad bude příležitost vylepšit
umístění v celkovém seriálu. Naši závodníci by tímto chtěli poděkovat
místním občanům, učitelům a kamarádům, kteří je byli povzbudit na
některých ze závodů v letošní sezóně.
Petr Matušinec

Bujinkan Budó Taijutsu
Dobrý den, vážení čtenáři,
chtěl bych Vás hlouběji seznámit s naším bojovým uměním a děním u jeho studentů, které se vyučuje v Nezamyslicích jak pro děti, tak
i pro dospělé.
Minule jsem Vás zhruba seznámil s tím, co obsahuje studium tohoto
bojového umění. Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit další pojem
- „správná vzdálenost“. „Správná vzdálenost“ je jedním z dalších kroků, které se student učí, protože při špatné vzdálenosti je nám znalost
bojového umění k ničemu. Správná vzdálenost je důležitá i v našem
životě. Začnu od začátku. Při studiu bojového umění se v první řadě
učíte jak správně stát. To znamená tak, že když se proti Vám postaví
protivník, aby Vám neublížil, musel by udělat další pohyb. V tu chvíli
se i Vy učíte, jak a kam se pohnout, aby Vám neublížil, a přitom Vy
jste dostal na něj. Samozřejmě záleží na tom, jaký člověk před Vámi
stojí (malý, velký…). V další řadě je otázka, jestli v ruce nemá nějakou
zbraň, a v tu chvíli je důležité, v čem spočívá nebezpečí té zbraně a její
délka. U střelné zbraně se vzdálenost mění, což je na delší vyprávění.
V tomto případě se bavíme o vzdálenosti, když proti sobě protivníci
stojí, ale mohou ležet na zemi nebo na sobě atd. Vzdálenost je jiná,
v jakém terénu se pohybuji na náledí, ve vodě, v přírodě atd. Vše se
pak mění podle toho, jaký jsme udělali pohyb a kam jsme se pohnuli.
Postupem času zjišťujete, že vzdálenost je důležitá i v běžném životě,
18

kdy můžete nebezpečí předejít. Ale nejenom lidé nás mohou ohrožovat, v životě nás očekávají i jiná nebezpečí a tam je moc důležitá
správná vzdálenost.
Za loňský školní rok Bujinkan navštěvovalo 37 dětí. Děti pilně studovaly, moc se zlepšily a za to jim moc děkuji a gratuluji k jejich úspěchům. Jsou i tací, co mohli svojí pílí přejít mezi starší žáky. V témže
školním roce ukončili 2 studenti základní školu, stali se středoškoláky
a přestupují tím mezi dospělé studenty. Jsou to Dominik Strýček a Jakub Trněný. Tímto jim přeji hodně zdaru a úspěchů v nové škole a také
při studiu Bujinkanu.
Děti také vystupují na mnoha akcích jak v regionu, tak i mimo něj.
Dne 21. března vystoupily v Němčicích nad Hanou na „Orion dancing stars“, 30. května v Ostravě na Slezskoostravském hradě na přehlídce bojových umění „Odkazu starých mistrů“. A ukázku měly také
na dětských dnech 6. června ve Vrchoslavicích a 14. června v Dobromilicích.
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Po ukázkách jsme odjeli trénovat do přírody. V obci Nýdku v Beskydech se totiž konal od 17. do 21. června již 9. Ninja Kids festival,
kterého jsme byli, jako každoročně, součástí. Děti se nejenom věnovaly studiu bojového umění Bujinkan, ale také se učily přežití a orientaci v přírodě. Dále se zde věnovaly střelbě z luku a vzduchovky,
vrhání šurikenů (hvězdic),bo šurikenů, šplhání po laně a malování
černou tuší (suiboku). Navštívili jsme krytý bazén, kde jsme si užili velikou legraci. Dětem nechyběla bojová hra s dospělými. Součástí
tohoto festivalu byl nejvyšší představitel Bujinkanu v České republice
Shihan Luboš Pokorný, který zde provedl zkoušky na vyšší kyu pro
vybrané děti. Všichni vybraní prošli a byli povýšeni a tímto jim ještě
dodatečně všem gratuluji. Hlavně musím vyzdvihnout úspěch Tomáše
Pally a Dominika Strýčka, kteří od pana Pokorného obdrželi 1. kyu, to
znamená, že další „metou“ je pro ně nyní zkouška na mistrovský titul
1. dan (černý pásek). Proto jim přeju, ať se jim takhle úspěšně daří
pokračovat ve studiu.
A v poslední řadě nesmím zapomenout také na dospělé. Ti byli například součástí vystoupení ve Vrchoslavicích a Dobromilicích. Dne
6. června se zúčastnili tréninku v Kojetíně, který se konal pod vedením Shihana Luboše Pokorného.
V letošním roce začneme s dětmi opět studovat počátkem října.
Těším se na nové i stávající studenty. Děkuji všem za pozornost.
Shihan Bujinkanu Hombu dojo, Japan
Honza Vlč
http://janvlc-bcd.webnode.cz/

Tábor 2015
Kdo by to byl řekl, že se i v dnešní době najde skupina mladých lidí,
kterým není lhostejné jejich okolí a kteří dohromady dají tolik elánu
a energie, že z toho vznikne něco tak jedinečného jako právě náš tábor.
Letošní, již pátý, ročník se uskutečnil ve skoro zapomenuté vesničce Obůrka, která se nachází v hlubokých lesích Blanska. Letošní ročník
byl zátěžovou zkouškou jak pro vedoucí, tak pro děti. Denní teploty přes
38 stupňů, zlomená noha Leničky, nemoc a odjezd vedoucího Pepy, viróza
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Kačky, pozdní příjezd Vojtíška, tábor bez táboráku kvůli neustálému suchu, nedaleko se konající zábava, změna kněží ve farnosti, zpoždění vlaků
a neustálé fronty na sprchu. Zní to více jako noční můra, ale i přes to
všechno jsme si to užili jako nikdy!
Ani letos nemohly chybět hry, výlet do Blanska na zámek a vyhlídku
kostelní věže, túra a výstup do výšky 34m (kde se i ti největší strašpytlové
překonali a my na ně byli patřičně hrdí), nechyběla diskotéka, pěší túra
kolem rybníčku s tisícem žabek, noční bojovka a stezka odvahy, vodní
bitva proti vedoucím, promítání pohádky Princ egyptský či mše s P. Hřibem. Nemohl chybět ani taneční souboj proti vedoucím, nebo hraní scének, házení šlehačkou nebo sbírání razítek v Blansku.
I když byl tábor také plný ran, jako napovídalo téma tábora (Mojžíš
a 10 egyptských ran), hodně nám to dalo a budeme na tento tábor ještě
dlouho vzpomínat. Byl to zlomový tábor, protože si vedoucí sáhli na dno,
ale děti nám dokázaly, že tábory zbožňují a znamená to pro ně víc, než
jsme si mohli vůbec myslet.
Klára Novotná

Potáborovka
Jako tradičně se na konci prázdnin konala farní „potáborovka“ a kde
jinde než u kapličky. Bohužel se tato akce kryla s několika dalšími a nedorazilo tolik dětí (i když 16 dětí a 6 rodičů a všichni vedoucí není zrovna málo), ale na dobré náladě to neubralo. Byla legrace, hry, opékačka
i promítání filmu z tábora.
Prostě moc pěkný večer obohacený o kulturní lezeckou vložku, o kterou se postaral pan Matušinec. Spolu se dvěma dalšími hasiči odstranil
velkou utrženou větev z korun stromů, která hrozila pádem a ohrožovala nejen přítomné děti.
V neděli se u kapličky konala malá pouť a větev houpající se v korunách ostatních stromů by byla opravdu nebezpečná. Ještě jednou děkujeme.
Co dodat na závěr? Díky vedoucím, kteří si na svá mladá bedra vzali
starost o 30 dětí, a možná za rok nashledanou.
Bohuslava Novotná
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Hrušky a necky podruhé!
Pokud mají Nezamysličtí mažoreti možnost někde se pobavit, udělají
to. A ještě k tomu klidně přibereme někoho dalšího. Proto i letos jsme
neváhali ani chvilku a vydali se obhájit loňské vítězství na přehlídce netradičních plavidel pořádané na rybníku v Hruškách u Brna, tentokrát
na téma „Mrazík“.
V polovině července jsme s menšími lehce překonatelnými obtížemi postavili vor představující zasněženou krajinu s chaloupkou na kuří
nožce a s převleky snad všech známých postav z „Mrazíka“ jsme vyrazili
do Hrušek. Většina z nás vyrazila i s celou rodinou a přidal se k nám
i náš starosta s manželkou, který zajistil občerstvení v podobě 15-ti litrového soudku ze soukromého pivovaru. S grilem a spoustou dobrot na
něm to byl příslib docela dobře stráveného odpoledne.
Po příjezdu k rybníku jsme s potěšením zjistili, že se toho moc nezměnilo. Sluníčko pálilo a voda v rybníce měla stejnou barvu i teplotu
jako vloni. Letos jsme se rozhodli, že se nebudeme v ničem omezovat
a měli jsme v úmyslu v co největším počtu zůstat až do večerní zábavy,
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proto jsme si vzali i stany na přespání. Některé místní občany jsme překvapili, protože jsme vytvořili docela slušné stanové městečko.
Když se plavidla seřadila na start přehlídkové plavby, trošku jsme
znejistili, jestli jsme náhodou nespletli téma. Vedle nás se zařadila loď
plná hipísáků. Zřejmě si téma „Mrazík“ vyložili po svém. Asi při tom
byli trošku víc FREE.
Po přehlídce plavidel nám starostové předvedli loupežnickou scénku
společně s babou Jagou, která byla jako skutečná. Konečně mohla začít
soutěžní část, která spočívala v různých, někdy až komických, způsobech překonávání úzké lávky vytvořené na nafouknutých duších.
Konečně nastala nejočekávanější část neckyády. Pořadatelé v prostoru rybníka potopily dvě 30l bečky piva, pět 5l bečiček a několik balíků
litrových pet-lahví s pivem a kokakolou. Všichni, kdo měli zájem, se
mohli ponořit do vody a kdo si co našel, to bylo jeho. I tento utopený
„poklad“ jsme dokázali částečně Hrušákům uloupit a mimo jiné nám
skončila ve spárech i jedna 30l bečka piva.
Nakonec se ukázalo, že jsme získali spoustu cen ze soutěží na lávce
a obhájili jsme i hlavní cenu v podobě malých necek.
Večer se pak nesl v přátelském duchu, u piva, dobrot k zakousnutí
a písniček u kytary. Dobře strávené odpoledne a večer. Co chtít víc.
MiK
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Kdo maže, ten jede!
V první polovině září se koná další záslužná (pro věřící bohulibá) akce,
pořádaná mikroregionem Němčicko, která si dala za úkol vylákat alespoň jednou v roce občany svých obcí na projížďku na kolech všeho druhu
a všech velikostí. Pořadatelé objednali luxusní (pro nemajetné právě tak
akorát) počasí, přesně pro tento druh venkovní (pro mládež outdoorové)
aktivity, a tak se nám naskytla příležitost nejen nadýchat se do sytosti čerstvého vzduchu, ale i omrknout, co že se v okolních obcích děje nového,
co se vybudovalo, co se naopak zbouralo, co se nezměnilo, co se …
A tak jsme např. v Dřevnovicích mohli obdivovat nový altán (pro čechomilce přístřešek pro dostaveníčka) pro pořádání venkovních kulturně společenských akcí, v Pivíně se projet po zbrusu nové asfaltové cestě, naopak v Hrušce kličkovat mezi letitými i novými záplatami ve stále
stejně špatné cestě, v Němčicích ocenit, že se pomaličku, ale jistě začala
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nevzhledná plocha po cukrovarské vlečce plnit novými rodinnými domy,
nebo že ve Vrchoslavicích se stará hospoda změnila v nový obchod atd.
atd.
Nebylo důležité za každou cenu projet všechny obce a odsoudit tak
své tělo nebo alespoň některé jeho části (např. zadek pro ty, kterým to nedocvaklo) k tomu, aby nám po zbytek měsíce dokazovaly, že existují, ale
naplánovat si trasu po regionu tak, abychom po čtrnácté hodině dorazili
vyvětraní a příjemně unavení do cílové obce, kterou se pro letošní rok
staly Vrchoslavice.
Na „Zamlýní“ nám vrchoslavičtí pořadatelé připravili dostatek místa jak k regeneraci organismu, tak k doplnění tolik potřebných tekutin
a energie. A za pomoci sponzorů a účinkujících z řad místních (rozuměj
regionálních) umělců nás ještě příjemně pobavit a vytáhnout z nás i nějakou tu kačku. Myslím, že se tato akce neminula účinkem a mimořádně se
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vydařila, protože vrchoslavický areál praskal ve švech.
Na závěr bych rád vysvětlil, proč jsem jako nadpis použil známou frázi
„KDO MAŽE, TEN JEDE“. Nevím, jestli to byl záměr nebo pouhá náhoda, ale téměř ve všech obcích jako občerstvení pro méně či více unavené cyklisty nabízeli chleba se sádlem nebo škvarkovým sádlem a cibulí.
A také svatební koláčky?!
A proto, jen houšť takových akcí!!! (Pro ty, kdo nerozuměli, čím víc,
tím líp.)
MiK

Akce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny pozvala na zájezd „Pochod slováckým vinohradem“, který se koná dne 10. října 2015. Zájemci mohou
vystoupit v Miloticích – možnost prohlídky zámku, cestou přes vinné sklepy Šidleny se poté dostanete do Mutěnic, kde se nachází další
sklípky a kde je i cíl našeho pochodu. Kdo nebude chtít vystoupit v Miloticích, pojede do Mutěnic. Zde budou připraveny 3 trasy v délkách
7 km, 10 km a 14 km, které budou barevně značeny a které povedou
pouze mutěnickým katastrem.
Cena jízdného je: dospělý 180,- Kč, dítě 120,- Kč. Odjezd od obchodu v ul. Nádražní v 7.25 hod., od zastávky u pomníku padlých v 7.30
hod., 7:35 z Těšic. Přihlašovat se můžete na tel. 732949993. Jízdné vybíráme dopředu.
V sobotu dne 31. 10. 2015 pořádá městys Nezamyslice zájezd do
termálních lázní Veľký Meder na Slovensku. Odjezd v 5.00 hod. od
obchodu v Nádražní ul., v 5.05 hod. od pomníku padlých a v 5.10 z Těšic. Cena jízdného je pro obyvatele Nezamyslic a Těšic 250,-Kč včetně
pojištění; pro ostatní 350,- Kč včetně pojištění. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 732949993, jízdné vybíráme při přihlášení, hlaste rodná
čísla kvůli sjednání pojištění do zahraničí.
Za městys Nezamyslice Dagmar Pavlíková
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Podzim
Podzimní písnička rozfouká listí,
babího léta když nastal čas,
draky si děti na poli pustí,
vzpomínek provázek tenký jak
ak vlas.
čí,
Nevěšme hlavu, léto že končí,
podzim nám ukáže svou krásnou
ásnou tvář,
malíř, jenž paletou s barvami
mi točí,
vykouzlí v nás sluneční zář.
Bohuslava
a Novotná
Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 1000,- Kč.
1/2 strana za 500,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
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