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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Jarní měsíce utekly jako voda a jsou zde zase prázdniny. Tolik očekávané období hlavně dětmi, protože si „odpočinou“ od každodenních školních povinností. I pro dospělé je to určitě očekávané období – období
snad krásného, teplého počasí, období dovolených a čas relaxace a odpočinku. Věřím, že k prázdninové pohodě přispěje i odpovídající počasí.
V uplynulém období proběhlo hned několik akcí. Z těch investičních
vzpomenu úpravu parkoviště u hřbitova a rekonstrukci chodníku ke hřbitovu. Plocha u hřbitova byla srovnána a vydlážděna zámkovou dlažbou
a byla tak dokončena celková úprava hřbitova navazující na úpravu prostor před smuteční síní.
Další investiční akcí bylo vybudování nového víceúčelového hřiště
s umělým povrchem. Toto hřiště bylo vybudováno s pomocí příspěvku
ve výši 800.000,- Kč od Nadace ČEZ v programu Oranžové hřiště. Jsem
velmi potěšen, že již první měsíc provozu využila toto nové hřiště spousta
sportovců včetně žáků naší základní školy. Zatím nejvyužívanější je tenis.
Hrál se zde několikrát ale už i nohejbal, florbal nebo fotbal. Využité již
byly i koše na basketbal. Výhodou hřiště je, že v případě dobré zimy bude
využito i jako osvětlené kluziště. Díky víceúčelovému hřišti byly rozšířeny možnosti sportovního vyžití našich občanů a vhodně se tak doplnil
celý sportovně relaxační areál. Do tohoto areálu patří i místní koupaliště.
Stejně jako v loňském roce došlo k dohodě mezi obcí a majiteli koupaliště
a obec tak opět zajistí provoz koupaliště v letních měsících.
Bohužel se nám stále nedaří znovuobsadit prostory lékárny. Oslovili
jsme všechny lékárny v okolí i všechny řetězce lékáren, ale zatím marně.
Někteří občané využili možnosti vyhlášené dotace na obnovu fasád na
rodinných domech. Několik domů tak dostalo nový kabát. Nové fasády
přispěly k dalšímu zvelebování naší obce. Na pomoc zvelebování a uklízení obcí byl letos opět vyhlášen Den Země a s tím spojená akce „Ukliďme si Česko“. Bohužel, obdobně jako v loňském roce, se tato akce u nás
nesetkala s velkou odezvou. Letos přišlo 5 dospělých a 5 dětí. Uklidili tak
prostory kolem kapličky a kolem cyklostezky do Těšic. I na tak malém
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kousku nasbírali dobrovolníci několik pytlů odpadků. Patří jim za to velké poděkování. Naopak
nás ale překvapil zájem
a ochota lidí při výsadbě
nových stromů u kapličky.
Zde se sešlo přes šedesát
ochotných pracantů. Od
nejmenších dětiček až po
seniory. Společně zasadili kolem kapličky přes
30 nových stromů. Stěžejní ve výsadbě byla nová lipová alej (24 ks lip). Další lípy a několik topolů
byly vysazeny v prostoru kolem kapličky. I zde patří všem velké poděkování za ochotu udělat něco pro přírodu a životní prostředí. A poděkování
patří i našim hasičům, kteří se pravidelně starají o zalévání nově vysazených stromů po celé obci.
Protože ale nejen prací je člověk živ, uspořádali jsme v minulých měsících několik kulturních a společenských akcí. Hned dvakrát jsme vyrazili
na zájezd do Národního divadla Brno. Poprvé do Mahenova divadla na
komedii Rozbitý džbán, podruhé do Janáčkova divadla na operu Prodaná
nevěsta. Pobavili jsme se při pálení čarodějnic a zchladili při opravdu kruté zimě, která panovala v období konání již 6. ročníku Zimní olymppijády.
Krásná a zároveň obdivuhodná byla besídka mateřské školy. Děti to
zvládly na jedničku a některé z nich byly nakonec ošerpovány a po prázdninách vyrazí již do prvních tříd ve škole. Podobně byli „vyžazeni“ i naši
deváťáci. Ty naopak čeká cesta na střední školy nebo různá učiliště.
Milovníci krásných starých aut si přišli na své při Veterán rallye, která
projela naší obcí v sobotu 18. června. A že se bylo na co dívat.
Proběhla také tradiční Noc kostelů a pro zájemce z řad seniorů jsme
uspořádali počítačový kurz, kde se mohli senioři naučit zase něco nového
z počítačového světa. Všem, kteří přispěli ke zdaru všech akcí, patří velký
dík. Všechny kulturní a společenské akce vznikají jen díky obětavosti pořadatelů, navíc většinou v jejich volném čase.
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A co nás čeká? V rámci Svatováclavských slavností připravujeme již
avizovaný sraz rodáků. Protože není snadné sehnat kontakty na některé
rodáky, žádáme vás, abyste známé rodáky o připravované akci informovali. A případně předali kontakt na obecní úřad.
Podařilo se nám získat částečnou dotaci na obnovu chodníků v ulici
30. dubna a Tjabinova. Rekonstrukcí tak projdou hlavně frekventované
chodníky mezi křižovatkou u úřadu a křižovatkou na Vyškovské. Díky získané dotaci také připravujeme přístavbu základní školy. Stávající škola již
kapacitně nedostačuje. Kapacita školy byla povýšena na 375 žáků a o nedostačující faktické kapacitě školy svědčí i fakt, že po prázdninách budou
první třídy situovány do prostor ZUŠ v Obecním domě u kostela. Věřím,
že jen na rok a že 1. září příštího roku otevřeme již novou budovu školy.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a pohodové letní
měsíce, báječný relax bez stresů a nervů, nádherné dovolené a dětem super prázdniny plné parádních zážitků.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Usnesení č. 12/2016
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
I.
1.
2.
3.
4.

5.
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konaného dne 16. 6. 2016 od 18:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
SCHVALUJE:
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Smlouvu o zřízení věcného břemene na novou elektropřípojku na pozemku parcelní č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2015. Hospodářský výsledek
městyse ve výši 6.320.933,37 Kč bude převeden k hospodářskému výsledku předchozích let
Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse a závěrečným
účtem městyse za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015

6. Přijetí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve
výši 300.000,- Kč na rekonstrukci chodníků – spolufinancování městysem ve výši 75%
7. Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na rekonstrukci chodníků s Olomouckým krajem
8. Přijetí dotace z Programu na podporu JSDH Olomouckého kraje ve
výši 150.000,- Kč na vybavení JSDH Nezamyslice
9. Spolufinancování městysem ve výši 97,41% na nákup vybavení jednotky SDH
10. Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup vybavení jednotky SDH s Olomouckým krajem
11. Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle
zprávy kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové
dotaci vyhlášené městysem dne 16.3.2016
12. Vyhlášení druhého kola Programové dotace na podporu oprav fasád
a vybudování nových vjezdů – příjem žádostí do 31.7.2016
13. Znění Smlouvy o výpůjčce koupaliště, sledování veškerých aktivit
koupaliště v rámci v hlavní činnosti městyse
14. Přijetí úvěru dle podmínek stanovených v nabídce ČS, a.s. a znění úvěrové smlouvy mezi městysem a Českou spořitelnou, a.s. ve výši 8. mil. Kč
15. Koupě nové sekačky na trávu v max. výši Kč 260.000,-- vč. DPH
16. Výsledek výběrového řízení na akci: „Městys Nezamyslice – cisternová automobilová stříkačka“– vítěz : WISS CZECh, s.r.o., Halenkovice
za cenu 5.724.631,- Kč vč. DPH
17. Zpevnění cesty od stavebnin k veterinární ordinaci stavební a asfaltovou drtí od AGD Tištín
18. Prodej pozemku p.č. st. 79/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou o výměře
154m2 za cenu 60.000,- Kč vč. DPH
19. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,--Kč
pro Římskokatolickou farnost Nezamyslice na Hané
20. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. Rozpočtové opatření č. 4/2016, které se mění na straně příjmů o 469.207,- Kč
a na straně výdajů o 7.118.577,- Kč. Financování ve výši 6.649.370,- Kč
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22. Stávající koncept výstavby školy – návrh projektanta ze dne 7.6.2016
23. Uspořádání veřejné sbírky na novou hasičskou cisternu
II.
1.
2.
3.
4.
5.

BERE NA VĚDOMÍ:
Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Projektovou dokumentaci a postup prací u akcí – přístavba základní
školy, obytný soubor Končiny
6. Informaci o připravované nové pojistné smlouvě městyse s pojišťovnou Allianz
II. UKLÁDÁ STAROSTOVI:
1. Prověřit plánované napojení kanalizace z Dřevnovic na čističku odpadních vod v Nezamyslicích mezi ulicemi Sportovní a Mlýnská – zejména z pohledu kapacity a propustnosti
2. Prověřit možnost umístění zpomalovacích retardérů v ulici Nádražní
a 1. máje
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
Dagmar Pavlíková, místostarosta

Masarykova základní škola
Žáci Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích úspěšně reprezentovali Olomoucký kraj v celorepublikových kolech soutěží
„Finanční gramotnost“ a „Tuta Via Vitae“
Koncem dubna 2016 dosáhli žáci druhého stupně Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích velkého úspěchu. Jako jediní reprezentovali Olomoucký kraj v celorepublikových kolech soutěží „Finanční
gramotnost“ a „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana
EU“. Ve finanční gramotnosti naši žáci získali v silné konkurenci skvělé
třetí místo, v soutěži s bezpečností tematikou „Tuta Via Vitae“ výborné
páté místo.
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Na detaily z obou soutěží jsem se zeptala člověka nejpovolanějšího, a to
paní učitelky Mgr. Jarmily Krupičkové, která žáky na obě soutěže pečlivě
a dlouhodobě připravovala.
„V úterý 26. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Nad finálovými koly soutěže převzal
záštitu prezident České republiky Miloš Zeman, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek, náměstek MŠMT ČR Jaroslav Fidrmuc, devět krajských hejtmanů a Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy. Finále
soutěže již tradičně zahájil Miroslav Singer, guvernér České národní
banky. Ve finálovém kole soutěžilo 14 tříčlenných družstev. Družstvo
Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích ve složení Aneta Crhanová
(9. A), Aneta Šiklingová (9. A) a
Tadeáš Vymazal (9. A) se s ostatními vítězi krajských kol utkalo
v prostorách historického areálu
benediktinského opatství EMAUZY v Praze. Otázky byly vybírány z těchto tematických okruhů:
informační gramotnost, peněžní
gramotnost, cenová gramotnost,
rozpočtová gramotnost, právní gramotnost a ochrana spotřebitele. Na
všechny otázky naši deváťáci odpověděli správně. Druhým rozhodujícím kritériem pro přidělování bodů byl čas, za který soutěžící zodpověděli své otázky. V boji o titul „Mistra republiky ve finanční gramotnosti“
skončili žáci z Nezamyslic na výtečném 3. místě. Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže „Tuta Via Vitae
aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“, ve kterém jsme obsadili
skvělé 5. místo. Na průběh finálových kol dohlížela odborná porota pod
vedením PaeDr. Miroslavy Salavcové z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, která podtrhla tu skutečnost, že právě znalosti, které
rozvíjí tato soutěž, jsou pro každého z nás potřebné v mnoha běžných
životních situacích. K tomuto názoru se přidala i zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Hana Davidová. Družstvo reprezentující
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Masarykovu ZŠ a MŠ Nezamyslice ve složení Valerie Barošová
(8. A), Jolana Moravcová (8. A)
a Adéla Špalková (9. A) se utkalo s ostatními vítězi krajských kol
v prostorách historického areálu
benediktinského opatství EMAUZY v Praze. Otázky byly vybírány
z těchto tematických okruhů: Požární gramotnost aneb Než přijde
hasič, Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista, Zdravotní
gramotnost aneb Než přijde lékař, Občanská gramotnost aneb Občan
v obci, ve státě a v EU, Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku
a zdraví a Právní gramotnost aneb Občan a právo. Všichni tito žáci si
zaslouží obrovskou pochvalu za velmi dlouhou a náročnou přípravu. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy, která je na své
žáky náležitě hrdá.“ řekla o průběhu soutěží paní učitelka Krupičková.
A já jen jménem naší školy připojuji velké gratulace a díky za skvěle
odvedenou práci a konstatování, že jsme hrdí nejen na naše skvělé žáky,
ale i na naši skvělou paní učitelku Krupičkovou.
Dagmar Halašová

Sázení stromů u kapličky v Nezamyslicích
V sobotu 23. dubna se v Nezamyslicích u kapličky sešli mladí
i starší občané Nezamyslic, aby zasadili 31 nových stromů. Nové lípy
a topoly byly vysázeny v místech
vykácených přestárlých topolů, které svým stářím a poškozením již
ohrožovaly všechny příchozí. Nezamysličáci všech věkových kategorií
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věnovali sobotní dopoledne péči o životní prostředí, každý podle svých
sil a schopností, všichni však s radostí a nadšením. Navázali tak na sázení stromů okolo kostela, u nádraží a na dalších místech obce. Celkem se
v průběhu jara v Nezamyslicích vysázelo už 51 stromů.
Jan Košárek

Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice
V uplynulých měsících naše zásahová jednotka vyjížděla k šesti mimořádným událostem. První z nich byl požár trávy u Měrovic. Druhým
výjezdem byl zásah při požáru rodinného domu v Nezamyslicích. Dalším zásahem byla technická pomoc při odstranění uniklých provozních
kapalin v Dřevnovicích. Dále jsme vyjížděli k požáru přístřešku do Víceměřic a k požáru v kuchyni rodinného domu v Němčicích nad Hanou.
Zatím poslední výjezd byl k požáru rodinného domu v Němčicích nad
Hanou, jednalo se ale o planý poplach. Kromě těchto zásahů jsme také
dvakrát likvidovali nebezpečný hmyz u rodinných domů v Nezamyslicích. Naše jednotka také na žádost úřadu Městyse pravidelně zalévá
nově vysázené stromy na nádraží, u kapličky, u kostela a u zbrojnice.
Proběhlo také výběrové řízení na nákup nového zásahového automobilu
pro JSDHO, které vyhrála firma WISS Czech s cisternovou automobilovou stříkačkou značky Scania. Několik členů zásahové jednotky se také
připravuje na soutěž Železný hasič (TFA – Toughest Firefighter Alive).
Závod spočívá v překonávání různých překážek (např. dvoumetrová bariéra, přenášení těžkých předmětů, vybíhání schodů atd.) v kompletním
zásahovém obleku včetně dýchacího přístroje a je tedy velmi fyzicky náročný a ne každý ho dokončí.
Na konci dubna se sbor podílel na organizaci tradičního pálení čarodějnic, kde jsme zajišťovali požární dohled. V květnu jsme také uspořádali sběr starého železa, tentokrát společně se sběrem vysloužilých
elektrospotřebičů, které byly předány k ekologické likvidaci. Zúčastnili
jsme se oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ivani, kde
jsme provedli ukázku vyproštění zraněné osoby při dopravní nehodě
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a ukázku zásahu při požáru osobního automobilu. Zúčastnili jsme se
také slavnostního křtu knihy Dobrovolní hasiči olomouckého kraje
a žehnání praporu SHČMS, krajského sdružení hasičů Olomouckého
kraje v Olomouci. 24. června jsme uspořádali pro děti ze základní školy
Den otevřených dveří. Děti si mohly prohlédnout zbrojnici a vybavení
a provedli jsme také několik ukázek zásahů. Odpoledne jsme potom zajišťovali občerstvení a pěnu pro závodníky na tradiční zimní olymppijádě.
Děti se v rámci kroužku Mladých hasičů na velikonoční neděli zúčastnily svých prvních závodů v uzlování v Čelčicích. Družstvo mladších žáků se umístilo na pěkném šestém místě z 10 zúčastněných družstev. V jednotlivcích se nejlépe umístil Ondra Matušinec na 15. místě
z 69 zúčastněných, ale ani ostatní ostudu rozhodně neudělali. Po těchto
závodech jsme se pustili do trénování požárního útoku. S našimi dvěma družstvy jsme postupně objeli závody v požárním útoku v Dřevnovicích, Kobeřicích, Hrušce a Soběsukách. Zatím nejlepším umístěním
bylo 3. místo v kategorii mladší žáci na závodech v Hrušce, odkud si děti
dovezly vytoužený pohár. Se závoděním ani s koncem školního roku nekončíme a 2. 7. se zúčastníme závodů v požárním útoku v Doloplazech.
Jana Bartošková,
jednatelka sboru
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Další generace hasičů v Nezamyslicích
V naší obci máme novou hasičárnu a budeme mít i nové hasičské auto.
Ale nejdůležitější je mít hasiče, kteří s novou technikou budou umět zacházet.
Jistě jste si všimli, že každý pátek odpoledne se před hasičskou zbrojnicí pohybuje mnoho dětí a několik dospěláků. Není tajemstvím, že od září
loňského roku vzniklo družstvo mladých hasičů (téměř 20 dětí). Celý rok
se učili různým dovednostem, poznávali hasičskou techniku, a to dokonce i na exkurzi u profesionálních hasičů. Zejména se už naplno zapojili do
soutěžních klání v požárním útoku, dokonce už se ziskem prvního poháru (3. místo v Hrušce). Vše završí letní tábor, na který se již všichni těší.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za ochotu a velkou snahu členům SDH Nezamyslice, kterou věnují přípravě mladých hasičů.
Rodiče
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Krajské kolo štafetového závodu v Olomouci
Ve středu 18. května jsme s našimi žáky vyrazili do Olomouce na
krajské kolo štafetového závodu. Žáci se kvalifikovali pěkným výkonem
z okresního kola v Prostějově, kde získali celkové 3. místo. Vzhledem k tomuto výsledku (poslední postupová pozice) asi nikdo nečekal, že bychom
si nárokovali místo na bedně. Už v Prostějově jsme si ale všimli, že žádný
z týmů nevyužíval předávkového území a běžci si předávali kolík pasivně
z místa, což je u nejmladších i mladších žáků celkem pochopitelné. Předávka je tak nějak na jistotu. Tady jsme ucítili šanci. Během krátkého, ale
o to tvrdšího tréninku, i naši nejmladší žáci zvládli předání štafetového
kolíku v běhu. Ve štafetě 8x100m i 8x200m je celkem 7 předávek a jejich
provedení je tedy klíčové pro celkový čas.
Nejmladší žáci nám rozběhli svou štafetu 8x100m fantasticky a ve složení Aleš Navrátil, Zbyněk Křepelka, Hynek Přecechtěl, Adam Přikryl,
Daniela Halousková, Andrea Havlíčková, Lenka Cyprianová a Veronika
Plevová dosáhli času 02:22,18. V cíli byli druzí za našlapaným týmem Bohuňovic.
Štafeta starších žáků ve složení Tomáš Pleva, Lukáš Navrátil, Tereza
Račanská, Denisa Koutská, Anna Pazderová, Ondřej Matušinec, Adam
Novotný a Daniela Jančeková od začátku držela tempo s vedoucími běžci
jejich rozběhu. Bohužel na třetí předávce nastal kritický moment, když
jsme upustili při předávce kolík. V profesionálním závodě by to byl konec-diskvalifikace. Naštěstí, když jde o děti, jsou pořadatelé o něco mírnější,
a tak jsme mohli běžet dál. A věřte, že tenhle úžasný tým si zachoval asi to
nejdůležitější, co ke sportu patří, fair-play a sportovního ducha. Šlapal do
toho dál naplno a i díky finišující “raketě“ jménem Tomáš Pleva, doběhl
do cíle v čase 02:12,60. Hlasatel nám oznámil celkové osmé místo. Bylo to,
jako by si naslinil prsty a jediným pohybem típl náš plamínek naděje. I to
je sport. Vzdát se a zabalit to ale nepřipadalo v úvahu.
Pro celkový výsledek byl důležitý součet časů a nikoli pořadí. Jednotlivé
časy jsme neznali. Museli jsme prostě makat o to víc a ve štafetě 8x200m
se nám to podařilo. Tomáš Pleva, Lukáš Navrátil, Tereza Račanská, Denisa
Koutská, Aleš Navrátil, Adam Přikryl, Veronika Plevová a Lenka Cypria12

nová obhájili další druhé místo v čase 04:39,62, pouhých 32 setin sekundy
za opět prvními Bohuňovicemi.
Vyhlašování výsledků bylo napínavé. Nevím jak děti, ale já se držel při
zemi a říkal si, že celkově budeme tak pátí nebo šestí, možná, že to bude
ta neoblíbená bramborová medaile. Byl to nádherný pocit, když pořadatel
vyhlásil celkové třetí místo a my stále nebyli nastoupeni, koutky úst se mi
rozjely do stran. „I to je sport!“ tentokrát z té příjemnější stránky. Celkové
2. místo a místo na bedně! Děkuji všem běžcům za fantastické výkony,
vedení školy za umožnění akce a rodičům za podporu celého týmu.
Sportu zdar!
Jan Baše
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Štafetový běh pohledem rodičů
Dne 28. 4. 2016 se vybrané děti z Masarykovy
ZŠ v Nezamyslicích zúčastnily štafetového běhu
v Prostějově, kde se jim
podařilo výborné umístění, a proto postoupily
do KRAJSKÉHO KOLA.
Krajské kolo štafetového běhu se konalo 18. 5. 2016 v Olomouci. Zúčastnily se ho školy z měst Jeseník, Šumperk, Přerov, Prostějov (Reálné
gymnázium) a další, které mají svůj vlastní sportovní areál s běžeckým
oválem a doskočištěm do písku. Celkem 10 škol a mezi nimi děti ze školy
z Nezamyslic. Tyto děti trénovaly na štafetový běh v SRC, kde nejsou úplně vhodné podmínky pro tento sport.
Děti z jiných škol byly dobře vybavené sportovním oblečením i obuví
(tretry). Měly i stejné dresy, aby se lépe poznaly při předávání štafetového
kolíku.
Naše děti z toho byly trochu v rozpacích a říkaly si, že snad nemají ani
šanci. Naopak, jiné se povzbuzovaly, že zabojují. Na start šly všechny děti
s velkou trémou, ale zároveň s odhodláním běžet, jak nejrychleji jim to
půjde. A hned první štafeta ukázala, že bychom mohli uspět. Děti doběhly na druhém místě. A to je nabudilo a bojovaly v každém běhu ve všech
štafetách, které se to dopoledne běžely.
Po dokončení celého závodu jsme napjatě očekávali výsledky. Neuměli
jsme si spočítat umístění předem, jelikož jsme neznali časy ostatních škol.
Navíc ne všechny rozběhy se dětem povedly. Doufali jsme však, že se Nezamyslice umístí do 5. místa.
Velké překvapení a velký jásot nastal, když byly děti z Nezamyslic vyhlášeny na 2. místě.
Tímto bych chtěla poděkovat škole, že umožňuje žákům se zúčastnit sportovních akcí. Hlavně děkujeme panu učiteli Janu Bašemu, který je ochoten
žáky připravovat a doprovázet na sportovní závody. A že tělocvik je opravdu
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tělocvikem. Také dětem, že mají chuť sportovat a ukázat svoji bojovnost.
Je dobře, že se v Nezamyslicích budují hřiště pro sportovní účely. Věřím, že se v brzké době také Nezamyslice dočkají sportovního areálu s běžeckým oválem a doskočištěm do písku, kde budou moci děti sportovat
v rámci tělesné výchovy, ale i příprav na různé atletické závody, nebo jen
ve svém volném čase.
rodiče

V předvečer setkání rodáků
Uběhlo deset dlouhých nebo pro někoho krátkých let. Za tuto dobu
se jistě mnoho věcí změnilo a na každém z vás je na posouzení, zda
k lepšímu nebo ještě více k lepšímu. Připomeňme si ten minulý sjezd
rodáků a rok 2006 vůbec.
- Hned měsíc leden připravil vichřicí pozdvižení v obci a to doslova, sebrala totiž nedokončenou střechu na šatnách fotbalového hřiště, oprava proběhla hned v únoru.
- Začíná se uvažovat o přestavbě sokolovny z roku 1929, která nedostačuje potřebám.
- Místní knihovna nabízí 1578 knih, pro 116 čtenářů, z toho 60 dětí do
15 let.
- Divadelní představení, sešlosti, vystoupení žáků ZUŠ, dětí ze školy, besídky, účast dětí na různých soutěžích, Písařík a mnoho dalších kulturních i společenských akcí.
- Poslední sjezd rodáků se konal 25. 5. 1985, do kroniky se tenkrát zapsalo 163 přítomných.
- Sjezd rodáků 24. 6. 2006 – dopisem bylo obesláno celkem 775 lidí
ve věku od 30 do 95 let.
- Zmínky o obci k 730 letům:
- dvoudenní akce plná zajímavého programu – divadlo, mše svatá
v Těšicích i Nezamyslicích, přednáška o kostele, výstava sakrálních předmětů na faře, vystoupení flétnového souboru Domenica
15

-

-

v prostorách Domova Na Zámku, výstava v prostorách lidového
domu o vývoji obce a životu v ní s ukázkou hanácké jizby
- na obecním úřadu výstava kroniky, pamětních knih, pečetidla, listin
- v poledne se uskutečnil průvod obcí za účasti hasičů, mažoretek,
Hanáků, hostů i starousedlíků
- na kynologickém hřišti zhlédli účastníci setkání program „ Jakpak
je dnes u nás doma?“, který byl složený z účinkujících z naší obce,
večer potom taneční zábava
Pokračuje výstavba komplexu Trávníky, z původních 41 míst je zatím
neprodáno 6 míst.
Konal se 2. slet čarodějnic.
V prostoru Domova Na Zámku se buduje nová přístupová cesta k zadnímu vchodu.
V pátek 2. 6. 2006 začala 42. sezóna, možná poslední, letního kina.
Čápi u nás již skoro sto let nehnízdí, změní se to? (víme, že ano)
Třídenní deště promočily střechu na budově pošty, museli zasáhnout
hasiči.
Za poledne byla přepadena prodejna stavebnin.
Při poutním procesí ke kapličce se opět objevily hanácké kroje.
Letos se konal první závod na kolečkových bruslích.
Smuteční obřadní síň místního hřbitova má nové ozvučení.
Provádí se opravy chodníků a firma Skanska buduje nové silnice v obci.
17. 10. převzal z rukou předsedy parlamentu Miloslav Vlčka pan starosta
Jiří Doubrava po 99 letech dekret opravňující k používání názvu „městys“.
Konala se i tradiční drakiáda.
Volby do zastupitelstva obce. Již počtvrté je zvolen starostou Jiří Doubrava, místostarostou Bohumír Novotný, radními MUDr. Marcel Šmíd,
Ing. Vlastimil Michlíček a Ladislav Štěpánek.
V listopadu se koná rej strašidel.
Přijela k nám čtyřčlenná návštěva kongregace sester svaté Hedviky
z Břežan.
ÚSP pořádá již tradiční Kateřinský ples.
Obec, dnes už opět městys, má 1327 obyvatel, z toho 714 mužů a 613 žen.
Tak takový byl ve zkratce rok 2006.
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Pro zajímavost některá data z minulosti dávno zapomenuté:
1276 - první písemná zmínka o obci
1656 - zjišťování stavu domů poškozených třicetiletou válkou
1836 - na řece Hané postaven kamenný splav
1866 - na choleru zemřelo 40 lidí
1876 - zámek zabydlely sestry řádu svaté Hedviky
1906 - byla dokončena přestavba kostelní věže do dnešní podoby a výšky
1926 - kopalo se nové koryto, zasypalo se staré řečiště, kde je sokolovna
1966 - budují se betonové chodníky
1986 - jsou dokončeny dvě nové budovy školy. V říjnu jsou zavěšeny nové
zvony Václav a Cyril s Metodějem
Každý jeden rok, který jsem zde v souhrnu vypsala, ve skutečnosti
znamená velké množství práce a snahy lidí, která mnohdy zůstává bez
povšimnutí.
Ve všech kronikách jdou ruku v ruce záznamy o budování obce, kultuře, sportu, životě a víře. Stejně tak nezapomínejme, že náš městys tvoří
lidé, stavby a různá díla, která budoucnost zaznamená v kronikách jako
počin a základ další historie. Přeji všem pouze taková rozhodnutí, kterých
nebudeme muset litovat a budeme na ně hrdí.
Bohuslava Novotná
kronikářka městyse

ZUŠkoviny
Tak tu máme opět konec školního roku a za sebou spoustu krásných
vystoupení.
Své první úspěchy slaví dětský pěvecký sbor Sedmikráska, který má
za sebou svou první soutěž pěveckých sborů. Z krajského kola soutěže
základních uměleckých škol, které se konalo v krásném prostředí Priessnitzových lázní v Jeseníku, si odvezl „Stříbrné pásmo“.
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Nyní má za sebou Sedmikráska další vystoupení
s Pavlem Novákem, se kterým na začátku příštího školního roku plánuje natáčení
společného CD a před Vánocemi pak další Vánoční koncerty.
V letošním školním roce
byl na naší pobočce ZUŠ
nově otevřen taneční obor,
který navštěvovalo 15 děvčat. Dívky se pod vedením paní učitelky Magdaleny Kettnerové účastnily různých vystoupení. Prezentovaly se spolu
s literárně-dramatickým oborem při rozsvícení vánočního stromečku,
účinkovaly v pohádce Šípková Růženka na výchovném koncertě v Němčicích nad Hanou a Nezamyslicích, na závěrečném vystoupení tanečního
oboru v kině Oko v Němčicích nad Hanou, na Svátku hudby a besídce
MŠ. Velký úspěch zde měli jak malí „Ježečci“, tak i děvčata tančící krásný
tanec “Co to roste na poli“.
A muzikanti? Ti mladší se na konci roku měli možnost zapojit do 60ti
členného orchestru „Richiband“ pod vedením pana učitele a „táborníka“
Richarda Prokopa a na Svátku hudby zahrát některé písně z hudebních táborů, ale také doprovodit Pavla Nováka. Ti starší se stali nedílnou součástí
mezinárodního orchestru „Youthband“ pod vedením Jindřicha Nováka,
kde si zahráli po boku slovenských a irských muzikantů slovenské, české
a irské tance.
Musím říct, že letošní školní rok byl opravdu
velice pestrý a děti z naší
„Zušky“ nám dělaly velkou radost.
Jana Nosková
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Domov „Na Zámku“
Dne 15. 6. 2016 se v Domově „Na Zámku“ uskutečnil již 5. ročník Mezinárodního terapeutického kongresu, ve spolupráci se ZOO Kopeček.
Za mezinárodní účasti odborníků a studentů z oblasti sociální práce,
psychologie, psychiatrie, medicíny či pedagogiky, kteří k nám tentokrát zavítali až z Číny, Maďarska či Slovenska, jsme mohli prezentovat výsledky
naší terapeutické práce s uživateli a všechny terapeutické koncepty, které
jsou součástí nabídky poskytované sociální služby v Domově „Na Zámku“.
Po zahájení kongresu a představení sociální služby následovala praktická ukázka jednotlivých terapií. Účastníci kongresu měli možnost zhlédnout ukázku lekce skupinové Stimulační harmonizace, praktickou ukázku
lamaterapie, navštívili keramickou dílnu, košíkářskou dílnu, kožedělnou
dílnu a tkalcovskou dílnu. Zájemci se též seznámili s prostředím zámecké
zahrady, kde pod vedením školených terapeutů probíhá zahradní terapie.
Po předvedení terapií v praxi následovala teoretická část programu, kde
jsme měli možnost odprezentovat jednotlivé terapeutické a aktivizační činnosti. Zdůrazněn byl vliv komplexu terapií na osobnost jedince a na celkový
zdravotní stav obyvatel Domova „Na Zámku“ s uvedením konkrétních kazuistických příkladů z praxe. Panelová diskuze na závěr potvrdila, že uskutečněný kongres byl velkým přínosem a inspirací pro naši další práci.
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Sociální služba poskytovaná v Domově „Na Zámku“, stejně tak jako
nabídka zapojení do terapeutických programů, respektuje individuální
možnosti každého jednotlivce. Vycházíme z osobních cílů, které si uživatelé stanovují za podpory klíčových pracovníků. Na základě individuálního plánování a potřeb našich uživatelů připravujeme na následující
letní měsíce řadu aktivit. K oblíbeným patří zejména zahradní slavnost,
hudební soutěž DOREMI či Hry radosti a sportu, které každoročně pořádáme pro zařízení sociálních služeb z celého Olomouckého kraje.
Zaměstnanci Domova „Na Zámku“ p. o. Nezamyslice

Písařík je opět nejlepším žákovským
časopisem Olomouckého kraje
Na tvorbě našeho školního časopisu se letos podílí více než 20 redaktorů. Každý týden se schází „v redakci“ a pracují na svých příspěvcích –
reportážích, anketách, povídkách, recenzích…
I letos jsme náš Písařík přihlásili do soutěže školních časopisů „Školní časopis roku 2016“. V úterý 31. května 2016 se konalo vyhlášení krajských kol
této soutěže. Proběhlo v prostorách Asociace středoškolských klubů v Brně.
Naši redakci zastupovaly redaktorky Adéla Koutská, Nikola Kuchařová
a Anna Wagnerová z 9. A. Netrpělivě očekávaly, jak náš Písařík uspěje. Když se
vyhlašoval Olomoucký kraj, zaznělo jméno našeho časopisu celkem čtyřikrát.
Zvítězili jsme ve všech vyhlašovaných kategoriích: Titulka, Grafika,
Obsah a v hlavní kategorii Školní časopis žáků II. stupně základních škol.
Ocenění pro celou naši redakci děvčata převzala z rukou Pavla Zdráhala.
K naší radosti jsme zopakovali loňský výsledek a Písařík postoupil do
celostátního finále, které se bude konat v prosinci 2016.
Děkuji všem redaktorům, kteří se podílí na tvorbě našeho časopisu,
za jejich tvořivou práci a blahopřeji jim k výbornému výsledku v soutěži.
Jarmila Krupičková
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Letem světem
Středa 22. června 2016 byla pro děti z mateřské školy zcela výjimečným dnem. Čekala je jarní besídka pro rodiče a ty nejstarší slavnostní
šerpování a loučení se školkou.
Po několika týdnech nácviku, kdy mateřskou školou zněly písně, cvičily se tanečky a pilovaly texty, byly děti připravené předvést rodičům
a všem, kteří je přišli podpořit, muzikál „ Jak se noty ztratily aneb letem
světem“ téměř na profesionální úrovni. Příběh nezbedných notiček, které
utekly ze zpěvníčku, protože se chtěly podívat do světa, rozehrály nejstarší
děti ze třídy KOŤÁTEK. Mladší i ty nejmladší děti cestovaly s nimi a dotvářely příběh tanečky a písničkami a procestovaly s nimi celý svět. Celý
příběh zakončily děti společnou písní. Atmosféra v sále byla skvělá, diváci
oceňovali výkony „herců“ potleskem po celý průběh muzikálu.
V závěru 1. části besídky vystoupily malé tanečnice ze třídy Magdaleny
Kettnerové ze ZUŠ a Kamily Tenčíkové z taneční školy Přerov.
V druhé části svátečního odpoledne jsme se loučili s našimi předškoláky. Letos je jich 18. Slavnostního aktu šerpování se ujali pan starosta
Michlíček a náš pan ředitel Jordán. Po krátkém programu a přísaze předškoláků odcházely děti vybaveny kufříkem a mapou světa, aby vždy ze
svých cest trefily domů. Pohádkový příběh o notičkách byl totiž nejen
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zábavou, ale děti se naučily pracovat s mapou, rozumí barvičkám na ní,
znají názvy světadílů, mají základní informace o životě na Zemi.
Co tedy popřát našim malým cestovatelům před odchodem na prázdniny? Hodně sluníčka, krásné zážitky a vždy šťastnou cestu!
A našim předškolákům? Ať jsou zdraví, šťastní, veselí a vždy tak úspěšní, jako na letošní sportovní olympiádě v Doloplazích, odkud si přivezli
zlatou medaili!

Poděkování do školky
Už jen málo zbývá a letošní předškoláci opustí „naši“ školku.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se s velkou péčí a svědomitostí po několik let věnovali našim dětem.
Měli pro ně pochopení, lásku, trpělivost, ale i pevné vedení, které jistě
ocení v dalších školních letech.
Nemalé díky patří i paní Novotné, Krejčířové, Kazlepkové a Květoňové.
Věřím, že na Vás děti budou rády vzpomínat.
Přeji Vám krásné prázdniny a šikovné děti v dalších letech a hlavně
kupu trpělivosti při výchově dalších dětí.
Spokojení rodiče

Dálkový pochod
Abychom naše spoluobčany přesvědčili o tom, že Nezamysličtí mažoreti nejsou pouze parta nedospělých dospěláků se zamrzlou pubertou,
rozhodli jsme se, že založíme v naší organizační struktuře několik odnoží
a sekcí, které se budou zabývat zcela seriózními a záslužnými činnostmi.
Jedna ze sekcí nazvaná OSNM (Otužilecká sekce Nezamyslických mažoretů) dokázala již podruhé svou Novoroční poobědovou koupelí v Hané,
že je životaschopným prvním chapadlem naší chobotnice, která postupem času jistě zasáhne všechny oblasti veřejného (a tajně doufáme, že
i neveřejného) života našeho městyse a čím dál širšího okolí.
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Již loňským rokem se nám stala velkou výzvou myšlenka uspořádat dálkový pochod o Svatojakubské noci, kdy bychom přesně
o půlnoci přešli pěšky a s veškerým nezbytným vybavením do neznámého a doposud neprozkoumaného prostředí z 30. dubna na
1. máje (rozuměj května). Jelikož
loni to byla myšlenka zcela nová
a vyvstanuvší těsně před jediným
možným termínem konání tohoto dálkového pochodu, nestihla se přeměnit v konkrétní čin. O rok později
v den loučení se zimou myšlenka dozrála natolik, že byla konečně hodna
realizace. Po zevrubném prozkoumání podrobného topografického plánu
jsme zjistili, že vhodnější lokalitu než je městys Nezamyslice bychom jen
těžko hledali. Svou sítí ulic a uliček s nenáročným výškovým převýšením
se stal jasnou volbou pro realizaci plánu půlnočního dálkového pochodu.
Konkrétní obrysy začal náš plán dostávat 30. 4. 2016 na taneční zábavě
po spálení všech čarodějnic, kdy byla veřejně na pódiu a za přítomnosti
přítomných členů Nezamyslických mažoretů založena TSNM (Turistická
sekce Nezamyslických mažoretů). Zároveň byli všichni přítomní pozváni
k účasti na prvním a v našem kraji jistě průkopnickém dálkovém pochodu.
Protože má TSNM ambici stát se součástí Klubu českých turistů, byl dálkový jednodenní pochod zároveň šancí splnit jednu z podmínek pro oficiální
zápis. Takovou menší zajímavostí je, že ani jeden člen mažoretů, kteří při
zakládání TSNM byli přítomni, se samotného pochodu nezúčastnil.
Sraz účastníků jednodenního pochodu byl zcela v duchu mažoreťáckých
zvyklostí stanoven na kdykoliv před půlnocí na křižovatce ulic Vyškovská
a 30. dubna. Ještě pět minut před půlnocí byla účast na nultém ročníku
nově založeného dálkového pochodu nevalná. Byl přítomen pouze jeden
člen mažoretů s manželkou. Do půlnoci však účast na pochodu stoupla na
dva členy mažoretů s manželkami, dva hasiče, pět věrných příznivců mažoretů se psem, který by se vzhledem ke své velikosti také dal považovat za
plnohodnotného účastníka a jednoho občana Tištína, který v době odbíjení
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půlnoci na kostelních hodinách chtěl
projet okolo. Byl však davem pochoduchtivých přítomných především
slovně donucen k účasti na pochodu
a později se již dobrovolně podílel na
fotodokumentaci celé organizačně
i fyzicky náročné historické události.
Samotný pochod proběhl zcela bez
problémů a zranění, jelikož všichni
přítomní měli oblečení a obuv vhodnou právě pro tento druh venkovní aktivity. V dobré náladě, podpořené
těmi správnými energetickými nápoji, jsme u samoobsluhy Večerka opustili
30. dubna a překročením náměstí Děkana Františka Kvapila jsme vkročili
na 1. máje. Většina nezamyslických občanů ví, že tato ulice začíná vyhlášenou restaurací Viktoria (známější spíše jako „Hotel“), která se pro náš
pochod stala vítanou občerstvovací zastávkou. Celodenní směnou unavený
číšník nás nejprve odmítl obsloužit, ale když viděl, jak jsme zmoženi náročným půlnočním pochodem, smiloval se a dovolil nám u jeho pípy doplnit
nezbytné vitamíny v podobě zrzavé tekutiny.
Jelikož stanovený cíl pochodu byl splněn, zhotovili jsme několik fotografií všech účastníků, aby v budoucnu nebylo pochyb o tom, kdo stál u zrodu
nové tradice, a teď již zcela neorganizovaně jsme se rozešli ke svým domovům. Jen doufám, že jsme tímto nultým ročníkem překonali problémy, které
doprovázejí všechny začátky pravidelně se opakujících událostí, a příští ročník minimálně svojí účastí předčí ten letošní.
-MiK-

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Konec školního roku se přiblížil a stalo se již tradicí, že v předposlední
den přichází na řadu loučení s žáky devátého ročníku.
Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Ve středu 29. 6. 2016 se uskutečnilo krásné i dojemné slavnostní rozloučení s našimi deváťáky.
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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 prožíval spoustu radostí i starostí a také mnoho společných chvil,
na které nelze jen tak zapomenout.
Letos jsme se loučili s 27 absolventy třídy 9. A. Ředitel školy ozdobil absolventy slavnostními šerpami, třídní učitelka předala svým žákům jejich
poslední vysvědčení na základní škole a starosta našeho městyse jim věnoval pamětní listy naší školy. Tento slavnostní akt sledovali ze sálu rodiče,
příbuzní a kamarádi našich deváťáků. Pozvání na slavnostní předávání vysvědčení přijali i starostové obcí, ze kterých pocházejí naši absolventi. Slavnostní atmosféra celého odpoledne byla prostoupena štěstím a dojetím.
V září už začne našim absolventům nová životní etapa. Stanou se studenty, případně učni středních škol, které si před časem sami zvolili. Budou se muset naučit větší samostatnosti a zodpovědnosti.
Letošní deváťáci byli opravdu skvělým kolektivem. Vždy se dokázali
domluvit a hlavně drželi při sobě. Doufám, že i oni budou na těch devět
let na naší škole rádi vzpomínat.
Přeji jim studijní úspěchy na zvolených školách a hodně štěstí a spokojenosti v jejich osobním životě. Ať se jim splní všechny sny a touhy, které mají…
Mgr. Pavla Urbášková, třídní učitelka
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice
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Fotogalerie

Den s Patříme k sobě

Návštěva MŠ u hasičů

Olympiáda mateřských škol
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Fotogalerie

Rozloučení s deváťáky

Slet čarodějnic 2016

Sázení stromů u kaple

Vyřazení předškoláků
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Kolová
Jarní část sezony zakončila dvojice oddílu kolové ve složení Petr a Martin Přikrylovi, pod vedením trenéra Vladimíra Pavelky, startem ve druhém kole I. ligy v Přerově. V turnaji nepoznali hořkost porážky a druhé
kolo suveréně vyhráli, a mají tak „našlápnuto“, po vítězství i v prvním
kole, k návratu do nejvyšší soutěže Extraligy. Před posledním, třetím
kolem, mají v celkovém pořadí náskok 8 bodů před mužstvy Favoritu
Brno a Šitbořic, v dalším pořadí jsou za námi mužstva Přerova, Favoritu,
Chrastavy a Olomouce.Poslední kolo soutěže je na pořadu v září v Brně.
Dvojice Lukáš a Tomáš Prusenovských startovala v semifinále soutěže
U23, kde skončila na 7. místě a do finálového turnaje se tak neprobojovala.
V případě postupu naší dvojice do Extraligy bychom v příští sezoně rádi
přivítali nejlepší mužstva na jednom ze čtyř turnajů v domácí hale.
Libor Košař

Výlety za kulturou
V našem městysi jsme uspořádali zájezd do divadla v Brně. A ne na
jedno, ale rovnou na dvě představení. Navštívili jsme Mahenovo divadlo, kde jsme zhlédli představení Rozbitý džbán od Heinricha von Kleista. Představení nepotěšilo, ani nezarmoutilo, ale ohromila nás výzdoba
Mahenova divadla. Připadali jsme si, jako bychom se ocitli v době Národního obrození. V květnu jsme pro změnu navštívili divadlo Janáčkovo, zde jsme se nechali vtáhnout do děje Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany. Před budovou divadla jsme obdivovali zajímavě upravené
prostranství s vodopádem, který vytvářel různé obrazy, jejichž krásu
podtrhovalo osvětlení. Výlety za kulturou se líbily, popovídali jsme si,
poseděli u zmrzliny a vínka a s pocitem hezky stráveného odpoledne
jsme se vrátili domů. Již nyní se těšíme na další zájezd, tentokrát třeba
na muzikál.
Dagmar Pavlíková
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Jarní turnaj ve stolním tenise
Na konci března kulturní komise uspořádala tradiční sportovní klání
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Obecní turnaj proběhl v kulturním sále Sportovně relaxačního centra v Nezamyslicích.
Po zapsání všech sportovců byly zahájeny první zápasy na všech šesti
stolech. Jelikož obec vlastní pouze dva ping-pongové stoly, byly ostatní
zapůjčeny jak z místní základní školy, tak od soukromých osob. Obecní stoly na ping-pong jsou celoročně umístěny ve sportovně relaxačním
centru, kde je možné v případě zájmu svoji hru s dvojbarevnou pálkou
pravidelně vylepšovat.
Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií. Kategorie dětí měla dvě skupiny po pěti sportovcích. Zde jsme zaznamenali propad oproti loňskému turnaji o více než polovinu. Kategorie mužů měla oproti loňsku také
méně účastníků. Pouze v kategorii žen nám přibyla jedna ping-pongová
hráčka. Nějakou méně či více hodnotnou cenu letos vyhrál každý, protože
na výhrách se podílel nejen městys Nezamyslice, ale menší sponzorský
dar věnoval i internetový obchod i-hračkářství.cz .
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Stolní tenis nebo také ping-pong
či „pinec“ je na první pohled ne příliš fyzicky náročná hra, protože se
hráči pohybují na malém prostoru
na kratší straně stolu a snaží se dřevěnou pálkou se speciálními povrchy odrazit malý plastový míček
přes nízkou síťku uprostřed stolu na
soupeřovu polovinu. Opak je však
pravdou. Kdo si tuto hru vyzkoušel, ví, že vyžaduje vynikající postřeh
a rychlost při přemísťování podél stolu. Již před dvěma tisíciletími hrály
„vznešené kruhy“ v Japonsku hru, k níž používaly pružných míčků, pálek a stolů. Zpočátku se hrálo pálkami z pergamenu, později dřevěnými
s gumovými nebo korkovými míčky. První pravidla byla vydána v roce
1884. Sportovní hrou se ping-pong stává v roce 1899, kdy Angličan Gibb
zavedl celuloidový míček. Do Evropy se tato hra dostává přes Anglii, kde
je v letech 1899-1904 přímo ping-pongová horečka. V roce 1902 se pak
začal vyrábět nový druh pálky s povrchem z vroubkované gumy, kterou si
nechal patentovat Bryan Atropos.
V Nezamyslicích tuto hru na turnaji v mužské kategorii zcela ovládl Jiří
Telecký před Zbyňkem Špičkou na druhém místě a Zdeňkem Špičkou na
třetím. Pokud se vám zdá, že jsem se spletl a výsledky jsem opsal z loňského turnaje, tak se vám to nezdá. Všichni tři obhájili své pozice z předchozího ročníku. Úplně stejná situace nastala v kategorii žen, kdy první místo
obhájila Klára Špičková před svojí maminkou Ivou a na třetím místě se
umístila opět Jana Telecká. Ve starších žácích pak první místo obhajoval Jakub Frgál, což se mu s přehledem podařilo. Druhý skončil Kristián
Kuča a třetí Daniel Moravec. Kategorii mladších žáků vyhrál Vojta Vystavěl před Davidem Slukou a Adriánem Vobejdou.
Pokud si myslíte, že dokážete sesadit z trůnu některého z výše jmenovaných favoritů minulých ročníků, není nic jednoduššího než přes rok
natrénovat na stolech v SRC ty správné údery a příští rok na jaře se přihlásit do obecního turnaje. Vítáni budou také ti, kteří chtějí strávit příjemné
sportovní odpoledne a o výsledky jim jde až ve druhé řadě.
MiK
30

Kopaná
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s děním v našem fotbalovém oddílu za poslední půlrok. Naše A mužstvo, které hraje I. B třídu, skončilo po podzimní části na hezkém pátém místě se
ziskem 22 bodů, ale už tehdy se začala projevovat slabá účast na trénincích, která se nezlepšila ani v zimní přípravě (včetně soustředění ve Starém Hrozenkově), ani v průběhu soutěže. Výsledkem bylo velmi špatné
jaro, kdy jsme z 33 možných bodů uhráli jenom šest (tři v posledním zápase), a jen díky dobrému podzimu jsme nespadli do okresního přeboru.
Celkově jsme skončili na 12. místě s 28 body a skóre 41:60. Po skončení
sezóny došlo k výměně trenérů, kdy k A týmu se vrací Drahoš Crhan
a Vlasťa Michlíček jde zpět k B mužstvu. Bez zodpovědného přístupu našich hráčů k přípravě se situace může opakovat i v dalším ročníku. Také
B mužstvo, které hraje III. třídu, mělo o poznání horší jarní část než tu
podzimní. V jedenácti zápasech uhrálo 12 bodů za tři vítězství a dvě remízy (v jednom zápase získali jeden bod navíc za vítězství po pokutových
kopech), a celkově naše rezerva skončila na 8. místě s 27 body a skóre
37:69. Výsledky mužstva hodně ovlivňuje souběh zápasů dorostu a Ačka,
kdy nemohou nastoupit hráči, kteří jindy za B tým nastupují.
Naši dorostenci v okresním přeboru skončili na krásném 3. místě
s 26 body a skóre 58:33. Pro malý počet přihlášených mužstev se soutěž
hrála dvoukolově s třetím nástavbovým kolem. Máme v dorostu šikovné
hráče a někteří z nich pravidelně nastupovali v obou seniorských týmech.
Naši starší i mladší žáci hrají okresní přebor systémem 7+1, protože
nemáme tolik hráčů těchto věkových kategorií, aby hráli velkou kopanou. Problém byl vůbec dohrát soutěž, hlavně u starších žáků. Mladší žáci
skončili celkově na 5. místě s 15 body a skóre 32:53 ze čtrnácti odehraných
zápasů, starší žáci skončili také na 5. místě, kdy po čtrnácti odehraných
zápasech uhráli 24 bodů se skóre 40:35.
Naše starší i mladší přípravka hrají své soutěže, ale nevedou se tabulky. Máme i předpřípravku, která soutěž nehraje, jenom si domlouvá
zápasy. Na tomto místě bych chtěl poděkovat trenérům a rodičům malých
fotbalistů za obětavost při práci s těmito našimi nadějemi.
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Nejenom sportem, ale i společenskými akcemi přispěl náš klub k dění
v naší obci. V lednu jsme uspořádali sportovní ples, v březnu maškarní
bál a dětské šibřinky. Podíleli jsme se i na tradičním pálení čarodějnic.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev a funkcionářům za práci, kterou pro naši Tělovýchovnou jednotu Haná Nezamyslice ve svém volném čase vykonávají, a vám ostatním
popřál krásné slunečné prázdniny a příjemné strávení letních dovolených
plných skvělých zážitků.
předseda

Zimní olymppijáda
Posledních čtrnáct dní školního roku se stává pro většinu dětí časem,
ve kterém se školní povinnosti mění v období přípravy na prázdninové dny, které by se měly nést v duchu krásného slunečného počasí, zábavy na koupalištích, ale i mimo ně, setkávání se s prázdninovými kamarády u babiček a dědečků, poznávání nových kamarádů na letních táborech
a dovolených a dnů bez učení a větších povinností.
Jistě jste zaznamenali, že jedna taková akce, která pomáhá navodit
prázdninovou atmosféru a která se v Nezamyslicích zrodila z původně recesistické akce, proběhla právě v pátek, týden před oficiálním ukončením
školního roku. To, že se nezamyslická Zimní olymppijáda stala již zavedenou značkou v kalendáři kulturních událostí našeho mikroregionu, svědčí
nejen počet uspořádaných nultých ročníků, ale i počet návštěvníků, a to
hlavně dětí, které se přišly pobavit a vyřádit se v netradičně pojatých zimních disciplínách pořádaných v tropickém počasí.
První známky toho, že se má konat nějaká taškařice, mohli občané Nezamyslic zaznamenat již v pondělí 20. června, kdy se městysem prohnal hlučný alegorický vůz naložený kupou dětí v zimním oblečení, následovaný několika vyvolávači ve slušivých zimních oblečcích a s přenosnými ampliony.
Ze zadních pozic tuto skupinku jistilo několik svatých Mikulášů i s neodmyslitelnými berlami, kteří se vměstnali do malého polského fiátka a kteří
jako by vypadli z notoricky známého pohádkového filmu Saxana. Tento ne32

obvyklý průvod měl upozornit na
6. nultý ročník Zimní olymppijády
a zároveň 1. nultý ročník Zimní
paralymppijády pořádaných Nezamyslickými mažorety. Tyto akce
byly připraveny na pátek 24. června. Někteří spoluobčané neodolali
a před vlastním domem nabízeli
účastníkům zimně oblečeného průvodu něco pro zahřátí. Myslím, že průvod vzbudil žádanou pozornost a svůj vytyčený cíl splnil. Důkazem byla
opět hojná účast jak olymppijonyků, tak jejich příznivců a diváků.
Samotná páteční sportovně-zábavná událost byla vyvrcholením několikaměsíčních organizačních příprav konaných většinou na zahrádce v restauraci Na Koupališti a několikrát i na dvoře u Pavlíků, jehož přilehlá dílna se během let stala hlavní výrobnou sportovního náčiní. Její začátek byl stanoven na
15 hodin, 55 minut a 55 vteřin nezamyslického času. Bohužel se nám stanovený čas nepodařilo úplně přesně dodržet, protože typicky zimní počasí
svými rozmary způsobilo menší zdržení při převozu olymppijáckého ohně.
Přesně o 37 minut a 46 vteřin později byl zahájen slavnostní nástup všech
oficiálně i neoficiálně přihlášených výprav. Po nástupu, který trval o něco
déle než obvykle, protože součástí výprav byly i různě postižení paralymppijáčtí sportovci, dostal slovo čestný předseda olymppijáckého výboru Vlastimilos Michlíčkos. Svým projevem překvapil všechny přítomné. Ještě než
si vůbec někdo všiml, že předseda začal mluvit, projev skončil a ceremoniál
postoupil k zapálení olymppijáckého ohně. Oheň zapaloval turecký tělesně
i duševně postižený paralymppijonyk na vozíčku, který přijel s celým harémem svých manželek. Svým tanečním vystoupením v rytmu charlestonu
ozdobily zahajovací ceremoniál mažoretky. Jejich kulturní vložka uchvátila
především mužskou část diváků. Od této chvíle byla olymppijáda zahájena.
Soutěžení zahájil biatlon dospělých se střeleckou položkou v polovině závodu. Běžící dospěláci byli ostřelováni dětmi z vodních pistolek. Osvěžující
střelecká položka vlila všem soutěžícím novou sílu do těla před jediným a největším stoupáním na trati. Vítězové byli všichni, kdo se zúčastnili, zcela v duchu olymppijáckých pravidel. Stejně náročnou trať pak absolvovali i dětští závodníci. Medaile byly rozdány všem bez ohledu na pořadí dosažené v závodu.
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Nově zařazenou soutěží byl pak „sledge hokej“. První tři zápasy odehráli
dospěláčtí sportovci a o zbylá utkání se podělili dětští sportovci. Aby byla
všechna utkání odehrána spravedlivě, všechna utkání rozhodovali stejní tři
rozhodčí. Hlavní rozhodčí Pavel, čárový rozhodčí Pavel a brankový rozhodčí Pavel. Bohužel až po odehrání všech zápasů jsme zjistili, že čárový rozhodčí Pavel je nejen tělesně postižený (na jednom oku měl 42 dioptrií a na
druhém 83,5), což by se dalo přehlédnout, ale byl i velmi chabého duševního zdraví, což se i podle olymppijáckých pravidel nedalo omluvit. Z tohoto
důvodu se musely všechny zápasy anulovat a tím pádem nemohly být rozdány připravené sady velmi hodnotných medailí.
Poslední disciplína, která jako již tradičně uzavřela sportovní olymppijácké odpoledne, byla sjezd na čemkoliv z vrcholku Mount Nezamyslu do
připravené pěny. Pěnu dodal a na místě z voňavého jaru a kvalitního mýdla
vyrobil nezamyslický sbor dobrovolných hasičů. Hasiči se následně postarali i o očistu a osvěžení všech účastníků her za pomocí vodního děla.
Zcela cíleným promočením všech dětí i za pomocí závlah na fotbalovém
hřišti byl letošní ročník Zimních olymppijáckých her zakončen. Uhašením
olymppijáckého ohně mohla začít volná zábava v rytmu hitů, které vybíral
místní zábavový guru DJ Mrňa. Občerstvovací stanici, zapůjčenou místním
fotbalovým klubem, odpovědně obsluhovali členové místního hasičského
sboru. Všem pořádajícím
a příznivcům, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na
shledanou na dalším nultém
ročníku.
-MiKPojďte s námi spoluvytvářet čtvrtletník Hvězdička!!!
Kdo z občanů, firem nebo spolků má zájem vyjádřit se ve čtvrtletníku
Hvězdička k dění v obci, nechť tak učiní vždy 2 týdny před Velikonocemi, letními prázdninami, Svatováclavskými slavnostmi a Vánocemi na
e-mail: dagmapav@seznam.cz, tel. 732 949 993.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Redakční rada
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Výsledky sběru papíru za šk. rok 2015-2016
Každoročně bývá vyhlašována soutěž ve sběru starého papíru. Letos
se nasbíralo celkem 20,671 tun. Sběr se konal třikrát. Děkujeme všem
rodičům a občanům z Nezamyslic či jiných obcí, kteří přispěli prostřednictvím žáků do soutěže.
Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Finanční prostředky získané realizací této soutěže budou použity pro potřeby Klubu přátel školy (příspěvky
na dopravu žákům na kluturní akce a výlety pořádané školou, na odměny
pro žáky v soutěžích a v projektových dnech).
Poděkování patří také p. uč. Vladimíru Jakoubkovi a p. uč. Daně Svobodové za organizaci celé soutěže.

Nový román v naší knihovně
Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že je k dispozici nový historický
román spisovatele Josefa Špidly z prostředí střední Moravy – více informací o nové knize je uvedeno v přiložené anotaci
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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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