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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme to skoro nepostřehli a léto je pryč. Dětem skončily prázdniny, dospělým čas dovolených a pomalu se chystáme na podzimní měsíce
a konec roku. Věřím, že jste si všichni letní měsíce užili. A že jste ze sluníčka načerpali sílu a energii do nadcházejících podzimních plískanic.
Letošní léto bylo opět krásné, i když ne tak teplé a stálé jako v loňském
roce. Nestálost počasí se projevila i na návštěvnosti koupaliště. Zatímco
vloni přišlo na koupaliště během letních měsíců přes 10 tisíc návštěvníků, letos to byla necelá polovina. Možná k tomu kromě nestálosti počasí
přispělo i nové rozdělení prostor koupaliště, způsob a kvalita poskytování
občerstvení. Do příští sezóny je určitě co zlepšovat.
Městys se zabýval v uplynulém období běžnými agendami a údržbou.
Podařilo se nám sehnat částečnou dotaci z programu obnovy venkova
(POV) na obnovu chodníků v ulici 30. dubna a v ulici Tjabinova. Byl tak
vyměněn povrch chodníků frekventované části ulice 30. dubna - od úřadu
městyse po ulici Vyškovská. Dále jedna strana ulice Tjabinova. V dalších
letech budeme určitě s obnovou chodníků v obci pokračovat.
Podařilo se nám také sehnat dotaci na léta připravovanou přístavbu základní školy. Potýkáme se totiž s příjemným problémem, a to je neustálý
růst počtu obyvatel městyse. Zejména přibývá mladých rodin a tím i dětí.
Stávající škola se tak stala nedostatečnou. Už letos jsme 1. září zahájili
provoz prvních tříd na „detašovaném“ pracovišti – v prostorách bývalé
mateřské školy, dnešní ZUŠky. Díky dotaci ve výši 25 milionů Kč by měla
vzniknout přístavba školy, která umožní již příští rok otevřít nové učebny v pavilonu „C“. Vzniknout by tak mělo 6 kmenových tříd, šatna pro
všechny žáky školy a jedna družina. Díky tomu budeme moci lépe využívat i odborné učebny. Dostavba pavilonu „C“ by měla začít v průběhu
letošního října a měla by stát cca 35 milionů Kč, rozdíl oproti dotaci tak
bude dofinancován z prostředků městyse.
Stále také pracujeme na nové lokalitě pro výstavbu rodinných domů
– tzv. Končinách, které navazují na již zbudované Trávníky. Končiny by
měly mít 17 nových parcel pro RD. Bohužel se stále prodlužuje termín
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zahájení výstavby, za což se omlouvám. Vyřízení některých povolení
a hlavně různá vyjádření dotyčných orgánů trvají neúměrně dlouho, často i několik měsíců. Navíc řešíme možnost urychlení výstavby a zároveň
i zlevnění pozemků s firmou E.ON. Původně plánované přeložení sloupů
a drátů VN má nyní nové řešení. Položení celé sítě VN do země. Tím by se
pravděpodobně vše urychlilo a také předpokládám, že i zlevnilo (levnější
by tak byly i jednotlivé pozemky pro stavebníky).
Zhruba před rokem se nám podařilo obsadit prodejnu potravin v Nádražní ulici. Bohužel velká konkurence větších obchodů a supermarketů a tím i slabé tržby v této prodejně, přivedly provozující podnikatelku
k podání výpovědi. Obchod tak od října bude opět prázdný a těžko se
nám bude hledat nový nájemce.
Po jarním kole programové dotace na opravu fasád RD se zastupitelstvo rozhodlo, že vypíše i kolo druhé. Toho využili další 4 zájemci, a v obci
tak „nový kabát“ dostanou další 4 rodinné domky. Tuto dotaci, resp. příspěvek z obecní kasy, již v její několikaleté historii využilo desítky zájemců, vzhled obce se tak stále posouvá kupředu.
Létem v Nezamyslicích ale paradoxně „hýbaly“ i dvě akce obce Dřevnovice. První akcí je připojení se Dřevnovic pomocí tlakové kanalizace
na čistírnu odpadních vod v Nezamyslicích. Toto připojení Dřevnovic na
„naši“ kanalizační síť a ČOVku (ve skutečnosti je v majetku VaKu Prostějov) bylo odsouhlaseno již před léty. Zdlouhavé vyřizování a shánění
dotací ale posunulo tuto výstavbu až do dnešních dní. Samozřejmě musí
výstavba splňovat veškeré předepsané normy a předpisy a investor toto
vše musí zajistit.
Další akcí měla být výstavba obalovny v prostorách kovošrotu – Metalšrotu Tlumačov. Také sice na katastru Dřevnovic, ale s velkým dopadem
pro Nezamyslice. Uvedená výstavba by se dotkla především životního
prostředí. Díky výrazně zvýšené dopravní obslužnosti (desítky nákladních aut denně) by stoupla hlučnost a zápach z aut v obci, tvořily by se
kolony a výrazně by se zhoršila bezpečnost provozu. Postupně by trpěly
i silnice a pravděpodobně i domy kolem hlavní cesty. Snaha investora
stavět obalovnu v těchto místech je snad zažehnána, protože své nesouhlasné stanovisko k výstavbě jsme dali my i obec Dřevnovice, stejně tak se
připojily i všechny obce mikroregionu Němčicko.
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Na závěr se musíme pochválit i na poli sportovních mikroregionálních akcí. Poslední srpnovou sobotu proběhl 18. ročník akce Mikroregion
Němčicko se baví. Jednotlivé disciplíny našemu mladému družstvu vyloženě sedly. Po loňském třetím místě jsme letos poprvé dosáhli na stupně
nejvyšší – byli jsme totiž mezi 17ti obcemi zlatí. Navíc s velkým náskokem
na další medailisty.
Dalším důkazem, že v Nezamyslicích pohybem žijeme, byla akce Na bicyklech Němčickem. Ta se uskutečnila 10. září. Z Nezamyslic na trasu po
jednotlivých obcích vyrazilo téměř 170 cyklistů - a 113 nás dorazilo až do cílové obce, do Hrušky. Což byl nejvyšší počet cyklistů ze všech obcí mikroregionu. Byl také tradičně vyhlášen nejmladší a nejstarší účastník, který dojel
až do cílové obce. A obě ocenění získali letos cyklisté z Nezamyslic. Všem,
kteří nás vzorně reprezentovali na obou akcích, tímto ještě jednou děkuji.
Nyní nás čekají slavnostní hodové dny - XVI. Svatováclavské slavnosti. Letos s příchutí „rodáků“. Věřím a doufám, že se nám vydaří počasí.
Věřím také, že si z nabídky jednotlivých kulturních, společenských nebo
sportovních akcí každý vyberete tu pravou a že prožijeme společně krásné
sváteční dny.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Poprvé do školy
A je tu zase nový školní rok. Pro některé je 1. září den jako každý jiný,
pro prvňáčky je to krok do neznáma. Jejich novým úkolem je naučit se to
nejdůležitější, na čem budou celý život stavět – číst, psát a počítat.

V letošním školním roce 2016/2017 nastoupilo do prvních tříd celkem 42 dětí z Nezamyslic, Těšic, Doloplaz, Dřevnovic, Víceměřic a Mořic.
První den je na slavnostní uvítání v SRC doprovodili rodiče, prarodiče,
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sourozenci a další členové rodiny. Nejprve je uvítal pan ředitel Mgr. Petr
Jordán a hned potom jejich starší spolužáci krátkým kulturním vystoupením. Poté si nové paní učitelky pozvaly děti na pódium – do 1. A paní
učitelka Mgr. Marcela Horáková, do 1. B paní učitelka PaedDr. Světlana
Knotková. Od té chvíle už se tyto děti staly skutečnými žáky prvních tříd
Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice. Nakonec uvítal
prvňáčky starosta městyse Nezamyslice Ing. Vlastimil Michlíček a popřál
jim šťastný start do školy. Pak proběhlo fotografování a přesun do jejich
nových tříd, které jsou letos z kapacitních důvodů v budově ZUŠ. Tady
už děti poprvé zasedly do školních lavic, kde na ně čekaly nejen učebnice,
ale také pastelky, tužky, strouhátka, lepidla, boxy na svačinku a další pomůcky do školy. Plni zážitků a nových informací se všichni rozešli domů.
Popřejme jim, ať je pro ně škola radostí a ne jen povinností, ať zažijí
spoustu úspěchů a najdou hodně nových kamarádů.
Mgr. Marcela Horáková, tř. učitelka 1. A

Mikroregion 2016 – JE TO TAM
Zábavné odpoledne pořádané vždy jednou z obcí našeho mikroregionu se pokaždé nese v duchu zdravé rivality mezi jednotlivými obcemi.
Nejtěžším úkolem pro starosty, kteří mají účast povinnou, je sestavit tým,
který by dokázal mnohdy záludné disciplíny, připravené pořadatelskou
obcí, zvládnout co nejlépe.
V Nezamyslicích se soutěžní tým již podruhé sestavoval z dospívajících
potomků bývalých více či méně úspěšných mikroregionálních reprezentantů obce, ze kterých se stal realizační a poradní tým nastupující generace. Základní myšlenkou pro sestavení letošního soutěžního družstva bylo sestavit
jej vyváženě, co se týče počtu dívek a chlapců. Jelikož pro účely her má soutěžní tým šest členů, byly počty jednoduché. Chtělo to pouze tři pohotové,
pružné a vědomostmi nabité dívky a tři rychlé, silné a sportovně nadané
chlapce. S děvčaty nebyl problém. Těch jsme měli dokonce nadbytek. Nedostávalo se nám chlapců. Ti, které jsme vytipovali, již měli jiný program. Nakonec se přeci jen podařilo sestavit tým snů, který hned od první disciplíny
dokazoval, že Nezamyslice jsou letos velkými adepty na umístění na bedně.
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Letos byly pořadatelskou obcí Víceměřice, které připravily bezvadný
sportovně-kulturní areál na místním fotbalovém hřišti s potřebným zábavným a občerstvovacím zázemím. Jednu věc bych jim ovšem vytkl. Pivo
bylo na všech stáncích stejně teplé jako výborný zvěřinový guláš, který
prodávalo místní myslivecké sdružení. Počasí pořadatelům opět přálo
a vybarvilo se do nádherného slunečného odpoledne. Všichni účastníci
se shromáždili na prostranství před Domovem U Rybníka a po menším
zpoždění vyrazili neuspořádaným průvodem v rytmu pochodových písní,
které naživo zahrála „Kapela mladých“ němčické ZUŠky, na místo konání.
Zahajovací ceremoniál proběhl opět s menším zpožděním způsobeným technickými problémy, nicméně hladce. Konečně nic nebránilo
tomu začít porovnávat schopnosti a výkon jednotlivých obecních týmů.
Letos do startovního pole přibyla obec Želeč, která se stala právoplatným
členem mikroregionu Němčicko a s velkým zápalem se pustila do úvodního porovnávání sil.
V první disciplíně pořadatelé soutěžícím připravili náročný úkol.
Z kartonových krabic, které na startu museli soutěžící sestavit, bylo nutné
na cílové čáře postavit štítovou zeď se vstupním otvorem. Po průchodu
posledního soutěžícího touto vstupní branou bylo jasné, s kým by se mělo
počítat na stupních vítězů. Nejrychleji postavený vstup do domu měly Ne7

zamyslice před nováčkem Želčí a Tvorovicemi. Druhá disciplína napodobila trénink místních „malofotbalistů“, kdy vleže na zemi museli soutěžící
přemístit fotbalový míč od startovní čáry až na druhý konec dráhy. V této
disciplíně byla tři družstva, která získala plný počet bodů. Kromě Nezamyslic, které nikoho nenechaly na pochybách, že chtějí bojovat o nejvyšší příčky, se na první dělené pozici umístily i Doloplazy a Dřevnovice.
Třetí disciplína, kterou jsme jednoznačně ovládli, bylo skládání mapy Víceměřic, rozřezané na dvanáct kusů. Naši největší rivalové - Doloplazy
a Dřevnovice - skončily na druhém a třetím místě. Největším oříškem pro
náš tým se ukázala čtvrtá disciplína, ve které bylo nutné do dvoulitrové
sklenice nanosit na plechu pro pečení buchet přes záludné překážky tolik
vody, že přetekla a jeden člen týmu musel do této sklenice nachytat pět papírových rybiček. Splnění úkolu nám vyneslo dvanáct bodů a šesté místo.
Čekala nás poslední, starostovská, a Nezamyslice byly v průběžném pořadí na prvním místě s náskokem šesti bodů na druhé Dřevnovice. Starostové měli za úkol zaplést košíkářské pruty do předem připravené šablony.
Zastřihnutím konců prutů byl úkol splněn a mohlo začít konečné sčítání
bodů. Jelikož náš starosta se ukázal jako nadaný zaplétač, skončil na krásném čtvrtém místě a Nezamyslice mohly čekat už jen ty nejlepší zprávy.
Když moderátor začal svolávat všechny soutěžící ke slavnostnímu zakončení her, šel náš hvězdný tým ve složení Klára Špičková, Nikola Dostálíková, Zuzana Klusalová, Jolana Moravcová, Adéla Oulehlová, Lukáš
Prusenovský, Tomáš Prusenovský, vlajkonoška Renata Zmidlochová a náš nejlepší velitel a muž
na svém místě, starosta Vlastimil
Michlíček, v očekávání toho, že
určitě máme místo na stupních
vítězů. Moderátor začal, jako již
tradičně, umístěním těch nejméně úspěšných týmů a jak se ukázalo, tak mořický starosta neměl
letos šťastnou ruku při výběru
zástupců své obce, protože získaly pouze osmnáct bodů, a to
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znamenalo poslední, sedmnácté místo. Zato nováčci ze Želče se ukázali
jako velice zdatní soupeři a obsadili krásné šesté místo. V okamžiku, kdy
z reproduktorů zazněla jména obcí, které byly našimi největšími soupeři,
Dřevnovice na třetím a Doloplazy na druhém místě, bylo více než jasné, že
jsme to konečně dokázali. Nezamyslice převálcovaly všechny své soupeře
s neuvěřitelným náskokem deseti bodů a všichni Nezamysličáci museli v tu
chvíli být hrdí na to, že jsou právě z Nezamyslic.
Radost z vítězství propukla naplno a naši mladí zástupci (nedá mi, abych je ještě
jednou nevyjmenoval – Klárka, Nikča, Zuzka, Jolča, Áda,
Luke, Tomino, Renča a Vlasťa) se mohli alespoň na chvíli
cítit, jako ty největší celebrity,
protože gratulace od starostů
ostatních obcí nebraly konce.
I realizační tým měl důvod
k radosti. Konečně se našli nástupci, kteří je nahradili více než důstojně.
O vítězný dort se strůjci úspěchu podělili hned na místě se všemi přítomnými příznivci a fanoušky a mohlo se začít slavit.
Sportovní areál se pomaličku začal měnit, aby se mohl řádně oslavit
úspěch anebo zapudit špatná nálada z neúspěchu na právě chystané večerní veselici.
Příští zábavné klání proběhne v Pivíně a my jen doufáme, že Nezamyslice na jejich cestě za obhajobou přijde podpořit co nejvíce věrných, ale i
nových fanoušků.
DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!!
DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!! DĚKUJEM!!!
P. S. Musím napravit ještě jedno opomenutí z loňského roku. Chtěl
bych se omluvit Jolance Moravcové za to, že jsem ji zapomenul uvést jako
členku týmu, který zastupoval Nezamyslice na mikroregionálních hrách
v roce 2015. Ještě jednou!!! Jolana Moravcová byla členkou týmu zastupující obec Nezamyslice i v roce 2015!!!
-MiK9

Mažoretky - miniorionky

Nejmladší mažoretky „Miniorionky“ zahájily novou sezónu velmi
úspěšně. Druhou zářijovou sobotu zazářily s náčiním baton a v kategorii
kadet vybojovaly krásné druhé místo. Stalo se tak na nultém ročníku nepostupové soutěže ve Velké Bystřici v nádherném prostředí tamního amfiteátru. Kromě ostrého sluníčka, které jim vystoupení znepříjemňovalo
svými bodavými paprsky, je potěšující, že se děvčata nenechala zastrašit
soupeřkami a se skladbou Mickey Mouse měla před porotou i diváky obrovský úspěch. Jak by také ne – jejich skvělá trenérka Klára Špičková se
jim věnuje, jak nejlépe umí, a výsledky jsou vidět.
Holky, jen tak dál!
Rodiče

Domov „Na Zámku“
Blíží se nám konec léta, které bylo v Domově „Na Zámku“ ve znamení
řady společenských akcí. Velké oblibě se těší Zámecká slavnost, tradiční
hudební soutěž DOREMI či společné grilování. Uživatelé se zde v příjemném prostředí zámecké zahrady potkávají se svými přáteli, opatrovníky,
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rodinou. Mohou si zatančit při hudbě, pobavit se a strávit hezké chvíle.
V průběhu letních měsíců jsme také na základě individuálních potřeb pomohli uživatelům zprostředkovat jednodenní lázeňské kůry či vícedenní
pobyty v nedalekých lázních Skalka a Slatinice.
V uplynulém období se tým pracovníků Domova „Na Zámku“ zaměřoval na plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů, které vychází z Veřejného závazku na rok 2016 a také z plánu rozvoje organizace pro období 2016 – 2018. Jedním ze stanovených opatření byl rozvoj nabízených
terapií. Protože si v dnešní době stále více uvědomujeme pozitivní vliv
přírody, postupně objevujeme další možnosti zahradní terapie. Příroda, zahrada, pobyt a práce v ní přináší klid, energii i odpočinek. Přímý
kontakt s přírodou prokazatelně napomáhá odbourávání stresu a pocitů
úzkosti, zlepšuje schopnost soustředit se. Kontakt s rostlinami pomáhá
aktivovat paměť, pozornost, myšlení, tvořivost, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje smysly, zvyšuje sebevědomí. Zahrada má
tak potenciál sloužit jako mimořádné terapeutické medium. Proto jsme
se rozhodli na rozšíření nabídky již tak širokého spektra terapeutických
činností o aromaterapii a bylinkovou terapii.
Ve velmi krátké době byla v prostorách zámecké zahrady vybudována nová zákoutí. Jedním z nových prvků je tzv. bylinková spirála, která
nabízí uživatelům jedinečné a nenahraditelné bohatství, které se skrývá
v květech, listech a vůních zde vysázených bylin a přináší voňavý zážitek
s harmonickými aromatickými kompozicemi. Vůně bylin povzbudí snad
všechny smysly a působí nejen stimulačně, ale též relaxačně a přispívá
k harmonickému a poklidnému životu. Každá bylinka je zároveň označena jmenovkou. Rozlišit třeba
mateřídoušku od tymiánu, které jsou si hodně podobné, nebo
zapamatovat si jména některých exotičtějších kousků je někdy oříšek. Jmenovky nám však
usnadní vzpomínání. Uživatelé
se učí o bylinky pečovat, suší si
je, využívají k přípravě jídel. Při
pěstování pak zažívají pocity
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úspěchů. Zvyšuje se jim sebevědomí a od toho se odvíjí mnoho dalších
pozitivních změn. Její přínos je jak při fyzické, tak i duševní aktivizaci.
Aromaterapie doslova znamená „léčba pomocí vůní“. K aromaterapii
tedy využíváme nejen bylinkovou spirálu, ale i nové vyvýšené záhony. Zde
jsou vysázeny nejrůznější květiny k rozvoji vnímání barev a různých vůní.
Záhony jsou hojně využívány zejména imobilními uživateli, kterým vyvýšený terén záhonu usnadní přístup a umožní co nejbližší kontakt s rostlinami. V následujícím období připravujeme zhotovení čajové zahrádky či
zbudování vyvýšeného záhonu plného růží.
Tým pracovníků Domova „Na Zámku“, p.o. Nezamyslice

Zápis z deníku cyklisty amatéra, který se
zúčastnil 10. ročníku mikroregionální akce
„Na bicyklech Němčickem“
Sobota 10. září 2016
Milá Hvězdičko!
Zúčastnil jsem se již desátého ročníku oblíbené akce pořádané mikroregionem Němčicko, která nese název Na bicyklech Němčickem. O oblíbenosti této každoroční akce svědčí i počet účastníků, který se nakonec
shromáždil v cílové obci, kterou se pro letošní rok stala obec Hruška. Celkový počet se blížil 800 a největší účast měla obec Nezamyslice s počtem
113 aktivních amatérských cyklistů. Když si uvědomíš, že obcí v tomto
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dobrovolném sdružení je 17, tak musíš neodvratně dojít k závěru, že celkový počet se musel blížit číslu 1000.
Celá akce zcela zjevně vznikla za účelem vytáhnout lidi ze svých domovů od televizí a počítačů a od domácích povinností a starostí, aby
jim ukázala, že i v jejich blízkém okolí je spoustu krásných míst, která
stojí za to vidět a není nutné jezdit někam daleko. Již jen to, že se projedeš na čerstvém vzduchu krajem, ve kterém bydlíš, a zjistíš, že v Pivíně je konečně nová silnice přes obec, namísto letitých kočičích hlav,
že v Dobromilicích je nové regionální muzeum, které vzniklo ze staré
budovy, již spousta obyvatel Dobromilic pamatuje ještě jako školku, že
v Nezamyslicích je zbrusu nová hasičská zbrojnice, že v Němčicích se
začíná rekonstruovat jediné kino v širokém dalekém okolí, že v Tištíně
z dlouho nevyužívané budovy lihovaru vzniká kulturní centrum obce
(v předchozích letech v těchto prostorách vzniklo zemědělské muzeum
a nedávno tam byla otevřena hospoda s bowlingem), že i v ostatních ze
sedmnácti obcí můžeš najít něco nového, vylepšeného a že všude Tě na
stanovišti přivítají ochotní a usměvaví lidé, kteří Ti poskytnou občerstvení a prohodí s Tebou pár hřejivých slov, Ti, milá Hvězdičko, dodá
vědomí toho, že děláš něco nejen pro své tělo, ale i pro svoji dušičku.
Mne velice potěšilo zjištění, že všechny obce regionu za uplynulý rok
dokázaly dle svých možností a schopností zastupitelstev zvelebit alespoň
nějakou viditelnou část obce.
Ještě jedna věc se mi na této sportovně kulturní akci líbí, milá Hvězdičko, a to, že se nejedná o soutěž. Nejde o to, kdo projede všech sedmnáct obcí nejrychleji a nasbírá razítka ze všech stanovišť. Každý, kdo se
rozhodl zúčastnit, si mohl zvolit trasu v délce a obtížnosti dle svého uvážení. Všichni, od těch nejmenších, které rodiče vezli na sedačkách, přes
sportovněji založené s téměř profesionálním vybavením, až po starší
ročníky, které mnohdy využívaly vymoženosti přídavných elektrických
pohonů, se nakonec sešli na fotbalovém hřišti v Hrušce, kde se o zábavu
staral moderátor z rádia Haná Lukáš Kobza. Byly zde připraveny i kolotoče a houpačky, stejně jako skákací nafukovací hrady. Fotbalisté si zde
mohli vyzkoušet přesnost své střelby na nafukovacím trenažéru s různě
umístěnými otvory pro vstřelení míče. Malí, ale i velcí kluci mohli prozkoumat vystavené traktory.
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Dostatek občerstvení, které zajišťovaly místní spolky hasičů, myslivců
a dobrovolníků v podobě výborného guláše, řízků, rožněné vepřové kýty,
makrel na grilu, hojnosti piva a limonád, pak ze soboty, za přispění bezesporu letního počasí, udělaly velmi příjemně strávený den. V sedmnáct
hodin proběhlo oficiální vyhlášení výsledků letošní akce v podobě počtu
účastníků jak celkového, tak z jednotlivých obcí a vyhlášení nejstarších
a nejmladších zúčastněných cyklistů.
A to bys, milá Hvězdičko, nevěřila, že i v tuto chvíli se našli někteří,
kteří nebyli dostatečně unaveni a zůstali na večerní zábavu s hudebním
seskupením, které si říká Kanci paní nadlesní.
Myslím, že náš mikroregion se může pochlubit několika více než vydařenými kulturními a sportovními akcemi, které snesou označení tradiční
a velmi úspěšné. Na bicyklech Němčickem k nim rozhodně patří. Věřím,
milá Hvězdičko, že příští rok si do tebe v tuto dobu zapíši stejně pochvalná slova jako dnes.
-Mik-

Na bicyklech Němčickem
V sobotu dopoledne se konal 10. ročník Na bicyklech Němčickem.
Lidé jezdili po velkých skupinách. Někdy jsme nestíhali chystat občerstvení a razítkovat. Bylo velké množství cyklistů, kteří měli chuť na škvarkovou pomazánku. Někteří cyklisté se chodili dívat do nové hasičské zbrojnice.
Jeden z cyklistů byl i řezník, který ochutnal výbornou škvarkovou pomazánku a ta mu chutnala. Dojezd se letos konal v Hrušce, kde pokračoval
odpolední a večerní program. Zlatým hřebem večera byla ohnivá show, ve
které vystupovala skupina Akáda a Meče Blesky ze Šumperka. Byl to krásný
slunečný den a super večerní show, kterou jsme si parádně užili.
Anežka a Barča
PS: Páťačky Anežka a Barunka byly členkami razítkovacího a občerstvovacího týmu na zastávce v našem městysi při akci „Na bicyklech Němčickem“, spolu s Klárkou, Terezkou a členy naší hasičské jednotky. Touto
cestou bychom jim všem chtěli poděkovat za jejich čas a úsilí, které věnovali
hladkému průběhu akce.
Za úřad městyse D. Pavlíková
14

Jubilejní setkání spolužáků
V měsíci červnu se tradičně, a v poslední době již každoročně, schází
spolužáci narození v roce 1941.
Letos oslavují své 75. narozeniny a opět se sešli 24. června 2016.
Tentokrát měla naše sešlost slavnostní ráz. Po společném obědě v restauraci Viktoria jsme se všichni přemístili do obřadní síně Úřadu městyse v Nezamyslicích, kde nám připravili slavnostní uvítání.
Pan starosta ing. Vlastimil Michlíček nás svými srdečnými slovy vrátil
do školních let a lavic, čímž oživil naše vzpomínky.
Poděkování patří především paní matrikářce Evě Štěpánkové za vzornou přípravu celé akce, paní Vlastě Matouškové za milé uvítání a za kulturní vystoupení paní Marii Benešové, Janě Noskové a Janě Pavelkové.
Toto příjemné a dojemné setkání bylo ukončeno podpisy do pamětní
knihy, každá žena byla obdarována růží a společně jsme se vyfotografovali.
Za hezky prožité chvíle jménem všech přítomných spolužáků děkují
Ludmila Šteflovičová a Marta Mezerová

15

Vítání občánků
V sobotu dne 6. srpna 2016 proběhlo další vítání občánků. Starosta
městyse ing. Vlastimil Michlíček přivítal mezi občany městyse Nezamyslice dvě holčičky a jednoho chlapce.
Novými občany tak jsou: Anna Horáková, Vendula Hudečková a Jonáš
Telecký
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich životě,
rodičům jen samou radost ze svých potomků.
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Nezamyslice v Extralize
Bratrská dvojice Petr a Martin Přikrylovi se po roce opět vrací do nejvyšší soutěže kolové - Extraligy, když suverénně ovládli letošní ročník
I. ligy. V konkurenci sedmi mužstev vyhráli všechna 3. kola I. ligy a tuto
soutěž vyhráli s náskokem 13 bodů před Favoritem Brno.
V posledním třetím kole konaném v Olomouci opět nepoznali hořkost
porážky a své největší soupeře jasně přehráli.
Celkové pořadí letošního ročníku I. ligy: 1. Nezamyslice, 2. Favorit
Brno 2, 3. Sokol Šitbořice, 4. Favorit Brno 5, 5. Spartak Přerov, 6. Spartak
Chrastava, 7. Milo Olomouc.
V příští sezoně čekají naši dvojici 4 extraligové turnaje a hlavním cílem
je udržet nejvyšší soutěž.
Libor Košař

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Odznak všestrannosti olympijských vítězů založili olympijští šampioni
v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle s cílem motivovat děti ke sportu
na základě vlastní zkušenosti. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes školní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce a setkají se s desítkami
olympioniků a sportovních osobností. Je velmi potěšitelné, že letos poprvé
se do tohoto projektu zapojila i naše škola. A premiéra to byla velmi úspěšná.
Okresního kola se zúčastnilo družstvo složené ze 4 chlapců a 4 dívek a několik
jednotlivců, kteří bojovali v pěti disciplínách – skok přes švihadlo, hod medicinbalem, trojskok z místa, kliky a běh na 1000 metrů. Družstvo skončilo na
pátém místě, v jednotlivcích byl Kristián Kuča na třetím místě, Tomáš Pleva
na druhém a Tereza Račanská dokonce zvítězila. Pro Toma a Terezku se tak
otevřela cesta do krajského kola. V krajském kole v Hranicích na Moravě si to
rozdali ti nejlepší z Olomouckého kraje, tentokrát v šestiboji – běh na 60 m,
skok do dálky, sedy-lehy, shyby na šikmé lavičce, hod kriketovým míčkem
a opět běh na 1000 m. Tom zvítězil hned ve čtyřech disciplínách a odjížděl
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se zlatou medailí a jistou
účastí v republikovém finále. Terezka bojovala jako
lvice, zvítězila ve třech
disciplínách, ale přísný
rozhodčí na shybech ji připravil o lepší než třetí místo. A tak musela čekat na
všechny výsledky. A štěstí
tentokrát stálo na její straně, po sečtení všech bodů
bylo jasné, že Terezka patří
také mezi nejlepší „desetibojařky“ ve své kategorii.
A tak začala příprava na
velké finále. Celorepublikové finále hostil atletický stadion VUT v Brně
ve dnech 8. – 10. 9. 2016.
A bylo toho hodně, co
jsme tady zažili. Velkolepé
zahájení s parašutisty, vojenskou hudbou a olympijskými kruhy, nebo setkání se současnými i minulými olympioniky, kteří
rozdávali fotografie, autogramy i cenné rady soutěžícím. Zvládnout ve dvou
dnech všech deset disciplín bylo v obrovském vedru velmi obtížné a soutěžící
děti si skutečně sáhly „až na dno“. Tom a Terezka však na stadionu nechali
opravdu vše, co se na trénincích naučili, a dokázali si opět vytvořit i několik
osobních rekordů. V „našlapané“ konkurenci rozhodoval opravdu každý centimetr, vteřinka nebo správné provedení cviku. Po sečtení všech bodů sice Terezka ani Tom „na bednu“ nedosáhli, přesto jim za jejich snahu a odhodlání patří
náš obdiv a velká pochvala. Republikové finále bylo opravdu velkým zážitkem a
doufám, že se v příštím roce najdou v naší škole další odhodlaní sportovci, kteří
se zapojí do projektu OVOV a pokusí se do velkého finále probojovat.
Markéta Plevová
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Následující řádky Vás zavedou
trošku do historie některých
našich organizací a spolků.
Masarykova základní škola
a mateřská škola Nezamyslice
Základní škola se v současné době nachází ve dvou budovách. První,
postavená v roce 1931, a druhá, dokončená v roce 1988. Obě uvedené
stavby svým dispozičním řešením, kapacitou a vybaveností již nesplňují
současný standard požadovaný na školské stavby, a proto bude na podzim
v roce 2016 zahájena stavba další budovy, kde vzniknou nové třídy, a bude
vyřešen vstup do školy včetně umístění šaten. Škola bude nově 18ti třídní
s celkovou kapacitou až 450 žáků. V současné době navštěvuje školu 375
žáků v 17ti třídách, vyučuje 24 pedagogů, 6 vychovatelek ŠD, 6 asistentek
pedagoga, 5 kuchařek, hospodářka, sekretářka, 3 uklízečky a školník.
Nejvýznamnější události naší školy za poslední desetiletí
Tento stručný přehled nabízí připomenutí nedávné minulosti naší
školy. Dozvíte se v něm, co významného se u nás odehrálo nebo jakými
velkými úspěchy se mohla škola chlubit. Je toho sice mnoho, co bychom
mohli napsat, ale zmíníme jen ty nejvýraznější události, které mají své
nezastupitelné místo i na stránkách naší školní kroniky.
Společně se tedy vydejme na rychlou exkurzi života naší školy za posledních deset let.
2006/2007:
- Žáci 9. A – Martin Palásek a Tomáš Wagner - se umístili na 1. místě
v okresním kole soutěže ve vytváření multimediálních prezentací.
- V okresním kole výtvarné soutěže „Jak vypadá paní Zima?“ zvítězilo
i několik prací našich žáků ze 4. a 5. ročníku.
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2007/2008:
- Novou zástupkyní ředitele školy se stala Mgr. Daria Ječmínková a je
jí dosud. Vystřídala ve funkci Mgr. Jitku Rudykovou.
- Opět byli úspěšní naši malíři, a to v okresním kole soutěže „Jak
vypadá paní Zima?“ získali ocenění za 1. a 2. místo (žáci 3. a 4. ročníku).
2008/2009:
- Stupně vítězů v celostátním kole soutěže v počítačové grafice „Mladý Callisto grafik“ obsadili tři žáci 8. ročníku. Na 1. místě – Veronika Podhorná, 2. místo – Vojtěch Charvát, 3. místo – Jakub Jozek.
- Talentem Olomouckého kraje 2009 se stala Simona Bohuslavová
(soutěže, olympiády, gymnastika).
2009/2010:
- 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády obsadil Libor Cesar
(8. B) a postoupil do krajského kola.
- 1. místo v okresním kole pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“
ovládla Natálie Halašová (1. B)
- V okresním kole Pythagoriády se na 2. příčce umístili Vladimír Novotný a Tomáš Pavelka
2010/2011:
- V soutěži „Sapere – vědět, jak žít“ družstvo ve složení Libor Cesar,
Lenka Hošková a Petr Kučera zvítězilo v okresním kole a v krajském kole obsadilo 2. místo.
- V okresním kole soutěže „Finanční gramotnost“ zvítězilo družstvo
ve složení Kristýna Malíková, Miroslav Kovařík a Filip Dostálík
a v krajském kole se umístilo na 3. místě.
- V krajském finále soutěže ve stolním tenise náš tým ve složení
Adam Hangurbadžo, Jan Vilimec, Pavel Szakoš a Alexandr Soldán
obsadil 3. místo.
- Vladimír Novotný úspěšně reprezentoval naši školu v okresních kolech biologické (2. místo) a zeměpisné olympiády (3. místo).
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2011/2012:
- V krajském kole soutěže „O hanáckyho kohóta“ zvítězila Adéla Oulehlová.
- V soutěži „Finanční gramotnost“ obsadili naši žáci – Patrik Palla, Jan
Špaček, Dominik Dokoupil – 5. místo v celostátním finále.
- Úspěch sklidili žáci 6. třídy se svým sborníkem komiksových příběhů.
V celostátní literárně-výtvarné soutěži „Komiks nás baví“ získali mimořádné ocenění poroty.
2012/2013:
- Od tohoto školního roku došlo ke změně ve funkci ředitele školy. Po
dlouholeté práci vystřídal Mgr. Pavla Dostála ve funkci ředitele školy
Mgr. Petr Jordán.
- Náš školní časopis Písařík získal prestižní ocenění „Kvalitní školní časopis roku 2012“.
- V soutěži České televize „Věříš si?“ obsadil náš žák Filip Trunečka
3. místo, rovněž obsadil i 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády.
2013/2014:
- Největším úspěchem bylo vítězství našeho školního časopisu Písařík,
který byl vyhlášen nejlepším webovým časopisem základních škol
v republice.
- Žák 6. třídy – Břetislav Prokop – zvítězil v okresním kole Pythagoriády
a zeměpisné olympiády.
- Talentem Olomouckého kraje 2014 se stala Aneta Šiklingová ze 7. třídy
(výtvarně-multimediální soutěž)
2014/2015:
- Opět velmi úspěšný rok pro náš školní časopis Písařík. V celostátním finále zvítězil v kategoriích „Tištěný školní časopis 2. stupně ZŠ“,
„Webové časopisy a noviny – 2. stupeň ZŠ“, „Titulka“ a v dalších kategoriích se umístil na 2. a 3. místech.
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- Žáci 9. ročníku byli oceněni v celostátní soutěži „Rosteme s knihou“, jejich sborník autorských povídek doplněný vlastními ilustracemi získal speciální ocenění poroty na 21. mezinárodním
knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2015.
- V soutěži „Finanční gramotnost“ zvítězili naši žáci z 9. třídy (Nikola
Dostálíková, Monika Jiráková, Lukáš Dvořák) v okresním i krajském
kole a v celostátním finále obsadili 7. místo.

-

-

2015/2016:
V celostátním kole soutěže „Finanční gramotnost“ obsadili naši žáci
z 9. třídy – Aneta Crhanová, Aneta Šiklingová a Tadeáš Vymazal - zatím nejlepší místo – v boji o titul „Mistra republiky ve finanční gramotnosti“ skončili na skvělém 3. místě.
Žáci 7. a 8. tříd byli úspěšní v krajském kole Prezentiády – obsadili 2.,
3. a 4. místo.
Žáci naší školy jsou i sportovně nadaní, v krajském kole Štafetového
poháru obsadili 2. místo.
V krajském kole závodů Odznaku všestrannosti obsadil Tomáš Pleva
z 5. tříd 1. místo a postoupil do celorepublikového finále.
V celostátní soutěži závodů vlastnoručně sestavených minikár „Grand
prix cadetcar“ získali 1. místo žáci 8. ročníku.
Mgr. Petr Jordán, ředitel
Mgr. Marie Benešová

Místní spolek chovatelů poštovních holubů
V dnešním příspěvku bych vám chtěl přiblížit činnost chovatelů
poštovních holubů v místním spolku. Historie spolku spadá do 60. let
minulého století, kdy organizace byla součástí Svazarmu a následně
přešla pod chovatele drobného zvířectva. V 80. letech byl založen Svaz
chovatelů poštovních holubů, který se později rozdělil na Český a Českomoravský svaz chovatelů PH.
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Naše základní organizace měla členskou základnu i z chovatelů
z okolních vesnic a jednotlivých soutěží se účastnilo cca 30 chovatelů.
Bývalý MNV umožnil umístit sídlo spolku v prostorách vedle pohostinství Pindula. Tam jsme měli vybudováno zázemí pro uskladnění
závodních boxů a nasazování našich svěřenců na tuzemské i zahraniční závody. Naši chovatelé dosahovali předních umístění v rámci soutěží v oblastním sdružení Haná, dále v soutěžích Moravy i celostátního
mistrovství. Mezi přední chovatele patřil Jaroslav Uličný a Jan Soušek.
Vzhledem ke zvyšujícímu se věku členské základny samozřejmě docházelo ke snižování počtu aktivních členů, dále odloučením některých spolků k jiným oblastem (Zlín, Brno), došlo ke sloučení Oblastního sdružení Haná Prostějov se sdružením Olomouc pod Oblastní
sdružení Haná.Také zde došlo v uplynulém roce ke změně názvu na
Oblastní spolek Haná se sídlem v Přerově a organizace jsou místními
spolky.
Naši členové se každoročně účastní dvaceti závodů starých holubů
na tratích od 200 km do 1030 km, což je závod z Ostende v Belgii. Dále
se účastníme pěti závodů holoubat do vzdálenosti 300 km a 6 nácviků.
Závodní sezona obsahuje 10 závodů Moravy na krátkých, středních
a dlouhých tratích. Každoročně dosahujeme dobrých výsledků v jednotlivých kategoriích i umístění v rámci OS Haná i Moravy.
Chovem poštovních holubů se v současné době u nás zabývá 10 členů, příčinou jsou značné finanční náklady pro chov a podmínky možnosti chovu vzhledem k obydlí. Vzhledem k investičnímu záměru
městyse Nezamyslice s naším bývalým zázemím nám bylo schváleno
a nabídnuto umístění ve staré hasičské zbrojnici, kde jsme úspěšně
nasazovali závodníky na jednotlivé soutěže. Chtěl bych touto cestou
poděkovat starostovi městyse Nezamyslice a celému zastupitelstvu, že
nám byly vytvořeny podmínky pro naši činnost, kde pod hlavičkou
spolku Nezamyslice reprezentujeme náš městys a dostáváme jej do povědomí veřejnosti na celé Moravě.
Předseda místního spolku
Nezamyslice
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Nezamyslická pobočka ZUŠ
Němčice nad Hanou
Pobočka Základní umělecké školy Němčice nad Hanou vznikla v Nezamyslicích v roce 1971. Nejprve se vyučoval jen hudební obor. V roce
1980 byl v Nezamyslicích založen malý taneční orchestr, který byl vlastně předchůdcem Dechového orchestru mladých. Po několika letech své
činnosti byl taneční orchestr rozšířen a začal působit v Němčicích nad
Hanou.
V roce 1996 byla „nezamyslická“ pobočka rozšířena o literárně-dramatický obor.
Výuka pobočky probíhala v samostatné budově na ulici Tjabinova,
v roce 2010 pak byla přestěhována do budovy bývalé mateřské školy na
nám. Děk. Františka Kvapila. Větší prostory umožnily otevřít další nehudební obor – výtvarný a žáků navštěvujících ZUŠ začalo přibývat. V roce
2008 měla pobočka přes 115 žáků, ve školním roce 2014/2015 již 171 dětí.
Od roku 2015 byl otevřen ještě taneční obor, takže se pobočka stala „plněoborovou“, tzn., že jsou vyučovány všechny hudební i nehudební obory,
které ZUŠ Němčice nad Hanou nabízí.
Pobočka vyučuje již děti od pěti let, úspěšně spolupracuje s mateřskou
i základní školou, podílí se na různých kulturních akcích, jako je rozsvěcení vánočního stromku, adventní koncerty, svatováclavské koncerty, sešlosti pro seniory, koncerty pro maminky atd.
Vedoucí pobočky ZUŠ

SDH Nezamyslice
Sbor dobrovolných hasičů Nezamyslice má v současné době 57 členů.
Z tohoto počtu je 29 mužů, 8 žen a 20 mladých hasičů. Funkci starosty
sboru zastává od roku 2005 Kamil Málek.
Náš sbor se ve velké míře účastní dění v obci. Pravidelně se podílíme
například na organizování pálení čarodějnic, „zimní olymppijády“ a dalších akcí pořádaných městysem, ale i ostatními organizacemi v obci. Kro24

mě toho jsme také několikrát uspořádali například zábavu, dětský den
nebo den otevřených dveří na hasičské zbrojnici s přespáním pro děti
a spoustu dalších kulturních akcí.
Velkou událostí pro náš sbor bylo postavení nové hasičské zbrojnice v loňském roce. Ke slavnostnímu otevření došlo 20. 6. 2015 za účasti
mnoha významných hostů. Stará hasičská zbrojnice již nevyhovovala potřebám sboru a neposkytovala důstojné zázemí pro naši činnost. Postavení nové zbrojnice bylo velkým impulzem pro fungování našeho sboru.
V letech 2008 – 2012 se poměrně dařilo našemu ženskému závodnímu
družstvu. Zúčastňovali jsme se pohárových soutěží v okolí a celkem se
nám podařilo vybojovat 6 pódiových umístění. Podařilo se nám také dvakrát vybojovat postup na okresní kolo soutěže v požárním sportu. V tomto období jsme také poskládali závodní družstvo mužů, které obsadilo
nejvyšší příčky celkem čtyřikrát, a jednou také postoupili na okresní kolo
soutěže v požárním sportu. S rostoucím věkem a rodinnými povinnostmi
jsme ale od závodění postupně ustoupili.
V roce 2008 jsme se pokusili založit mládežnický oddíl. S dětmi se
objelo pár závodů, ale během zimy se vzhledem k nevyhovujícím podmínkám na staré zbrojnici družstvo rozpadlo a již se nepovedlo obnovit.
Po otevření nové zbrojnice jsme v září loňského roku uspořádali nábor
mladých hasičů a od loňského roku se schází přibližně 20 dětí v poměrně
stabilní sestavě. S dětmi jsme se zúčastnili například závodů v uzlování
v Čelčicích, kde obsadili pěkné 6. místo z 10 družstev. Závodili jsme také
v požárním útoku, kde jsme dosáhli zatím největšího úspěchu v Hrušce,
kde děti obsadily krásné 3. místo a dovezly si pohár. Za celoroční snažení
jsme pro děti v polovině srpna uspořádali hasičský tábor na myslivecké
chatě ve Švábenicích.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nezamyslice je zařazena v kategorii JPO III a má 13 členů. Do roku 2008 zastával funkci velitele jednotky
Petr Dostál. Od tohoto roku je velitelem jednotky Pavel Pina. Do roku
2007 sloužila naší jednotce cisterna Škoda 706 RTHP CAS 25. Od tohoto
roku jednotka vyjíždí k zásahům s cisternovou automobilovou stříkačkou
značky Liaz, která už ovšem také dosluhuje a bude v letošním roce nahrazena novou cisternou značky Scania, na kterou naše obec získala dotaci
z ministerstva vnitra.
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V uplynulých deseti letech naše jednotka zasahovala u 147 mimořádných událostí nejen v obci. Z významnějších událostí jsme zasahovali například u požáru sila v cukrovaru v Němčicích nad Hanou v roce
2008. V roce 2010 naše jednotka pomáhala při likvidaci následků povodní v Kojetíně, Přerově a Troubkách, kde jsme strávili celkem 6 dnů. Po
návratu zasáhly povodně také naši obec. V roce 2011 došlo k největšímu
požáru za posledních deset let v naší obci. Likvidací požáru v ulici generála Svobody a následným dohledem nad požářištěm strávila jednotka
přibližně 18 hodin. V roce 2013 zasahovala jednotka u dopravní nehody
na křižovatce v ulici Vyškovská, kde došlo ke střetu osobního automobilu a cisterny převážející mléko. Při nehodě došlo jen k lehkému zranění, ale následné vyproštění cisterny trvalo téměř 3 hodiny. V roce 2015
zasahovala jednotka u rozsáhlého požáru rodinného domu v Ivanovicích na Hané. Tento zásah komplikoval fakt, že se jednalo o eko-dům,
částečně postavený ze slámy. Za zřejmě největší mimořádnou událost
v posledních deseti letech se dá označit zásah u požáru zemědělského
družstva v Pavlovicích u Kojetína. Tento objekt byl požárem zcela zničen. V průběhu zásahu se jednotka podílela nejen na hašení a rozebírání
konstrukce budovy, ale z objektu vynesla také několik tlakových lahví.
Činnost naší jednotky nezahrnuje pouze zásahy, ale obnáší také spoustu času stráveného různými školeními a údržbou techniky. Pravidelně se
také zúčastňujeme námětových cvičení v rámci okrsku a provádíme ukázky zásahů na různých akcích nejen v obci.
Jana Bartošková, jednatelka sboru

Moravskoslezský kynologický svaz, základní
organizace Nezamyslice, č. 10802
V minulém roce se dožil kynologický klub svých 45. narozenin a prošel několika organizacemi, jako byl Svaz chovatelů drobného zvířectva,
Svazarm a v současné době Moravskoslezský kynologický svaz. Má sídlo
vedené ve spolkovém rejstříku na adrese Nezamyslice 307.
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Za tu dobu se v něm vystřídalo mnoho členů, někteří více, jiní méně
zasáhli do jeho života. Určitě mezi ty nejvýznamnější patří Petr Dostál,
který se svým způsobem stal maskotem tohoto klubu. Za svoji aktivní
činnost vychoval mnoho psů, ale také jako figurant naučil velkou řádku
psích kamarádů i dobře plnit cviky obrany. Počáteční slávu klubu tvořili
psovodi - Peda Tománek, Laďa Matoušek, Honza Otáhal, Milan Matoušek, Mila Peprná a další - ti vlastně začínali ještě na starém „hliníku“. Když
se podařilo získat současný prostor, bylo to na „cvičáku“ velice znát. Členové věnovali spoustu času tomu, aby prostor zvelebili a přitáhli si tam
i svoji první klubovnu - zelený nádražní vagon, který vlastně slouží do
současnosti, potom se dali do budování základů na novou klubovnu, základy ovšem bez klubovny stojí dodnes a jsou svědkem tehdejší dobré
práce - protože ani po letech se nerozpadly, a jsou tak pomníkem dřívější
zašlé slávy kynologů. V tu dobu už spolek začali navštěvovat i další výrazní členové - Bohuš Škrabal, Slávek Vymlátil, Jana Otáhalová a omladina
Andrea Indráková, Magda Moravcová a další. Psí základna byla tvořena
zejména z německých ovčáků, dobrmanů a RTW. Nejméně čtyři členo27

vé se účastnili vylučovacích závodů na mistrovství republiky, bez našich
členů se neobešel téměř žádný závod, cvičilo se nejméně dvakrát týdně,
každým rokem se pořádaly zkoušky z výkonu podle tehdy platného národního zkušebního řádu, cílem bylo dosáhnout co nejlepších umístění.
A dařilo se. Spolek se pustil i do pořádání výstav.
A jak to v životě chodí, přišli noví členové, někteří přestali chodit
na „cvičák“ nebo vyměnili velkého psa za malého, ale pořád se cvičilo
a scházelo na „cvičáku“. Ke stálicím se připojil František Hanák, Pepa
Horáček, Jirka Sekvenc, který v roce 1998 vyhrál Mistrovství Moravy, dále to byl Pepa Sochor,dlouholetý jednatel, Laďa Frnčo, který po
Honzovi Otáhalovi převzal předsednictví spolku a který se stal v roce
1993 mistrem MSKS ve všestranných disciplínách, Andrea Indráková
obsadila také krásné 3. místo na Mistrovství Moravy. V tomto období se na našem „cvičáku“ pořádala mistrovství republiky RTW, různé
výstavy, ale pracovalo se i s mládeží a Petra Sekvencová na mistrovství
mládeže v roce 1998 obsadila 1. místo, stejně tak její sestra Jana v roce
2002 a 2004.
Po skončení předsednictví Ladi Frnče, byla do čela spolku zvolena Magda Moravcová, která se více zaměřila na pořádání výstav RTW
a později výstavy boerbolů, které chovala ve své chovné stanici. Aktivní
výcviková činnost byla víceméně utlumena, ale pejskaři se scházeli dál,
a kdo chtěl psa uchovnit a potřeboval k tomu zkoušku z výkonu, musel
se domluvit v jiném klubu. MSKS se nežádalo ani o povolení konání
zkoušek z výkonu.
V roce 2012 část členů vyslovila nesouhlas s vedením klubu a do čela
klubu se chtěl postavit František Hanák. Protože klub nebyl schopen
se sjednotit, vyslovilo MSKS zákaz poskytování servisu pro klub, což
znamenalo, že klub by neměl pořádat žádné zkoušky a ani akce spadající do kompetence MSKS. Situace se částečně uklidnila, když do čela
klubu byla zvolena Jana Otáhalová, kterou MSKS jako předsedu uznalo
a znovu byl organizaci povolen servis. Klub toho využil a zaměřil se na
přípravu psů na zkoušky z výkonu, během roku a půl byly uspořádány
na cvičišti šestery zkoušky, jejichž účastníky byli převážně členové KK
Nezamyslice. Zkoušky byly pořádány podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Dále bylo požádáno o pořádání obranářského
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dne, kdy MSKS zdarma poskytl dva figuranty. Bylo uspořádáno několik coursingových dnů, kterých se mohla účastnit i veřejnost, výstava
RTW. Členové klubu se věnovali i nečlenům, kteří potřebovali poradit
s výcvikem. Podle toho, kdo měl jaké plemeno, se členové v hojném
počtu účastnili národních i mezinárodních výstav, zejména Magda Moravcová dosahovala velmi dobrých výsledků se svými psy.
Přesto se jméno nezamyslického klubu objevilo na stránkách kynologických úspěchů ve výcviku, když členka KK Nezamyslice Zuzka
Mathalerová, která trvale žije ve Švýcarsku, obsadila v roce 2014 první místo na Mistrovství republiky RTW a stala se i členkou družstva
ČR, které nás reprezentovalo na mistrovství světa, kde obsadila 6. místo
a družstvo ČR druhé místo.
V roce 2015 se opět rozvířily vody a do čela spolku se opět postavila
Magda Moravcová. Část členů se oddělila a založila si novou organizaci,
která se i nadále věnuje výcviku sportovní kynologie. Moravskoslezský
kynologický svaz se k celé situaci postavil tak, že organizaci byl opět
pozastaven servis a organizace nadále nemohla pořádat akce spojené
s MSKS. Byly odhlášeny zkoušky a podzimní RTW cup byl už pořádán
pod hlavičkou RTW klubu. Klub je tedy v současnosti zapsán v seznamu
organizací pod MSKS pouze jako evidovaný klub pod číslem 10802, bez
udání adresy klubu a jména kontaktní osoby, do spolkového rejstříku je
převeden ze zákona s adresou Nezamyslice, Nádražní 307.
Ing. Jana Otáhalová

Mateřská škola dříve a dnes
V mateřské škole v Nezamyslicích jsem prožila a stále prožívám
krásné chvíle a její součástí jsem řadu let. Když se ohlédnu nazpět, těší
mě, když vidím, že se školka neustále posouvá kupředu a v jejím vývoji
je vidět kus naší práce. A že to nebylo vždy jednoduché!
Pojďte nakouknout do historie i současnosti mateřské školy se
mnou.
První záznam o MŠ pochází z r. 1939, kdy Zemská školní rada
v Brně výnosem ze dne 30. 3. 1939 povoluje, aby v Nezamyslicích byla
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otevřena mateřská škola – dětská opatrovna. V letech 1946 - 1947 byla
MŠ umístěna v křídle klášterní budovy, v období let 1947 - 1948 byla
přemístěna do nové budovy Masarykovy školy. Ve školním roce 1953
- 1954 byla přestěhována do vyhovujících prostor v domě dr. Friedla.
V období let 1961 - 1962 dochází k adaptaci 1. poschodí Lidového
domu na mateřskou školu. V roce 1974 dochází k další úpravě školy.
Ve školním roce 1998 - 1999 proběhla poslední úprava a došlo k vybudování nové kuchyně pro MŠ.
MŠ byla trojtřídní, později pak dvojtřídní školka s homogenními
skupinami dětí ve věku od 2 do 6 let. Kapacita MŠ byla 56 dětí. Pracovní kolektiv tvořily 4 učitelky, školnice, vedoucí stravovny a kuchařka.
V průběhu let se Nezamyslice rozrostly tak, že kapacita mateřské
školy již nestačila. Varianta opravy a rozšíření stávající budovy neposkytovala záruku dostatečně uspokojivého řešení, a to vzhledem k víceúčelovosti objektu (kuchyně Agrodružstva Tištín), ale především
k vysokým stavebním nákladům. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo vypracovat projekt na výstavbu nové budovy MŠ v těsné blízkosti Masarykovy základní školy. Výstavba započala 3. 3. 2009, byla
dokončena v termínu a 8. 3. 2010 byl zahájen provoz v nové budově
mateřské školy.
Nová budova byla původně dvoutřídní s kapacitou 60 dětí. Počet
zapsaných dětí ve školním roce 2008/9 a 2009/10 byl 56. Od školního
roku 2010/11 je mateřská škola trojtřídní s kapacitou 65 dětí.
Budova MŠ je jednopodlažní, moderní, účelová. V přízemí je umístěna třída KUŘÁTKA (3,5 – 5 leté děti) se vstupem na terasu, umývárna, WC dětí, šatny, technické místnosti, společná jídelna a kuchyně
s kapacitou 100 strávníků (vaříme i pro děti z MŠ Mořice). V prvním
patře je umístěna třída KOŤÁTKA (4,5 – 7 let), třída BROUČCI (2 –
3,5 let), umývárna, WC dětí a dva kabinety. MŠ je vybavena výtahem
pro postižené. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada.
S narůstajícím počtem dětí se zvyšoval i počet zaměstnanců MŠ.
V současné době kolektiv tvoří 5 učitelek, asistentka pedagoga, uklízečka, školnice, vedoucí stravovny a kuchařka. Ředitelem subjektu ZŠ
a MŠ (subjekt vznikl v r. 2003) je Mgr. Petr Jordán, vedoucí učitelka
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MŠ Hana Gregorová, zřizovatel Městys Nezamyslice.
Provoz MŠ začíná od 6:15 a končí v 16:30 hod. Vstup do MŠ je
umožněn na čipy, budova je chráněna kamerovým a zabezpečovacím
systémem. Úplata za předškolní vzdělávání je 240,- Kč/měsíc, bez
úplaty jsou vzdělávány děti v posledním roce docházky do MŠ.
Kromě plnění výchovně vzdělávacích cílů, které nám ukládá Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, organizujeme
dětem ještě další aktivity, které rozvíjejí jejich osobnost. Zvyšujeme
jejich tělesnou zdatnost pravidelným cvičením v SRC, cvičením jógy,
plaveckou výukou v Aquaparku Vyškov. Naši předškoláci se každoročně umisťují na stupních vítězů na olympiádě MŠ v Doloplazích a na
plavecké olympiádě ve Vyškově. Pravidelně navštěvujeme dopravní
hřiště v Prostějově.
Kulturně-společenské postoje a návyky rozvíjíme pravidelnými návštěvami divadelních a hudebních představení, účastí ve výtvarných
soutěžích. Vánoční a jarní besídky MŠ jsou na vysoké úrovni.
V MŠ poskytujeme péči i dětem s různým mentálním či tělesným
postižením. Dětem zajišťujeme odbornou logopedickou péči.
Děti mají možnost rozvíjet svůj talent v zájmových oborech ZUŠ
Němčice nad Hanou (výtvarný, hudební, literárně-dramatický, taneční). V MŠ probíhá také výuka anglického jazyka.
Kromě těchto aktivit spolupracujeme s celou řadou organizací
a okolními mateřskými školami.
Snažíme se všemi dostupnými formami a metodami předávat dětem
co nejvíce informací, podporovat jejich tvořivost, fantazii, dovednosti,
vnímání, celkový zájem o dění kolem nich. Ke spolupráci v jednotném
působení na děti se snažíme získat v maximální míře také rodiče dětí,
což se nám daří a za což patří rodičům velký dík. Největší odměnou za
naši práci jsou spokojení rodiče a šťastná očička našich dětí, které se
i po letech za námi rády vracejí.
Tolik tedy v kostce o naší mateřské škole. Budete-li mít zájem dozvědět se ještě více, přijďte za námi, rádi vás u nás přivítáme.
Za kolektiv MŠ Hana Gregorová
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Svaz myslivců
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o historii a činnosti
členů bývalého Mysliveckého sdružení Nezamyslice, které vzniklo ve
stávající rozloze honitby 1254 hektarů v únoru 1973 sloučením MS
Nezamyslice a části členů MS Dobromilice.
Členská základna při vzniku sdružení měla 33 členů. Do dnešního
dne patří mezi zakládající členy Soušek Jan, Ležák Jaroslav, Pavlík Vladimír, Raška Josef a Crhan Lubomír. Činnost členů sdružení byla zaměřena na péči o přírodu, vysazování dřevin a remízků, dále chovem
drobné zvěře bažantí na odchovně v Doloplazích. Samozřejmostí byla
výpomoc tehdejšímu JZD Nezamyslice v rostlinné výrobě i při sklizni
obilovin. Vzhledem k oboustranné výpomoci nám JZD poskytovalo
odpadové krmivo pro drobnou zvěř. V letních měsících naši členové
sušili letniny, abychom měli dostatek pícnin pro zaječí a srnčí zvěř
v zimním období. Naši činnost popisuji záměrně, aby vstoupilo do povědomí našich občanů, že myslivost je především vytváření podmínek
pro chov zvěře a lov je pouze tou třešničkou na dortu, myslivecké vyžití v podzimních měsících je pouze regulací stavu zvěře, nikdy nesmí
být proveden zásah do normovaných stavů. V 80. – 90. letech minulého století byly samozřejmě jiné podmínky pro chov drobné zvěře,
obrovský vliv měla pěstovaná kultura, řepa, brambory, hrách, které
vytvářely velmi dobré podmínky pro potravu drobné zvěře. Taktéž v té
době nebylo družstvo vybaveno takovými moderními stroji jako nyní.
V té době bylo v našem sdružení loveno cca 800 - 1000 ks bažantí zvěře a v průměru 300 zajíců. Naše myslivecké sdružení samozřejmě působilo i v následujícím období na stejné honební výměře, v roce 2015
změnilo vzhledem k legislativním požadavkům název na Myslivecký
spolek Nezamyslice se sídlem Tjabinova 111, což je sídlo Úřadu městyse Nezamyslice.
Náš spolek má v současné době 19 členů. Činnost spolku navazuje
na potřeby myslivosti, tj. chov zvěře a péče o životní prostředí, tlumení
predátorů, konání zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů a spolupráce
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s Agrodružstvem Tištín. V současné době došlo k obrovskému úbytku
stavů drobné zvěře,tento jev je celostátní a jednou z příčin je změna
životních podmínek drobné zvěře, téměř vymizelo pěstování cukrovky. Vzhledem k realizaci Bioplynky v Tištíně je pěstována kukuřice,
která vytváří i s řepkou dobré podmínky pro rozšíření predátorů, lišek,
které mají obrovský podíl na snižování stavu drobné zvěře. Pouze pro
informaci bych chtěl uvést, že za poslední období (3 roky) máme průměrně odloveno vynorováním 10- 15 liščat a odstřeleno 15 ks lišek.
Zajisté dojde i k úbytku zvěře při sklizni pícnin i obilovin, poněvadž
tak vyspělou techniku, jakou má Agrodružstvo Tištín, nemá v okolí
nikdo. Samozřejmě Agrodružstvo Tištín nám poskytuje odpadní krmivo pro zvěř, dále krmnou řepu a v případě i sušenou vojtěšku. Naši
členové vypomáhají v případě tlumení hlodavců na polích a odlovem
zdivočelých holubův areálu agrodružstva.
Naše honitba má několik cyklostezek, kde dochází v průběhu roku
ke značnému pohybu obyvatel a cyklistů, což také nepřispívá ke klidu
a hnízdění zvěře. Dalším negativním vlivem působícím na možné zvyšování počtu drobné zvěře je volný pohyb psů po honitbě, dále pohyb
občanů se psy po revíru v době hnízdění, přitom bychom si měli všichni společně uvědomit, že nebýt péče o zvěř v zimním období ze strany
myslivců, přikrmování zvěře v letních měsících vzhledem ke změně
kultur, rozšíření predátorů včetně pernatých, kteří jsou chráněni zákonem, bychom v revíru měli již minimum zvěře.Věřím, že po přečtení
mého příspěvku dojde alespoň v nepatrné míře ke změně názorů na
myslivce, poněvadž vzhledem k nákladům, které členové spolku vynakládají na činnost a podzimní vyžití, představuje odlov cca 30 -40 ks
zajíců a bažantů pouze ceny do tomboly. Vzhledem ke změněným životním podmínkám zvěře při pěstování kultur, zvýšil se počet kusů
srnčí zvěře, a v posledních letech se podařilo v naší honitbě odlovit
dokonce i 8 ks prasete divokého, v letošním roce 3 ks, které budou využity pro prodej občerstvení (guláše) na akci Mikroregion Němčicko
se baví, která se letos uskuteční ve Víceměřicích.
Dovolte, abych vás informovali o skutečnosti, že náš spolek opětovně bude prodávat pro veřejnost maso ze srnčí zvěře.
Lubomír Crhan, předseda MS
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Mažoretky
Skupina Mažoretky
DDM Orion vznikla ve
školním roce 2001/2002.
Nejdříve se jednalo o zájmový taneční kroužek
pro děvčata věku 6 – 10,
který vedla Jana Snášelová. V prvním roce se
děvčata věnovala různým tanečním žánrům,
avšak na konci roku projevila přání a odhodlání stát se mažoretkami. Trenérka tedy začala jezdit na
semináře pro vedoucí mažoretek a získané dovednosti pak předávala dál na
trénincích. První dřevěné hůlky nám vyrobil pan Milan Oral a za rok hůlky, tentokrát kovové, pan Miroslav Zmidloch. První mažoretkové oblečení
(fialovo-bílé barvy) jsme si zakoupily v roce 2003 od mažoretek ze Zábřehu
na Moravě. Následující školní rok 2003/2004 jsme si nechaly na zakázku ušít
nové modro-bílé uniformy u paní švadleny Jarmily Neherové z Prostějova
z finančního příspěvku Městyse Nezamyslice. Paní Jarmila Neherová nám
šije kostýmy dosud.
Od roku 2004 se pravidelně účastníme postupových i nepostupových
soutěží. V současnosti mají mažoretky tři soubory: MiniOrionky – jedná se
o děvčata ve věku 6-9 let, které vede Klára Špičková. Tento soubor se od školního roku 2015/2016 již účastní soutěžních klání jak s náčiním baton, tak
i s pompom. Jejich největším úspěchem bylo 1. místo s náčiním pompom se
sestavou Mach a Šebestová na soutěži „ O brněnskou dračici“ 2. dubna 2016.
BabyOrionky – děvčata ve věku 11-13 let vede Nikola Běhalová. Cvičí opět
s náčiním baton i pom pom a na soutěžích dosahují úspěchů. Téměř z každé
soutěže si domu odvezou medaili.
Nejstarší soubor mažoretek jsou Orionky. Jedná se o dívky ve věku 1216 let a jejich trenérkou je Jana Telecká. Tato děvčata kromě účasti na soutěžích pravidelně předvádějí pochodové defilé za doprovodu dechového or34

chestru při příležitostech, jako např. Mikroregion Němčicko se baví, Žehnání
pramenů ve Skalce, oslavy SDH a další.
Každý rok DDM Orion Němčice nad Hanou pořádá přehlídku mažoretkových souborů. Jednou za dva roky se přehlídka koná u nás v městysi a jednou
za dva roky v Němčicích nad Hanou. V letošním roce je přehlídka plánovaná
na sobotu 1. 10. 2016
v Němčicích nad Hanou ve sportovní hale
Suprovka. Na přehlídce své sestavy baton
i pompom předvedou
všechny naše soubory.
Tak děvčatům společně držme pěsti nejen
pro tuto přehlídku, ale
i do dalších let.
Ing. Jana Telecká

Domov „Na Zámku“ Nezamyslice pohledem
bývalého zaměstnance
Lze bezpochyby konstatovat, že dnešní Domov „Na Zámku“ je moderní,
krásné a útulné bydlení pro muže a ženy, kteří neměli takové štěstí a narodilise
na tento svět s postižením. Ne vždy však svůj život prožívali v tak příjemném
prostředí a obklopeni věcmi a osobami, které jim dělají život přece jen snazší.
Byly doby, kdy to v Domově „Na Zámku“ vypadalo úplně jinak než dnes.
Kdybych vzpomněla dobu před dvaceti lety, byly hlavními pracovními činnostmi klientů draní peří a práce na zahradě. Také se běžně chodilo na brigády do družstva na sběr brambor a krmné řepy. Draní peří probíhalo v nevyhovujících malých prostorách s lokálními topidly. Taková byla doba, která se
začala pomalu měnit. Bývalé chlévy, sklady, kotelny a stodoly se zásluhou nového vedení a sehnaných finančních prostředků začaly přestavovat do nynější
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podoby. Vznikaly učebny, dílny, zkušební prostory pro různé nové aktivity,
které oživily dosavadní život klientů. A tak v těchto nových prostorách byla
najednou keramická dílna, tkalcovská dílna, kožedělná dílna, dílna na suchou
vazbu, dílna na výrobu březových košťat, dílna na výrobu briket z papíru.
Také se v nových zrekonstruovaných prostorách zřídily tři třídy odloučeného pracoviště speciální školy v Prostějově. Zde se speciální pedagogové věnovali uživatelům domova, kteří zde plnili povinnou školní docházku.
Všichni žáci docházeli z Domova „Na Zámku“, takže pořád byli ve známém
prostředí. Tato škola, kde se vzdělávalo až 22 žáků, již splnila svůj účel a v červnu 2015 ukončila provoz.
Velkou změnou prošla zámecká zahrada. Je opravdu krásná, každý si v ní
najde své místečko, ať už v zahradních altánech, či u ZOO koutku. Uživatelé
mají možnost navštěvovat řadu terapií, jako je tkalcovská dílna, kožedělná
dílna, košíkářská dílna, keramická dílna. Velké oblibě se těší zahradní terapie,
muzikoterapie, zooterapie a zejména lamaterapie. Domov „Na Zámku“ pořádá každoročně mezinárodní terapeutický kongres.
Velkou rekonstrukcí prošel i bazén, u kterého je tak dobře při častých vysokých teplotách. Okrasné části zámecké zahrady vévodí jezírko s vodními
rostlinami a příjemné posezení kolem něj, či nově vznikající bylinkové i užitkové záhony, které jsou ve zvýšené poloze pro vozíčkáře.
A teď to hlavní. Jak se změnil samotný zámek? Po mnoha přestavbách,
sanacích, rekonstrukcích a výmalbách vznikly krásné a účelné prostory pro
to, aby se zde našim uživatelům dobře žilo. Mnohým z nich by rodiče takové
prostředí nemohli poskytnout. Každý z nich má na vybranou, jaké činnosti se
chce věnovat a co ho bude bavit.
Co je záměr a snaha všech zaměstnanců? Aby uživatelům poskytovali kvalitní sociální službu a zprostředkovali hezký život v příjemném prostředí..

Základní organizace českého svazu chovatelů
Základní organizace českého svazu chovatelů Němčice nad Hanou
byla založena v roce 1960, kdy se 10 chovatelů a chovatelek drobného
zvířectva z Němčic a blízkého okolí – tedy i z Nezamyslic - rozhodlo v rámci NF založit ZO ČSCH. Jednalo se o zájmovou organizaci
sdružující chovatele takřka všech druhů drobného zvířectva, převážně
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čistokrevného. Brzy po svém založení se stala organizací, kdy její členové chovali exteriérově velmi kvalitní králíky, holubí drůbež, ale také
kožešinová zvířata, ovce, kozy a exotické ptactvo. První výstava byla
uspořádána již v roce 1961. Celá řada výstav se uskutečnila na zahradě
místního kina - nyní nákupní středisko, v roce 1972 získala organizace
do pronájmu obecní parcelu na Novosadech, kde byl svépomocí vybudován současný stávající areál. Členská základna se rychle rozrůstala
a již v roce 1964 byl počet členů kolem stovky. ZO již 43 let vykazuje
činnost jako jedna z nejlepších na okrese Prostějov. Díky obětavosti
členů byl vybudován již zmíněný areál, který si svépomocí vytvořili,
a klece, voliéry a další inventář.
Členská základna byla vytvořena většinou ze členů na odborné výši,
kteří tuto organizaci dokázali reprezentovat na výstavách, a to nejen
na místních, okresních, ale i celostátních, kde získali řadu ocenění.
Zastoupení jsme měli i na Evropské výstavě v Brně v roce 1998. V poslední době se organizace nadále zabývá výstavní činností, k čemuž
využívá zmíněný areál na Novosadech. Úspěšné byly dvě výstavy na
úrovni kraje Olomouc – jinak pravidelně pořádáme výstavy místní a ukázkové přehlídky. Výsledky na výstavách máme velmi dobré,
umisťujeme se v rámci okresu Prostějov na čelních místech. Na Evropské výstavě v Nitře získal náš člen titul šampiona. Současně se členové
ZO již několik let pravidelně zúčastňují i Svatováclavských slavností
v Nezamyslicích.
Za členy ZO z Nezamyslic Stanislav Foltýn

Sběr potravinářského oleje.
Novinkou ve sběru a třídění odpadů je sběr použitých potravinářských
olejů. K této novince se připojují i Nezamyslice. Proto se v průběhu letošního října objeví v obci 3 nové zelené popelnice s logem firmy EKO-PF.
Jejich umístění plánujeme v místech kontejnerů v Nádražní ulici, u nové
hasičské zbrojnice a v Těšicích. Do těchto sběrných nádob můžete dávat
v uzavřených „petkách“ použitý, přepálený olej z kuchyně. V případě zájmu a potřeby může být počet těchto sběrných míst časem rozšířen.
VM
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