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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Prázdniny jsou nenávratně pryč a je tu podzim a s ním i nový školní
rok. Ten letošní byl zvláštní v tom, že jsme měli otevřít novou přístavbu
naší základní školy. Zatímco si školáci užívali prázdnin a volna, práce na
škole finišovaly. Naštěstí se vše povedlo a děti tak mohly jít hned první
školní den do nových prostor školy, do nových šaten a někteří i do nových tříd. K uvedené přístavbě školy jen krátce, protože bude předmětem
dalšího článku uvnitř této Hvězdičky. Podařilo se ji realizovat díky dotaci
ve výši 25 milionů korun poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, za což patří ministerstvu naše poděkování. Dík patří
i našim zastupitelům za schválení přijetí této dotace a zároveň i schválení
dofinancování celé stavby z rozpočtu městyse a za odvahu jít do této náročné akce.

Získávání dotací se nám letos docela dařilo. Mimo uvedené dotace na
školu jsme získali i některé další - byť drobnější, přesto pomůžou realizovat některé záměry. Na opravu pomníku padlých, která již probíhá, jsme
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získali cca 42 tis. korun od Olomouckého kraje. Další krajskou dotací je
60 tis. korun na dovybavení naší jednotky SDH a 20 tis. korun získala
škola na projekt Naučná stezka – Okolo Nezamyslic. Z ministerstva kultury jsme získali 78 tis. korun na nové vybavení knihovny, resp. na její
automatizaci. Pořízeny tak byly nové počítače a programy pro moderní
správu našeho knižního fondu. Další nedávno získanou dotací je dotace
na opravu hřbitovní zdi. Každý, kdo chodí na hřbitov, mi dá za pravdu, že
zeď již opravu nutně potřebuje. Díky dotaci od ministerstva zemědělství
ve výši 700 tis. korun tak na jaře opravíme minimálně polovinu hřbitovní
zdi. Na stejném ministerstvu ještě řešíme dotaci na opravu části kanalizace, tzv. stoky S, vedoucí od Pazderny zahradami směrem ke škole, o které
by mělo být rozhodnuto ještě letos. Další plánovanou žádostí je žádost
o dotaci na demolici některých vykoupených domů, na výstavbu sociálního bydlení a další připravované akce.
Na podzim ještě chystáme opravu chodníku vedoucího od mostu přes
Hanou k ulici Sportovní a opravu parkoviště u pošty. Tyto opravy s sebou
ponesou i částečné omezení provozu a možnosti parkování u pošty, za což
se dopředu omlouváme.
V našem městysi letos probíhají i investiční akce, které nejsou řízeny
a hrazeny z rozpočtu městyse, ale ovlivňují náš život. Jedná se zejména
o rekonstrukci ČOV – čistírny odpadních vod, kdy její majitel a provozovatel, VaK Prostějov, provádí kompletní rekonstrukci a starou technologii
nahrazuje novou, moderní. Další cizí investicí je oprava silnice – hlavního průtahu obcí. Tato silnice je krajská a celou akci tak řeší Správa silnic Olomouckého kraje. Silnice již opravit potřebovala, ale s výsledkem
opravy asi nemůže být úplně spokojen nikdo. Ano, zmizely díry, výtluky
a praskliny, ale na jak dlouho? No uvidíme. Cílový stav budeme s investorem ještě řešit.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vás pozval na slavnostní hodové dny, na letos již XVII. Svatováclavské slavnosti. Věřím
a zároveň doufám, že se počasí vydaří a prožijeme společně krásné sváteční dny.
Ing. Vlastimil Michlíček,
starosta městyse
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Historie školy a nová přístavba
(historické informace byly čerpány z knihy Nezamyslice 1276 – 2006)
První písemná zpráva o škole v naší obci pochází sice již z r. 1672, ale
není pochyb o tom, že tu již bylo vyučováno dříve. Prozrazuje to zápis v matrice. Škola ale nemá svou vlastní budovu. „Rechtor“ si sám najímá místo
pro výuku podle možností…
Stavba první, tehdy „farní“ jednotřídní školy, byla dokončena a slavnostně otevřena až v r. 1803. Již tehdy navštěvuje školu 34 žáků z Nezamyslic,
z Mořic, z Těšic a z Dřevnovic. Protože dětí přibývalo, začalo se uvažovat
o nové škole. Tzv. „stará škola“, kde je dnes domov pro seniory, byla otevřena
v r. 1863. Budova je na tu dobu dokonale řešena. A to jak svým vzhledem,
tak i účelností. V přízemí byly byty pro řídícího učitele a učitele s rodinami. Na poschodí pak prostorné učebny s dostatečným osvětlením. V každé
učebně bývalo kolem dvacítky žáků. Pravá pohroma nastala až v r. 1870, kdy
se uplatnil výnos o „povinné školní docházce“ a do školy se nahrnulo přes sto
padesát dětí! Nikdo z nás si nedovede představit, jak asi vyučování pěti či šesti
desítek žáků nacpaných v jedné učebně vypadalo. V roce 1890 měla škola již
172 žáků a do nového století vstupuje naše škola již jako „čtyřtřídní.“
V únoru 1927 se začíná uvažovat o škole nové - měla by být čtyřtřídní
s výhledem do budoucna. Měla by tedy mít pět učeben a pracovnu pro dívčí
práce. Musí míti také kanceláře pro řídícího, sborovnu, kabinety, sklepy, kuchyň, jídelnu, tělocvičnu, byt pro ředitele i školníka. Stavbu školy budou financovat místní peněžní ústavy, a sice místní občanská záložna a Spořitelní
a záloženský spolek. Po různých komplikacích se konečně začíná 5. května
1930 stavět. Za necelý rok a půl, 29. srpna 1931 je provedena kolaudace.
Je to symbolické – 1. září ke škole obecně patří. O to víc k té naší.
1. září roku 1931 jde 144 žáků poprvé do nové školy – do dnešní budovy A. A nyní, po 86 letech otevíráme opět 1. září novou přístavbu, díky
níž se zde v budoucnu může učit přes 400 dětí. Nyní jich máme necelých
380. V průběhu těchto 86 let se postupně přistavovalo, škola se doplnila
o kuchyň s jídelnou a další prostory. Někdy se z kapacitních důvodů učilo
i na jiných místech. Určitě si řada z vás vzpomene, tak jako já, na výuku
v klášteře – v prostorách dnešního Domova na zámku. Následně vznikla
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v roce 1980 v parku za sokolovnou nízká budova z lehkých panelů. Tato „školička“, nazývaná „dřevák“, sloužila dětem čtyřmi učebnami víc jak deset let.
V roce 1985 byla konečně připravena dokumentace na výstavbu nové budovy – dnešní budovy B. Výstavba byla zahájena 30. září 1986. Ale na stěhování do nových prostor této přístavby se čekalo dlouhé tři roky. K tomuto
slavnostnímu okamžiku došlo až 10. března 1989.

Slavnostní otevření 1. září 2017
Zleva: ředitel školy Mgr. Petr Jordán, předsedkyně mikroregionu Bohuslava Charvátová,
hejtman Ladislav Okleštěk, ředitel krajského úřadu Lubomír Baláš,
starosta městyse ing. Vlastimil Michlíček, kněz Mgr. Marek František Glac

A nyní tedy, po 86 letech od otevření budovy A, a 28 letech od otevření
budovy B, jsme 1. září otevřeli novou přístavbu školy – budovu C.
Po slavnostním, symbolickém otevření 1. září došlo ke skutečnému otevření v pondělí 4. září. K přestřižení pásky se postavili zástupci všech tříd
a poté se již natěšené děti doslova „vrhly“ do nových prostor. V nové budově
C jsou umístěny šatny pro všechny žáky školy, jedna družina a 6 kmenových
tříd. Nezamyslická škola je tak poprvé připravena pojmout v jednom komple
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Slavnostní otevření 4. září 2017 - zástupci dětí jednotlivých tříd

xu budov kompletní rozsah 18 tříd – máme vždy po dvou třídách v každém
ročníku.
A nyní mi dovolte, milý čtenáři, pár slov k samotné výstavbě. O výstavbě
nové budovy C se začalo uvažovat nedlouho po otevření budovy B v roce
1989. Bohužel – dlouhá léta bezúspěšně. Až jsme se dostali do situace, kdy
začala být současná škola opravdu malá. V loňském roce musely být dokonce první třídy detašovány do budovy ZUŠky u kostela. Proto jsme v roce
2015 podali žádost o dotaci znovu a podařilo se. V srpnu 2016 jsme dostali
příslib dotace. A začalo 12 měsíců intenzivní práce.
Čekala nás urychlená aktualizace a dotažení projektu přístavby, včetně
položkového rozpočtu. Plánovaný rozpočet se blížil 40 milionům korun.
Po vysoutěžení dodavatele stavby a splnění dalších administrativních povinností jsme na konci října 2016 předali staveniště a začátkem listopadu
jsme začali kopat. Bohužel přišla letos tuhá zima a celý leden a půl února se
nedalo stavět kvůli vysokým mrazům. Dílčí úpravy projektu, a tím i stavby,
probíhaly doslova za pochodu. Termín otevření daný podmínkami dotace byl neúprosný – musíme otevřít pro nový školní rok – tedy nejpozději
4. září 2017. Ve finále jsme tedy díky zimnímu omezení měli k dispozici pro
stavbu 8 měsíců, ale podařilo se - dnes máme již zkolaudováno a v nových
prostorách probíhá výuka. Celá stavba stála nakonec zhruba 36 a půl mili6

onů korun. Z toho je dotace z ministerstva školství ve výši 25 mil. korun.
Zbytek je hrazen z rozpočtu městyse.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na stavbě jakkoli podíleli.
Od podání žádosti (spolupráce s firmou GHC regio, s.r.o., Olomouc), přes
projektanty až po stavební firmy - STAEG Development, spol. s r.o., Vyškov
a STAVBROS s.r.o. Brodek u Prostějova. Zároveň musím poděkovat ing. Vykoupilovi, který nám zajišťoval technický dozor stavby a stavbu hlídal z odborného hlediska. Dík patří i zastupitelům městyse, kteří schválili přijetí dotace a dofinancování stavby z rozpočtu městyse a také zaměstnancům školy
- od ředitele školy, který nad projekty a vybavením strávil nejednu bezesnou
noc, přes učitelky, které třídy nádherně vyzdobily až po uklízečky a všechny
dobrovolníky, kteří vše uklidili a připravili pro provoz. Snad jsem na nikoho
nezapomněl - zkrátka díky všem, kdo přiložil ruku k dílu.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse

Budova C základní školy od modelu k výuce
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Vítání občánků
V sobotu dne 22. července 2017 jsme přivítali v naší
obci další malé občánky.
Starosta městyse, ing. Vlastimil Michlíček, přivítal
mezi občany městyse Nezamyslice jednu holčičku
a dva chlapce.
Novými občany tak jsou:
Simona Žvátorová, Vojtěch
Juras a Petr Mašek.
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich životě,
jejich rodičům jen samou radost ze svých potomků.

Tak už nám to začalo!
4. září - pro žáky a pedagogy smutný konec prázdnin a běžný začátek
dalšího školního roku…Pro děti šesti až sedmileté však zásadní změna
v jejich životě - konec bezstarostného dětství, nový pevný režim, začátek
nekončících povinností, ale zároveň i nové zážitky, noví kamarádi, nové
prostředí - to vše pro ně znamená ZAČÁTEK ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
A tak i naše škola opět zažívala slavnostní vítání nových prvňáčků. Ti
se společně se svými rodinnými příslušníky sešli nejprve v 8:15 v kulturním sále Sportovně
relaxačního centra
na slavnostním přivítání. Slavnostního
zahájení se zúčastnil
pan ředitel Mgr. Petr
Jordán, který všechny nejprve přivítal, a pak už dostali
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slovo žáci 1. stupně
s krátkým kulturním
vystoupením. Slova se také ujal pan
starosta, Ing. Vlastimil Michlíček, který
novým žáčkům popřál hodně úspěchů.
Poté už nic nebránilo
tomu, aby si paní učitelky prvních tříd (1. A - Mgr. Hana Muchová, 1. B –
Mgr. Pavlína Sedláková) děti rozdělily, proběhlo krátké fotografování
a následný přesun do nové přístavby školy, kde poprvé prvňáčci zasedli
do lavic a stali se z nich opravdoví školáci.
Přejeme všem našim prvňáčkům do jejich prvních krůčků na celoživotní cestě za vzděláním jen samou radost, ať zažijí spoustu úspěchů
a najdou hodně nových kamarádů.
Mgr. Hana Muchová, Mgr. Pavlína Sedláková

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u osmi mimořádných událostí. Dvakrát jsme zasahovali při odstranění spadlého stromu
po bouřkách. Dále jsme zasahovali u požáru odpadu v Němčicích nad
Hanou, u požáru kolejového vozidla v Nezamyslicích a u požáru domu
v Mořicích. Dalším zásahem byla technická pomoc v Nezamyslicích.
Zasahovali jsme také u dopravních nehod ve Víceměřicích a na silnici
směrem na Ivanovice na Hané. Členové jednotky se zúčastnili školení
odborné přípravy s dýchací technikou v polygonu. Pravidelně jsme také
zalévali v obci stromy a provedli jsme úklid cesty kolem nové budovy
školy před jejím slavnostním otevřením.
V červenci se závodní družstvo mužů zúčastnilo závodů v požárním
útoku a rychlosti nabírání v Žešově, kde jsme v obou disciplínách obsadili druhé místo. Dále jsme se zúčastnili nočních závodů v požárním
útoku v Želči, kde se nám ale příliš nedařilo. Zúčastnili jsme se také oslav
130. výročí založení SDH Morkovice a spolu s dětmi z hasičského krouž11

ku jsme navštívili hasičský výlet v Koválovicích – Osíčanech. Naši novou
cisternu jsme předvedli také na hodech v Měrovicích.
Pro děti z našeho kroužku jsme uspořádali hasičský tábor na myslivecké chatě ve Švábenicích. Hlavní náplní tábora byla příprava na branný
závod, ale užili jsme si také spoustu zábavy a nachodili jsme hodně kilometrů po okolí. Kromě toho jsme se zúčastnili závodů v Doloplazích,
Želči a Víceměřicích.
V rámci hodového programu u nás v obci pořádáme 23. 9. na kynologickém hřišti závody v požárním útoku. Dopoledne se bude závodit
v kategoriích mladší a starší žáci, odpoledne budou soupeřit muži a ženy.
Tímto všechny srdečně zveme.
Jana Bartošková

Hasičský tábor
Již druhým rokem jsme s dětmi z kroužku malých hasičů vyrazili na
hasičský tábor na mysliveckou chatu do Švábenic. Ve čtvrtek 20. 7. jsme
naložili děti do naší Avie, zamávali jsme rodičům a vydali jsme na cestu. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a vyrazili do lesa pro nějaké
dřevo. Po splnění úkolu jsme stavěli bunkr a hráli „na schovku“. Večer
jsme dětem připravili letní kino na plácku před chatou a po promítání
jsme šli spát. Ani silná noční bouřka nikomu nevadila a všichni spali jak
dřeva.
Druhý den ráno jsme zahájili ranní rozcvičkou. Poctivě jsme se nasnídali, naplnili batůžky proviantem a vyrazili jsme na túru k památnému dubu a na přírodní památku Roznitál. V rámci fyzické přípravy
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jsme si ten téměř kolmý svah několikrát vyběhli a s bolavýma nohama jsme se vydali zpět na cestu k chatě, kde už hasiči vařili kotlíkový guláš a čekali nás s obědem. Po obědě jsme vyhlásili polední klid,
který je nejoblíbenější částí dne vedoucích, ale děti už tak nadšené
nebyly a nemohly se dočkat, až zazní píšťalka a budou moct vylézt
z pokojů. Po celé odpoledne jsme trénovali na branný závod. Pro děti
jsme připravili jednotlivá stanoviště, aby si mohli všechno vyzkoušet
a zopakovat tak, aby druhý den zvládli celý závod sami co nejlépe. Po
tréninku jsme si dali svačinu a zahráli jsme si hry. Večer jsme potom
opět promítali letní kino před chatou. Tentokrát i s popcornem, který
měl obrovský úspěch.
Třetí den ráno jsme vyzkoušeli, jaké máme hasiče, a místo klasického
budíčku se chatou rozezněla ruční siréna a svolávala děti na rozcvičku.
Po rozcvičce a snídani jsme vyrazili hledat poklad. Pomocí šipek z větviček a jednoduchých vzkazů jsme dorazili až k pokladu, který se ukrýval
u studánky Zdravá voda. Po návratu na chatu nás čekal oběd, dali jsme
si oblíbenou popolední přestávku
a poté už jsme se naplno vrhli do
závodění v „braňáku“. Každý sám
za sebe absolvoval všechny disciplníny, které byly bodově hodnocené. Na závěr jsme vyhlásili nejlepší závodníky a rozdali odměny
za snahu. Po svačině potom proběhla balónková bitva, ve které to
pěkně schytali i vedoucí. Večer
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jsme potom opékali špekáčky a hráli jsme hry kolem chaty. Jen co se
setmělo, připravili jsme pro děti stezku odvahy v lese nad chatou, kterou všichni statečně prošli, a pak už se šlo spát.
Poslední den ráno jsme se všichni nasnídali, uklidili jsme chatu
a vyrazili jsme domů. Před hasičárnou jsme předali unavené, ale věřím, že spokojené, děti rodičům. Už teď se těšíme, až za rok vyrazíme
znovu.
Jana Bartošková

Domov „Na Zámku“
V uplynulých dnech jsme obdrželi dopis, který nás velmi potěšil, a proto se touto cestou chceme s vámi podělit o svoji radost, kterou nám tento
dopis udělal.
Dovolte mi, abych vám poděkovala za skutečně krásný zážitek z návštěvy Domova„Na Zámku“. Dne 30. srpna se zde konala tradiční pěvecká soutěž DOREMI, kde hudební doprovod zajišťovala skupina Q – Styl.
V kapele je jednou ze zpěvaček moje vnučka, která mě na tuto akci pozvala. Pozvání jsem s radostí přijala, jelikož mám blízko k práci s lidmi. Celý
život, od maturity až po odchod do starobního důchodu, jsem pracovala s dětmi. Začínala jsem u mentálně postižených dětí jako vychovatelka
a poté jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole v Otaslavicích.
Hned po příjezdu do areálu zámku mne mile překvapilo uvítání. Obyvatelé zámku nás vítali úsměvem, z očí jim sršely jiskřičky radosti.
Při vstupu na prostorný dvůr jsem byla velice překvapená, jak krásně bylo vše zorganizované. Ve stínu bylo připraveno příjemné posezení s nádhernou dekorací z dýní. Zaujala mne rozsáhlá zahrada s altány
a řadou zákoutí. Při jejich prohlídce jsem si uvědomovala, že tohle vše
slouží k terapii a relaxaci. Práce na zahradě rozvíjí pevnou vůli, paměť,
soustředění, spolupráci, učí vytrvalosti, po fyzické stránce posiluje svaly
atd. Podle toho, jak krásně je zahrada upravená, můžu říct, že zde odvádějí všichni velký kus práce.
Srovnám-li dnešní přístup s dřívějším, došlo k velkému pokroku. Obyvatelé Domova „Na Zámku“ mají větší možnosti zapojit se do různých
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aktivit a je na ně pohlíženo jako na jedinečnou osobnost. Pro každého je
určen vlastní individuální přístup. Zaměstnanci od terapeutů přes sociální pracovníky, speciální pedagogy, zdravotníky, kuchařky a ostatní personál úzce spolupracují a krůček po krůčku jdou za stanoveným cílem,
uživatele Domova sociálně začlenit a zapojit je do běžného života naší
společnosti. Veliký podíl na tom má celý tým zaměstnanců zařízení, jimž
patří moje velké poděkování.
Samotná soutěž DOREMI byla úžasná. Všichni soutěžící zpívali s velkým elánem a chutí. Bylo krásné sledovat vystoupení zpěváků a to, jak jim
ostatní s nadšením fandili, navzájem se podporovali a povzbuzovali se.
Porota jednotlivé výkony hodnotila bodováním, a tak nakonec byli všichni odměněni.
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Po ocenění soutěžících následovala taneční zábava. Tančili všichni přítomní. Setrvali jsme s manželem až do konce a plná euforie a nadšení
jsem se vrátila domů do Otaslavic. Celý večer jsem pak myslela na krásně
strávené odpoledne. Ačkoli jsem pila pouze minerální vodu, měla jsem
pocit, jako bych vypila láhev kvalitního vína a vznášela se pak v oblacích.
Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci zahradní hudební slavnosti,
zejména pak tomu neznámému, kdo zajistil perfektní slunečné a bezvětrné počasí. A jak říkávala moje maminka: „Dočkáme-li na rok, pojedeme
do Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích zase“.
Marie Honová

Letní hudební tábor „ZUŠKY“
XXII. letní hudební tábor ZUŠ Němčice nad Hanou se konal 13. – 21. srpna 2017 a to v Rekreačním středisku Kletečná. Toto středisko se nachází
v srdci Českomoravské vrchoviny, nedaleko obce Kletečná u Humpolce.
Stejně jako loni jsme byli ubytováni v chatkách. Areál tábora byl velký
se spoustou venkovního vyžití a maximálně vyhovoval našim požadavkům – ať už hraním společenských a celotáborových her, tak i nácviku
společných skladeb a písní, výtvarnému tvoření i tanci.
Oproti loňskému roku se zúčastnilo ještě více malých dětí, takže
jsme všichni společně nacvičili jen jednu skladbu, a to písničku z pohád-
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ky „Kouzla králů“ Buchet je spousta. Společně s orchestrem si tentokrát
zatančily i tanečnice našeho tanečního oboru.
Novinkou letošního tábora bylo, že každý tým spolu se svým vedoucím nacvičil jednu písničku z našeho zpěvníku „Zpěvohraní“. Tak jsme se
mohli individuálněji věnovat dětem a vést je k vzájemné souhře. Nutno
říci, že se téměř všechny děti chopily svých nástrojů s radostí a touhou
něco nového se naučit. Závěr našeho společného závěrečného vystoupení
by se samozřejmě neobešel bez UČKY – učitelské kapely, která také svou
„troškou“ přispěla do programu.
Kromě muzicírování, hraní společenských a celotáborových her jsme
si užili spoustu legrace a asi největším zážitkem bylo, že jsme mohli zahrát
novomanželům, kteří zde měli svatební hostinu. Připravili jsme jim krásné překvapení, které potěšilo i naše děti, protože „Buchty“ musely zahrát
třikrát a bylo na nich vidět, že by je s radostí zahrály klidně i desetkrát.
Musím říct, že mě letošní hudební tábor velice potěšil, nabil pozitivní
energií a to díky skvělým vedoucím a hlavně úžasným dětem…
….A právě nám začíná nový školní rok. Opět bude plný vystoupení,
koncertů a představení, ale i soutěží, cvičení, učení a mnohdy i „mučení“… A tak dětem přeji hodně sil, cvičení s radostí, protože výsledek téměř vždycky stojí za to!…
BcA. Jana Nosková
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Poutní místo
Také patříte k těm spoluobčanům, kteří si v létě lámou hlavu při pohledu na průvod nesoucí sochu a putující do polí za Nezamyslice? Právě pro
ty z vás tu mám pár vysvětlujících řádek.
Mezi Nezamyslicemi a Těšicemi se na Malém trávníku nachází kaple
Panny Marie Pomocnice. Tato kaple je ukrytá nedaleko silnice pod břehem v klidném stínu lip a topolů, které však byly v dnešní době vykáceny
a vysazeny za nové.
Tato kaple byla postavena v roce 1902 na místě původní dřevěné kaple.
Krycí kámen s mřížovými dveřmi kapličky ukrývá sedm metrů hlubokou
studnu, která zásobuje studánku venku a kterou plní pět pramenů. Není
znám záznam, jak je původní kaple vůbec stará, ale první zmínky se datují
do roku 1818, kdy je zmiňováno, že již tenkrát měla soška Panny Marie
nejméně třicet let. Právě tato soška Matky Boží držící Jezulátko dala jméno kapličce, protože pověsti
vyprávěly o plačící sošce, díky
které byla zaznamenána i zázračná uzdravení věřících.
Z novodobé historie je potřeba zmínit veliký podíl na
úpravě okolí a zpřístupnění
tohoto poutního místa panem
farářem František Kvapilem.
Na jeho popud byly zbudovány široké přístupové schody,
betonové lavice, které rovněž
slouží jako opěrná stěna svahu a úpravu pramene. K velkým úpravám hlavně fasády
a pramene došlo za působení
pana faráře Foltýna, kdy se ke
stému výročí konala sbírka na
opravy.
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Kaple Panny Marie je hlavně poutním místem. Bohužel byla tato
tradice v roce 1951 nuceně zrušena. Zásluhou pana děkana Miroslava
Hřiba byly obnoveny po roce 2000 průvody od kostela svatého Václava
ke kapličce. V měsíci srpnu se na svátek Panny Marie koná Velká pouť,
kdy sošku nesou krojovaní Hanáci spolu se žňovým věncem a dary ze
sklizně jako poděkování za úrodu. Soška Panny Marie je stejně jako Jezulátko oblečena do šatů s krásnou hanáckou výšivkou. V měsíci září je
to potom Malá pouť. Nemůžeme zapomenout ani na májové pobožnosti
každou neděli v měsíci květnu nebo mariánské pobožnosti každou neděli v měsíci září.
Pokud příště potkáte průvod putující k naší kapličce, neváhejte a přidejte
se. Nebo jenom tak v klidu stromů a bublání potůčku rozjímejte o životě.
Bohuslava Novotná
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Kaplička
Ze silnice kaplička není celá vidět.
Zdá se, že je maličká,
však každý musí vědět,
že pramínek zde vyvěrá.
V tomto stinném klínu
nejeden z nás v čisté vodě
smývá světa špínu.
V tom tichém koutě pod stromy
člověk tiše seděl,
na kapli Panny Marie
s velkou úctou hleděl.

Nemusíš být přece křesťan,
snad máš svou vlastní víru,
v lásku Boží, nebo lidskou
- nalezneš zde míru!
A tak, milý poutníče,
zvolni rychlý krok,
na vteřinu zastav světa
jeho rychlý tok.
Občerstvi si nejen tělo
v pramenité vodě,
duše tvá pak k Matce Boží
hovoří o svobodě.
Bohuslava Novotná

Cesta z městyse
Krásné sobotní ráno 9. září přivítalo na startu v Nezamyslicích již
před devátou hodinou několik nedočkavých cyklistů.Tým složený z Terezky, Laďi, Klárky a Anežky našel opět útočiště v nové hasičské zbrojnici.Jako první odstartoval Pepa Plesl z Domova na Zámku, potom už
následovala doslova smršť. Ani vítr neubral nic na nadšení místních,
kterých vyjelo od nás na 160. Kolik cyklistů se stavilo pro razítka, nešlo
ani spočítat. Za vše však mluví výsledek celého dne, kdy do Vitčic dorazila skoro tisícovka registrovaných cyklistů s nejstarším osmdesátníkem.
Našlo se mnoho sportovců, kteří objeli všechna stanoviště ve všech
obcích našeho regionu, posilnili se občerstvením, které u nás představovalo již tradiční škvarkovou nejlepší pomazánku. Důležité však nebylo,
kolik obcí jste stihli, ale radost z pohybu, milá setkání a příjemně prožitý
den. Tak zase příště, tentokrát směr Dřevnovice.
Bohuslava Novotná
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
podruhé
Stadion VUT v Brně hostil ve dnech 7. 9. - 9. 9. 2017 již osmý ročník celorepublikového finále OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který je pořádán pod záštitou Českého olympijského
výboru a našich skvělých sportovců a olympijských medailistů, v čele
s ambasadorkou celého projektu Šárkou Kašpárkovou. Jedná se o desetiboj přizpůsobený žactvu od 10 do 15 let. A stejně jako v loňském roce
i v tom letošním se dokázali Terezka Račanská a Tomáš Pleva probojovat v konkurenci cca 1000 závodníků v každé kategorii přes okresní
a krajská kola až do „velkého“ finále. Zde je na místě připomenout, že
v okresním kole soutěžilo i družstvo naší ZŠ, které obsadilo 5. místo,
bohužel první nepostupové, a do krajského kola se probojoval i Lukáš
Navrátil. Protože však krajské kolo obsahuje disciplíny, které v Nezamyslicích nelze trénovat (skok do dálky, sprint na 60 metrů se startem
z bloků, hod kriketovým míčkem), zkušeným atletům Lukáš nestačil.
Terezka s Tomem dokázali zúročit to, co během celého roku natrénovali v atletickém klubu AHA Vyškov, v okresním kole oba s přehledem
zvítězili, v krajském kole obsadil Tom druhé a Terezka čtvrté místo,
což po sečtení všech bodů stačilo na postup mezi asi čtyřicítku nejlepších desetibojařů z celé republiky. Ve finále museli závodníci během
dvou dnů absolvovat všech 10 disciplín – skok do dálky, běh na 60 m,
hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce, variace přeskoků přes
švihadlo, trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod kriketovým míčkem
a běh na 1000 m. Deset disciplín prověřilo jejich silné a slabé stránky, ale i jejich zkušenosti, momentální formu a psychické rozpoložení.
Všichni mladí sportovci bojovali v duchu olympijské myšlenky fair
play, poprali se o každý centimetr, sekundu či shyb, které v konečné
fázi rozhodovaly o celkovém počtu bodů. Viděli jsme pot, slzy, někdy
i krev (hřeby treter jsou fakt ostré ), zároveň ale i radost a pocit štěstí
z dílčích výher a obrovskou úlevu po vydařených výsledcích. Za vyzdvižení stojí Terezčin osobní rekord v medicinbalu, když o půl metru
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překonala i Toma. Tom zase exceloval ve švihadle, kde 345 přeskoků
znamenalo 11. místo z více než 300 soutěžících chlapců všech věkových kategorií. Republikové finále bylo opět obrovskou zkušeností
a úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné a velkou motivací pro
další trénink mladých sportovců.
Markéta Plevová

Mikroregionální show
Obhájit vítězství je těžší než jej poprvé získat. Tak tuhle známou
pravdu si náš tým ve složení Klára Špičková, Lukáš a Tomáš Prusenovští, Nikola Dostálíková, Jolana a Dan Moravcovi, Zuzana Klusalová
a starosta obce Vlastimil Michlíček, mohl vyzkoušet na dalším ročníku mikroregionálních her „Mikroregion Němčicko se baví“, který se
tentokrát konal v Turecku – omlouvám se všem Turkům, v Pivíně.
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Pivíňáci zorganizovali celou kulturní událost jako show ve stylu filmových festivalů. Nechyběla, proto ani luxusní limuzína s uniformovaným řidičem, který podobných více či méně vydařených ceremoniálů zažil již zřejmě mnoho, ani kousek červeného koberce, na kterém
velmi nesměle započala (a po předvedeném výkonu zřejmě i ukončila)
svoji moderátorskou kariéru dvojice bodrých pivínských hochů.
Soutěžní úkoly se rovněž nesly ve filmovém duchu. Hned první disciplína naše mladé, ale šikovné zástupce navnadila na to, že by se obhajoba mohla podařit. Druhý úkol měl zajímavý nápad, ale pořadatelé jej
poněkud překombinovali, takže nejen soutěžní týmy, ale i rozhodčí měli
problém s jeho zvládnutím. Nicméně naši se stále drželi na předních pozicích. Třetí disciplína, která nebyla pro alergiky, nás stále držela v medailových pozicích. Čtvrtá disciplína byla z kategorie pojídání na rychlost. Volba pochutiny, která měla být v co nejkratším čase pozřena, byla vzhledem
ke zvolenému tématu pochopitelná. Nicméně množství, které pořadatelé
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zvolili, si vyžádalo zažívací potíže nejednoho soutěžícího. Našemu týmu
příliš nechutnalo a začalo to s ním jít z kopce. Poslední disciplína již tradičně patřila starostům a byla založena především na štěstí. Bohužel při
našem starostovi, k velké smůle, nestálo a naše obhajoba loňského vítězství se rozplynula na třetí příčce pod bednou.
Jelikož se tato kulturně zábavná akce regionu nesla v duchu hesla
„není důležité vyhrát, ale pobavit se“, nemusíme být smutní. Pořadatelé
svoji úlohu zvládli se ctí (menší chybičky se nevyhnou žádné podobné
události) a na závěr všem týmům bez rozdílu rozdali hvězdné kachlíky
z chodníku slávy, který zřejmě museli pro tyto účely rozebrat před obecním úřadem.
P.S.: Bylo vidět, že i v Turecku se umí bavit na úrovni.
- MiK -
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Bouřka s vichřicí v noci z 10. na 11. srpna 2017
Kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek se přihnala
vichřice. Dle následného
sdělení záchranářů měla
sílu orkánu, tedy rychlost
nad 118 km/h. V naší obci
napáchala naštěstí jen málo
škod. „Odneslo“ to jen pár
stromů a větví. Byly zlomeny nebo vyvráceny stromy
v ul. 1. máje, v ul. Nezamyslova a v ul. Mlýnská.
Větve byly polámány snad
po celé obci, nejvíce kolem
toku Hané. Největší ztrátu, co do vzrůstu stromu,
představoval
vyvrácený
strom u kapličky a téměř
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vyvrácený smrk vedle smuteční síně na hřbitově. Ten byl po konzultaci s odborníky následně pokácen, protože další podobný poryv větru
by už jistě nevydržel. Poškozené stromy budou postupně nahrazeny
novou výsadbou.
ing. Vlastimil Michlíček,
starosta

Zpráva z expedice do Ptenského dvorku
Nápaditý název si, ze staršího leč vtipného rodinného filmu, pro svůj
relaxační pobyt tatínků s dětmi vypůjčila parta nezamyslických otců
a uspořádala již několikátý ročník APALUCHY.
V areálu sokolského tábora v Ptenském dvorku se tátové příkladně
starali nejen o své nejmilejší ratolesti. Hráli s nimi nejrůznější vědomostní a naučné hry, pořádali sportovní klání, chodili s nimi na vycházky po okolí a ještě více ukotvili hygienické návyky dětí a položili základy
otužování. V neposlední řadě také dbali na správnou stravu a dostatečný pitný režim. Děti si tak odpočinuly od elektronických vymožeností
dnešní doby a zjistily, že mít více než jednoho tatínka může být docela
zábava, zcela v duchu již zmíněné filmové komedie.
Maminky si nakonec také (možná) odpočinuly a všichni se s velikou
radostí po třech dnech opět shledali.
P.S.: Medaile se letos nerozdávaly.
- MiK 26

Přehled připravovaných kulturních akcí
Říjen 2017
13.10.2017

5.11.2017
18.11.2017
2.12.2017
10.12.2017
16.12.2017
Prosinec 2017
Leden 2018

Drakiáda
Sešlost, promítání záznamu skutečné Hanácké svajby,
která se konala u kapličky P. Marie Pomož+Pantlék
– ukázky z vystoupení Hanácká svajba
Operetní skříňka s líčidly,
Umělecká agentura Karel Smolka, Opava
Ochutnávka vín ve farních sklepech
Rozsvícení vánočního stromu
Benefiční adventní koncert Zlínské filharmonie,
kostel sv. Václava
Zájezd do adventní Vídně
Sešlost
Zájezd do termálních lázní Velký Meder
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