Hvězdička
ČTV
RTLET
NÍK MĚSTY
SE NEZAMYSLICE

ROČNÍK 4

Léto 2017

ČÍSLO 2

1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli a je tu opět léto. Čas prázdnin a dovolených.
Čas určený k odpočinku a relaxaci. Ten využijí hlavně děti, které mají
dva měsíce prázdnin. Ale léto je čas dovolených a odpočinku i pro dospěláky. Tak jen doufejme, že vyjde počasí a letní měsíce budou opravdu teplé a krásné. I když pravdou je, že úplně suché léto také není
ideální. To pozorujeme hlavně v posledních letech, kdy se suché léto
negativně podepisuje na vegetaci.
I letos jsme díky ochotě několika dobrovolníků, a jsem rád, že se
hojně zapojily i děti, zasadili desítky nových stromů. Hlavně v parku v ulici Generála Svobody, u bývalé zastávky u Těšic a v některých
dalších lokalitách v rámci obce. Ačkoliv nám v tomto suchém počasí
pomáhají se zálivkou vydatně naši hasiči, za což jim patří dík, některé
stromky bohužel usychají. Na pomoc přírodě vyrazilo v dubnu pár
jedinců i při akci „Ukliďme si Česko“. Je jenom škoda, že opravdu jen
pár jedinců.
V jarních měsících jsme mimo jiné uspořádali zájezd do termálních
lázní v maďarském Györu. Tradiční pálení čarodějnic bylo nahrazeno
stavěním a posléze i kácením máje. Myslím si, že obě uvedené akce se
v režii místních mažoretů a dalších dobrovolníků a pomocníků vyvedly.
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Červen byl na akce opravdu bohatý. Konec školního roku již tradičně obohatila školní akademie, následovalo pasování předškoláků
na budoucí prvňáčky nebo „vyřazení“ deváťáků. Proběhly oslavy 120.
výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. V posledním
červnovém týdnu byla uspořádána také tradiční Sešlost. Tentokrát
trošku netradičně, s opékáním špekáčků. K poslechu zahrála všem přítomným místní Zámecká kapela. A poslední den června patřil zimní
olymppijádě. O většině zmíněných akcí se uvnitř Hvězdičky ještě dočtete, proto nebudu uvedené dále rozvádět. Já chci jen na tomto místě
poděkovat všem ochotným dobrovolníkům a pořadatelům, kteří většinou ve svém volném čase vymýšlí a chystají uvedené akce.
A co chystáme a připravujeme v oblasti investic a vylepšení obce?
Finišuje dostavba budovy „C“ základní školy. Pokračujeme také v přípravě nové lokality pro výstavbu rodinných domů „Končiny“. Bohužel,
někdy nekonečný boj s úřady celou akci protahuje.
Možná jste již zaznamenali práce na opravě a čištění pomníku padlých. Proběhlo čištění a v následujících týdnech bude probíhat celková
oprava pomníku, na kterou se nám podařilo sehnat dotaci ve výši 50%
nákladů z programů Olomouckého kraje, což představuje 42.612,- Kč.
Olomoucký kraj přispěje také formou dotace částkou 60.000,- Kč na
osobní ochranné pomůcky zásahové jednotce našich hasičů.
Během června byla vyměněna všechna zbývající okna na zdravotním středisku, čímž by měla být dosažena úspora na energiích budovy.
V lokalitě Trávníky bylo veřejné osvětlení přepojeno na samostatný
rozvaděč a Trávníky tak jsou „elektricky nezávislé“ na ostatních ulicích.
Pro letošek ještě připravujeme rekonstrukci chodníku mezi ulicí 1.
máje a Sportovní u mostu a rekonstrukci parkoviště u pošty, kde by
měl vzniknout i samostatný chodník. Výrazně se tak zvýší bezpečnost
chodců procházejících kolem pošty. Obnovou by měl projít i přístupový chodník k domovu pro seniory za farou. Nový chodník by mohl
vzniknout i jako nový přístup k víceúčelovému hřišti.
Jak je vidět, má toho zastupitelstvo na druhou polovinu roku připraveno ještě dost. A jak budou požadavky a nápady přicházet, budeme v rámci možností řešit i některé další akce.
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A na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál
krásné letní dny, kdo bude mít – tak báječnou dovolenou a hlavně
všem měsíce prožité v klidu, ve zdraví a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

„Vzpomínání“ letošních deváťáků
1. září 2008 jsme se všichni sešli ve školní jídelně, kde nás naši učitelé
přivítali jako prvňáčky. Někteří jsme se znali už od školky nebo z různých kroužků a s ostatními jsme se seznámili a skamarádili. V první
třídě nás rozdělili do dvou tříd, a i když ještě učitelé nevěděli, kdo jaký
jsme, bylo jim jasné, že budeme něco extra. Začalo to malou nehodou,
kdy náš spolužák šlápnul v družině na kostku lega, která se mu zabodla
do nohy, a musel být odnesen jednou z maminek k doktorovi. V druhé třídě už jsme byli spojení do jedné třídy a všechny zážitky prožívali
společně.
Ve třetí třídě to začalo být o trošku těžší. Přibyl nám cizí jazyk, angličtina. Nejprve nám přišla poněkud vtipná, ale postupně se z nás stávali
pilní studenti a angličtina se nezdála být tak těžká. Také jsme poprvé ve
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třetí třídě měli školní akademii. To teprve byla legrace. Jako loupežníci
jsme předvedli své první vystoupení a za něj si získali potlesk od rodičů
a všech, kteří se přišli podívat.
Čtvrtou třídu jsme zvládli levou zadní. V páté třídě nás opět rozdělili. Tím vznikly dvě, proti sobě neustále válčící třídy. Vzájemné naschvály byly na denním pořádku. Škola v přírodě, kterou jsme v pátém
ročníku absolvovali, nás naštěstí znovu stmelila.
V šesté třídě už jsme byli zase jedna třída. Vyrobili jsme spoustu zajímavých výrobků na velikonoční jarmark. Také jsme se loučili s naší oblíbenou paní učitelkou Mgr. Zuzanou Vránovou, která šla na mateřskou
dovolenou, a přivítali jsme naši novou paní třídní učitelku Mgr. Jarmilu
Balážiovou.
V sedmém ročníku jsme jeli na lyžařský výcvikový kurz, ze kterého
máme spoustu vtipných zážitků. Nejlepší zážitek pro všechny byl asi ten,
kdy naše spolužačka měla sjet jen pár obloučků, ale vymklo se jí to z rukou (tedy spíše z nohou) a zastavila až u ochranné sítě.
Již na začátku osmého ročníku jsme navštívili Anglii. Byli jsme ubytováni u různých anglických rodin, a proto jsme se přiučili mnoho nového z angličtiny. Měli jsme nového pana učitele přírodopisu a tělesné vý-
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chovy pana učitele Mgr. Jana Baše, se kterým jsme si užili spoustu legrace,
ale již na konci roku odešel na jinou školu.
V průběhu let nás opouštěli naši spolužáci, ale také přicházeli noví.
A nyní jsme již v devátém ročníku a připravujeme se na přijímací
zkoušky na střední školu, všichni si navzájem držíme palce a doufáme,
že se všichni dostaneme na svoji vysněnou střední školu. Těchto devět let
uteklo jako voda a teď nás všechny čeká nová etapa života.
Víme, že jsme nebyli vždycky vzorná třída, a že to s námi neměli učitelé
jednoduché, ale všichni jsme to zvládli ve zdraví. Děkujeme všem učitelům, že nás naučili spoustu důležitých věcí do života.
Natálie Zelinková, Tina Haluzová a Natálie Procházková
žákyně 9.A

Vítání občánků
V Nezamyslicích i letos přibývají noví malí občánci. V sobotu dne
22. dubna 2017 proběhlo první jarní vítání občánků. Starosta městyse
ing. Vlastimil Michlíček přivítal mezi nové občany městyse Nezamyslice dvě holčičky.
Novými občany tak jsou: Petra Bušová a Ema Kroupová
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Další vítání občánků na sebe nedalo dlouho čekat a v sobotu 3. června
2017 přivítala místostarostka městyse paní Dagmar Pavlíková další občánky.
Dalšími novými občany jsou : Anežka Hromuláková, Jan Štěpán Málek a
Vojtěch Vožda.

Všem dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich životě,
rodičům jen samou radost ze svých potomků.

Ahoj školko!
Píši tyto řádky ještě plná dojmů ze slavnostního „šerpování“ absolventů základní školy v Nezamyslicích. Je to jako včera, kdy se loučili
s naší mateřskou školou, a nyní stojí na prahu nové životní etapy - na
cestě k dospělosti.
Stejně jako jejich starší kamarádi i naši předškoláci se po prázdninách postaví na startovní čáru a vykročí do nového světa – toho školní7

ho. Naučili se toho v mateřské škole hodně. Poznali, jak chutná vítězství
- byli nejlepší ve výtvarné soutěži HDM v Němčicích nad Hanou, na
sportovní olympiádě v Doloplazech vybojovali stříbrnou medaili, zvládli plavecký výcvik, cyklovýlet do Němčic, v brněnské ZOO krmili lamy
a medvědy, na dopravním hřišti se učili spolu s mladšími kamarády dodržovat dopravní předpisy pod dohledem sličné policistky. A kdo viděl
naši jarní besídku, jistě ocení herecké, pěvecké i taneční výkony všech
dětí v muzikálu „Budulínek“.
Tyto a spoustu dalších aktivit si naše děti užívaly s nadšením a radostí
a o to nám všem v naší mateřské škole jde především. Velký dík patří rodičům za jejich vstřícnost, pomoc a podporu v průběhu celého školního
roku. Spokojenost a radost dětí je naším společným cílem. Děkujeme
také zřizovateli a vedení Základní školy a mateřské školy Nezamyslice
za podporu a spolupráci.
Další úspěšný školní rok je za námi a my se už teď těšíme na ten nový!
Přejeme všem dětem i rodičům KRÁSNÉ PRÁZDNINY a našim
předškoláčkům, ať po prázdninách vykročí pravou nohou!
Za kolektiv mateřské školy Hana Gregorová

Rozloučení s MŠ
Tímto článkem bychom se chtěli společně s našimi dětmi rozloučit
s mateřskou školou. Myslím, že celých devět let, které jsme postupně
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mohli s našimi dětmi ve školce prožít, nám připomnělo naše dětství.
Pestrý program, úžasná vystoupení a sportovní aktivity vykouzlily nejeden úsměv na tváři, ale i krůpěje potu na čele. Díky učitelskému sboru
získaly děti spoustu znalostí, které mohou zúročit v 1. třídě. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílí na chodu mateřské školy, za skvěle
odvedenou práci. Ta se projevila na postoji dětí a posloužila jako dobrý
odrazový můstek do školního života.
Matušincovi

Život v Domově „Na Zámku“
Měsíc květen jsme zahájili „Dnem otevřené brány“. Navštívili nás
účastníci Projektu zahradní terapie, pořádaný soc. zařízením Brno –
Lipka. Pracovní setkání bylo mezinárodní. Hosté z Itálie, Portugalska
a Slovenska se formou workshopu seznámili se zapojením uživatelů
do zahradní terapie. Měli možnost prohlédnout si bylinkovou spirálu,
triangl růží, aromaterapeutický záhon. Připravili jsme ukázku lamaterapie, kterou klienti předvedli pod vedením terapeuta. Hosté byli překvapeni rozlohou a úpravou našeho areálu a využitých možností, které
nám zahrada dává. Odjížděli se slovy ocenění.
Téma aktivizace a terapie pokračovalo v měsíci květnu další významnou událostí. Již šestým rokem byla Domovem „Na Zámku“
uspořádána Mezinárodní terapeutická konference. Představila naši
službu nejen odborníkům, ale i hostům, které zajímá aktivizace klienta
v pobytové sociální službě. Setkání na konferenci se neslo v duchu teorie, že každodenní aktivity přinášejí ve výsledku uspokojení z činnosti
a vedou k celkové harmonii člověka.
V rámci dopoledního programu konference byli přítomní seznámeni s terapeutickými projekty v Domově „Na Zámku“. Hosté zhlédli
prezentace aktivizačních činností, které Domov „Na Zámku“ nabízí
svým klientům. Byly prezentovány pozitivní výsledky vlivu terapií na
zdravotní stav uživatelů i na lidskou osobnost z pohledu lékaře-psychiatra a fyzioterapeuta. V závěru dopoledního bloku byl představen
terapeutický program Stimulační harmonizace, který se v našem zařízení realizuje již několik let. V odpoledních hodinách pokračovala
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konference předvedením terapií v praxi. Konferenci zakončila panelová diskuze.
Mimo pravidelné nabídky aktivizačních činností jsme v uplynulém
období nabídli našim klientům účast na kulturně společenských akcích - Májová taneční zábava v Rokytnici a v Nových Zámcích. V rámci Regionálních her speciálních olympiád se naši klienti zúčastnili národního turnaje v Bocce v Olomouci. Poslední tři měsíce navštěvovali
průběžně lázně Skalka a Slatinice, kde relaxovali v rámci jednodenních či vícedenních lázeňských pobytů. Do veřejného života našeho
mikroregionu jsme se s klienty zapojovali účastí na Májové veselici
nebo vystoupením Zámecké kapely na Sešlosti v Nezamyslicích.
Velkou sportovní událostí byl Celodomovský turnaj v Bocce „O Putovní pohár paní ředitelky“, který všechny povzbudil k tréninku do
dalšího období. Červnové počasí nám přálo, všechna družstva hrála z plného nasazení a po závěrečném dramatickém souboji jsme jen
mohli konstatovat, že pohár pro letošní rok vyhráli ti nejlepší.
Kateřina Křepelková
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Další úspěchy žáků základní školy
Žáci Masarykovy základní školy v Nezamyslicích nejlepší v republice
v soutěži Tuta Via Vitae!
Žáci Masarykovy základní školy v Nezamyslicích oslavili v nedávné době
velký úspěch. V silné konkurenci mnoha škol zabojovali a získali ocenění nejvyšší!
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v Praze uskutečnilo celostátní finále 2. ročníku soutěže „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“.
Osobní záštitu nad tímto ročníkem převzal Svatopluk Němeček – bývalý
ministr zdravotnictví ČR, kardinál Dominik Duka - arcibiskup pražský, generalita HZS, šest krajských hejtmanů a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.
Na podrobnosti jsem se zeptala paní učitelky Mgr. Jarmily Krupičkové,
která žákům pomáhala po celou dobu jejich příprav na tuto soutěž a byla trpělivou průvodkyní na jejich bezpečné cestě životem občana EU:
„Naše družstvo ve složení Natálie Procházková (9. A), Valerie Barošová (9. A) a Roman Vodák (9. A) se utkalo s ostatními vítězi krajských kol
v prostorách historického areálu benediktinského opatství EMAUZY v Praze.
Nejdříve probíhala dvě semifinále, ze
kterých dvě nejlepší
družstva postupovala do finále. Otázky
byly vybírány z těchto
tematických okruhů:
Požární gramotnost
aneb Než přijde hasič,
Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde
policista, Zdravotní
Krajské kolo soutěže školních časopisů v Brně,
gramotnost aneb Než
přijde lékař, Občan- 1. místo - tištěný časopis žáků II. stupně ZŠ, 1.
ská gramotnost aneb místo - webový časopis. Postup do celostátního
kola!
Občan v obci, ve státě
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a v EU, Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví a Právní gramotnost aneb Občan a právo.
V semifinále naše družstvo zvítězilo a postoupilo tak mezi čtyři nejlepší. Ve finále naši deváťáci uplatnili své výborné znalosti dané tematiky, a
tak nejen díky správným odpovědím, ale i díky rychlosti odpovědí zvítězili.
Celé družstvo si zaslouží obrovskou pochvalu nejen za velmi dlouhou a
náročnou přípravu, ale i za týmovou spolupráci. Gratulujeme a děkujeme za
tu nejlepší reprezentaci naší školy.“
To však není zdaleka jediným úspěch, kterého jsme dosáhli. Zvítězili jsme
také v krajském kole soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ a v celostátním finále
7. ročníku této soutěže, které se uskutečnilo 26. dubna 2017, jsme skončili
pátí.
Tato soutěž je realizována jako součást Evropské charty SAPERE a je
MŠMT ČR a MZ ČR zařazena i do významného evropského programu Národní strategie „Zdraví 2020“.
Cílem této soutěže je motivovat děti a mládež prostřednictvím teoretických
znalostí a praktických zkušeností k zdravému životnímu stylu, a to zejména
v oblasti ochrany zdraví, zdravé výživy, rozvoje lidských smyslů, předcházení
nemocem, posilování imunity, protidrogové prevence a obecné upevňování
fyzického a duševního zdraví.
Do Prahy se přes vítězství v krajském kole probojovalo naše družstvo
ve složení: Tina Haluzová a Samuel Hučín z 9. A a Šimon Trávníček z 8.
B. Ústřední kolo se konalo v prostorách historického areálu benediktinského
opatství EMAUZY, kde se naši žáci utkali s dalšími vítězi krajských kol.
V letošním roce jsme se také zapojili již do 8. ročníku soutěže „Finanční
gramotnost“, která učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu
a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.
V krajském kole naše družstvo ve složení Tina Haluzová, Jana Hanáčková a Marek Pavlů z 9. A obsadilo 2. místo.
Pro naši základní školu tzv. „venkovského“ formátu, se jedná o zcela ojedinělé úspěchy a velké poděkování patří jak žákům, tak i paní učitelce Krupičkové za vzornou reprezentaci. Jsme velice hrdí na to, že takové učitele a žáky
máme a vážíme si jejich píle a odhodlání.
Mgr. Dagmar Halašová , Mgr. Petr Jordán
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Bavíme se spolu aneb Školní akademie 2017
Letošní jaro bylo ve škole ve znamení příprav na tradiční Školní akademii. Žáci i učitelé z každé třídy úzce spolupracovali na přípravě zábavných
vystoupení pro pobavení nejen spolužáků, rodičů, ale všech, kdo se přišel
podívat na vystoupení pro veřejnost. Téměř 900 diváků mohlo zhlédnout
písně, scénky, tance, ale i verše a přednes umělců amatérů-žáků, kteří si vyzkoušeli různé dovednosti a učili se zbavovat strachu, trémy na prknech
nezamyslického kulturního sálu. Dílo se dle reakcí diváků a účinkujících
povedlo a v paměti nám zůstávají okamžiky odměny ve formě obrovského
potlesku a radost v srdcích i několik týdnů po vystoupení. Přesně podle
rčení: „Carpe diem“ (z lat. Užívej dne).
Mgr. Petr Jordán

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u čtyř mimořádných událostí. Prvním z nich byla záchrana osoby, otevření uzavřených
prostor. Dalším zásahem bylo poskytnutí první pomoci při srážce cyk13

listy s osobním automobilem. K oběma událostem došlo v naší obci. Dále
jsme zasahovali při záchraně osoby na nádraží. Zatím posledním zásahem
byla likvidace nebezpečného hmyzu u cyklostezky směrem na Mořice.
Vzhledem k tomu, že se někteří členové naší jednotky dočkali urážek a
nadávání, bychom rádi upozornili na skutečnost, že pro členy jednotek
dobrovolných hasičů platí stejná pravidla jako pro ostatní příslušníky IZS.
To znamená, že nesmí poskytovat informace o proběhlém zásahu. Pokud
toto pravidlo poruší, hrozí trestní stíhání. Nehledě na to, že by asi nikdo
z nás nechtěl zažít to, že nějaká „dobrá duše“ přijde zjišťovat, co se stalo
někomu z blízkých a vy ještě o ničem oficiálně nevíte. U zásahů v naší obci
je tohle obzvlášť ošemetné. Kromě toho jsme se zúčastnili „strojnického“
kurzu a cvičení v polygonu v Prostějově. Provedli jsme také odstranění
nebezpečných polámaných větví , které zůstaly viset na stromech kolem
kapličky a jednotka pravidelně zalévá v obci nově vysázené stromy.
Asi největší událostí pro náš sbor v uplynulých měsících bylo uspo-

řádání oslav 120. výročí od založení SDH Nezamyslice, které se konaly
17. – 18. června. Slavnosti jsme zahájili průvodem na hřbitov a položením
věnce. Následovalo předání vyznamenání a posvěcení naší nové cisterny. Pak už probíhala volná zábava vyplněná ukázkami zásahů vyproštění
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osob z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci, zastavování ujíždějícího vozidla pomocí házecích pásů od policie ČR a hašení hořícího
vozu. Zájemci si také mohli vyzkoušet, jaké to je dostat se z havarovaného
auta, když se převrátí na střechu. Všichni si také mohli prohlédnout novou cisternu a děti se mohly i svést. Ti, kdo se nenechali odradit ne moc
příjemným počasím, určitě nelitovali, že přišli. Oslavy jsme zakončili v
neděli soutěží mladých hasičů v požárním útoku, kde naše děti vybojovaly druhé místo a udělaly nám ohromnou radost. Kromě časově hodně
náročné přípravy oslav jsme zajistili občerstvení na stavění máje. Uspořádali jsme sběr železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Na začátku května
jsme se zúčastnili oslav svatého Floriána v Němčicích nad Hanou. Přijali
jsme také pozvání na dětský den do Vyškova, kde jsme předváděli dětem z mateřských školek a škol vybavení naší jednotky. Zúčastnili jsme se
také oslav 130. výročí založení SDH Tištín, kde jsme předvedli vybavení
jednotky. Na konci června jsme také připravili pěnu na tradiční zimní
olymppijádě. Kromě toho se několik našich členů zúčastnilo soutěže TFA
(železný hasič) v Popůvkách a v Prasklicích. V této náročné soutěži se náš
člen Petr Zeman umístil na výborném 8. a 5. místě a skvěle reprezentoval
naši jednotku. Poskládali jsme také družstvo mužů a zúčastnili jsme se
závodů v požárním útoku v Mořicích, kde jsme obsadili 2. místo v rámci
okrsku a celkově 4. místo. Dále jsme se zúčastnili noční soutěže v požárním útoku ve Vrchoslavicích a Chválkovské osmičky, kde jsme zvítězili.
V rámci kroužku mladých hasičů jsme se byli v dubnu podívat na stanici HZS ve Vyškově. Pak už se naplno rozjela sezóna závodů v požárním útoku. Postupně jsme se s dětmi zúčastnili závodů v Němčicích nad
Hanou, Vrchoslavicích, Mořicích, Dřevnovicích, doma v Nezamyslicích,
v Dobromilicích a v Doloplazích. Postupně se zlepšujeme a podařilo se
nám zlomit prokletí umístění těsně pod bednou. Doma v Nezamyslicích
a týden na to v Dobromilicích se děti umístily na 2. místě. Další úspěchy
určitě přijdou, protože z dotace z obce jsme dětem koupili nové sportovní
hadice, rozdělovač a proudnice, se kterými jim to půjde ještě lépe. Kromě toho jsme dětem poskládali časomíru s terči, takže mohou trénovat
v podmínkách jako na závodech. Za pomoc s výrobou časomíry moc děkujeme Josefu Strýčkovi.
Jana Bartošková
15

Oslava 120. výročí založení SDH
Nezamyslice 17. a 18. 6. 2017
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Mažoretky
Závěr školního roku byl pro naše mažoretky velmi náročný a úspěšný.
V neděli 4. 6. 2017 se všechny naše skupiny včetně přípravky zúčastnily soutěže o Brněnskou dračici, kde předvedly své dovednosti jak s náčiním baton, tak i pom pom. Zlatou medaili si ze soutěžního klání odvezly Babyorionky se svojí formací pom pom, stříbrnou medaili oslavovaly
Babyorionky se svojí mininformací baton a orionky s formací pom pom
„Nightwish“ a bronz, ten si na krku odvážely Miniorionky se svojí formací
baton „Frozen“. Naše nejmenší – přípravka mažoretek, kterou navštěvuje
9 děvčat ve věku 5 - 8 let, se umístila s náčiním baton na 5. místě a s náčiním pom pom na 4. místě.
O týden později naše soutěžní týmy Miniorionky, Babyorionky a Orionky čekal náročný víkend na Mistrovství ČR v Jaroměři. Toto mistrovství pořádala Mažoretková a twirlingová federace a naše děvčata se zde
probojovala ze základního kola, které se konalo v neděli 26. 3. 2017 Němčicích nad Hanou. V pátek 9. 6. 2017 se děvčata místo do školy vydala na
autobusovou zastávku, kde na nás čekal pan řidič a v sedm hodin jsme
vyrazily směr Jaroměř. Do Jaroměře jsme přijely okolo jedenácté hodiny
a začal taneční maratón. Kolem druhé hodiny proběhl slavnostní nástup
všech účastníků mistrovství a zazněla i česká hymna. Soutěžící dostaly
požehnání i od samotné prezidentky federace a mohlo se dál pokračovat
v soutěži. Nejstarší děvčata během jednoho dne soutěžila se všemi svými
nacvičenými sestavami. V sestavě pochodové defilé a formace pom pom
získala krásné třetí místo a tím i titul II. vicemistr ČR. S formací baton
se umístily na 7. místě a se sestavou classic získala druhé místo. Všechny
jejich sestavy byly dále nominovány na mistrovství Evropy, které se pro
letošní rok koná v České republice. V pátek též své umění s náčiním pom
pom ukázaly i Miniorionky, které se svojí sestavou získaly krásné druhé
místo a Babyorionky, které skončily na krásném 5. místě. Po slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhlo až ve večerních hodinách kolem
21. hodiny, jsme se vydaly zpět k našemu autobusu, který nás bezpečně
dopravil po půlnoci zpět domů. V sobotu 10. 6. děvčata měla čas na odpočinek a v neděli opět na mistrovství, tentokrát však vstávání bylo horší, neb se vyjíždělo hned po páté hodině ranní. Nedělního programu se
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účastnily už pouze MiniOrionky a Babyorionky, které soutěžily se svými
sestavami s náčiním baton. Po příjezdu do Jaroměře nastaly opět velké
přípravy – česání, malování, oblékání atd. Po jedenácté hodině pak na
soutěžní plochu napochodovaly Miniorionky se svojí sestavou „Frozen“,
za kterou si přivezly stříbrnou medaili, a chvíli po nich pak jejich starší
kolegyně Babyorionky, které se umístily se svojí sestavou „La Fiesta“ na
krásném 6. místě. I tyto obě sestavy s náčiním baton získaly nominaci na
mistrovství Evropy.
Nyní mažoretky po náročném soutěžním roce čekají prázdniny a v září
se opět s hůlkou či s pom pomy vrátí na taneční parket, kde začnou trénovat nové sestavy pro soutěžní rok 2018. Pokud by některou slečnu ve věku
4 – 18 let lákal „mažoretkový život“, tak se nebojte přijít mezi nás.
Jana Telecká

Výsledky sběru papíru za šk. rok 2016 - 2017
Každoročně bývá vyhlašována soutěž ve sběru starého papíru. Letos
se nasbíralo celkem 21,164 tun. Sběr se konal třikrát. Děkujeme všem rodičům a občanům z Nezamyslic či jiných obcí, kteří přispěli prostřednictvím žáků do soutěže. Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Finanční prostředky získané realizací této soutěže budou použity pro potřeby Klubu
přátel školy (příspěvky na dopravu žákům na kulturní akce a výlety pořádané školou, na odměny pro žáky v soutěžích a v projektových dnech).
Poděkování patří také p. uč. Vladimíru Jakoubkovi a p. uč. Daně Svobodové za organizaci celé soutěže. Seznam nejlepších sběračů je zveřejněn
na webových stránkách školy.
Mgr. Petr Jordán, ředitel školy
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Nezamyslická farnost
Naše farnost žije a k pestrému životu patří i změny. K největším změnám,
kterou naše společenství prožívá, patří i odchod kněze Marka Jarosze, který
po dvou letech působení v Nezamyslicích především ze zdravotních důvodů
požádal o dlouhodobější dovolenou. Se zvědavostí a napětím tedy očekáváme
nového faráře, který by do Nezamyslic měl přijít začátkem prázdnin.
Mezitím rozhodně nezahálíme. Do presbytáře – prostoru v přední části
kostela – jsme vyrobili nové lavice pro ministranty a i samotní ministranti dostali nové oblečení, ve kterém jim to náramně sluší. Rádi se scházíme ke společnému slavení a každou druhou neděli v měsíci dostávají veliký prostor děti,
které se do slavení nedělní mše zapojují, jak jen mohou – hrají, zpívají, čtou,
přinášejí dary aj. A o tom, že dětí v našem kostele není málo, svědčí i fakt, že
na konci května přistoupilo deset třeťáků k prvnímu svatému přijímání.
V červnu jsme se zapojili do evropské Noci kostelů, kde dostaly prostor
opět děti a jejich koncert patřil k vrcholům večera. Poté až dlouho do noci
měli příchozí možnost prohlídky kostela či výstupu na věž, pro zájemce byl
připraven pracovní list na téma „Detektiv v kostele“ a několik zájemců na
faře zhlédlo film o svérázném slovenském knězi Marianu Kuffovi. Program
byl ukončen krásným a oblíbeným varhanním koncertem v podání našeho
varhaníka Josefa Venhudy.
Mnoho nás toho čeká i o prázdninách. Zahájíme je společným táborákem, připravíme pouť ke kapličce, na kterou už nyní všechny zveme a děti
pod vedením mládeže odjedou do Břežan na oblíbený farní tábor.
JAK
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Oddíl kolové
Oddíl kolové má za sebou první polovinu sezony, která byla velmi úspěšná.
Družstvo mužů ve složení Petr a Martin Přikrylovi startovalo ve II. lize a soutěž, která se hrála na tři kola, suverénně vyhráli s náskokem 21 bodů a zajistili
si tak postup do I. ligy, druhé nejvyšší soutěže.
Konečné pořadí:
1. SC PRIMA Nezamyslice
49 bodů
2. Spartak Chrastava
28 bodů
3. Lokomotiva Liberec I
24 bodů
4. Favorit Brno
23 bodů
5. Lokomotiva Liberec II
20 bodů
6. MILO Olomouc
19 bodů
7. Start Plzeň II
16 bodů
Naše druhá dvojice mužů, bratři Lukáš a Tomáš Prusenovští, startovali ve společném mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje, kde po zvládnutí tří turnajů obsadili celkové velmi pěkné 5. místo ze třinácti mužstev.
V žákovské kategorii v Mistrovství oblasti Olomouckého a Zlínského kraje
startovalo naše mužstvo ve složení Petr Kupčík, Adam Přikryl a v celkovém
pořadí přeboru obsadili 6. místo z jedenácti zúčastněných mužstev. Nejmladší dvojice celého přeboru tak odehrála své první tři turnaje a celkové umístění
je velmi pěkné vzhledem k tomu, že šlo o úplné nováčky.
Libor Košař

Letní sešlost
Ryze letní sešlost se konala 27. června odpoledne na kynologickém hřišti. Po počátečních obavách, že v tomto horkém odpoledni (teplota kolem
32°C) nikdo nepřijde, byl panem starostou Michlíčkem zahájen program.
Zámecká kapela hrála a zpívala jako o život a přítomní měli možnost pobrukovat si písničky svého mládí. O mnoho větší byla naše radost, když
se řady přítomných rozšířily o několik maminek s dětmi nebo babiček s
kočárky. Bylo velice příjemné sledovat malé děti vypomáhající Katce, Terce,
Laďovi a Klárce při přípravě ohně a opékání špekáčků. Z přítomných se
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našlo bohužel jen několik odvážlivců, kteří si sami opekli výborné špekáčky
od pana Frgála. Odpolední zábava se protáhla, na závěr kluci nezklamali a
pořádně to rozjeli, takže následoval před úklidem i taneček a písničky z let
nedávno minulých. Nechtělo se nám ani uklízet sety na sezení, ruku k dílu
přiložili mladí kolemjdoucí i kluci. Velké díky! A jedna velká tečka za příjemným a mile stráveným odpolednem.
Novotná Bohuslava

Na druhé straně
V Nezamyslicích bydlím už 30 let. Za tu dobu jsem byla několikrát ve smuteční obřadní síni, obdivovala jsem projev řečníků jako byla paní Gazdová,
nyní paní Matoušková. Měla jsem příležitost podívat se na smuteční obřady
z druhé strany jako řečník. Nikdy jsem nestála přímo před rakví jako pozůstalý. Až nyní.
Dovolte mi, abych zde poděkovala všem pracovníkům městyse, kteří tuto
nelehkou práci vykonávají. Nechci jmenovat, i když by si každý jednotlivě
díky zasloužil. Přes matriku, řečníka, zpěvačky či recitátorku, ty, kteří se starají o celý průběh pohřbu.
Ti neznalí řeknou, že je to jejich práce, ale věřte, že je to daleko víc. Člověk
dává kus sebe, protože musí vložit takt, cit, úctu a porozumění.
Děkujeme.
Novotná Bohuslava

Kopaná
Začátkem června skončily soutěže, ve kterých máme přihlášeny naše mužstva, a tak mi dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s jejich výsledky a
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také s činností TJ Haná za poslední půlrok. Naše A-mužstvo, které hrálo I. B
třídu krajské soutěže, bylo po skončení podzimní části na posledním místě
s pouhými sedmi body. O příčinách jsem vás informoval ve vánočním vydání tohoto časopisu. Přestože se přístup hráčů k tréninkům v zimní přípravě
podstatně zlepšil, účast na soustředění ve Starém Hrozenkově byla uspokojující a k mužstvu přišli dva kvalitní hráči, nepodařilo se tuto soutěž udržet a
v příští sezóně budeme hrát okresní přebor. B-mužstvu se dařilo podobně, i
přes zlepšené výkony to nestačilo na víc než předposlední místo ve III. třídě
okresní soutěže. Potěšující je, že mužstvo mělo k dispozici dostatek hráčů,
proto jsme nemuseli přistoupit k jeho zrušení a přihlásili ho do příštího ročníku. Dorostenci si oproti podzimní části pohoršili a skončili na sedmém místě.
Situace v této věkové kategorii je v celém kraji velmi neuspokojivá. Aby se
v minulém ročníku vůbec mohl hrát okresní přebor, byly prostějovský a přerovský sloučeny do jedné soutěže. Letos Přerov nepřihlásil do okresu ani jedno mužstvo, a tak nejnižší dorosteneckou soutěží bude krajská soutěž, kterou
bude hrát i naše mužstvo. Stalo se poslední léta už tradicí, že největší radost
nám dělají naše nejmladší naděje. Mladší žáci skončili na hezkém čtvrtém
místě, mladší přípravka na druhém a starší přípravka dokonce svoji soutěž
vyhrála. Za to jim patří naše pochvala a všem trenérům poděkování za jejich
náročnou práci. Poděkování patří také naší občerstvovací stanici – o dobroty
a pití pro hráče, ale i pro naše fanoušky, se vzorně celý rok staralo hlavně trio
Peťa, Michal a Roman.
Naše tělovýchovná jednota se podílela i na společenském dění v našem
městyse. V lednu jsme uspořádali sportovní ples, v březnu maškarní ples a
dětské šibřinky a zajišťovali občerstvení při kácení máje a zimní olymppijádě.
Vladimír Ošťádal, předseda TJ Haná

Zpráva ze sedmého nultého ročníku zimní
olymppijády v Nezamyslicích
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych podala zprávu o průběhu naší letošní
zimní olymppijády. Olymppijáda tradičně začala již několik dní před oficiálním startem, a to pondělním zvaním nezamyslických mažoretů na tuto výjimečnou akci. Však aktéři použili i netradiční, ale pro ně tradiční dopravní
22

prostředek - a to malotraktor pana Oulehly, což přivítaly především děti. Těch
se na vlečku vlezla snad celá třída. Samotná olymppijáda začala, jako ostatně
každým rokem, s mírným zpožděním. To aby se mohli dostavit i zástupci
dalekých, typicky zimních zemí, jakými Burkina Faso, Somálsko, Japonsko
aj. bezesporu jsou. Mezi tradičními zeměmi přijeli i namazaní Turci, kteří si
brousili zuby na vítězství, pilně mazali, ale vítězství jim asi není přáno. Ale
zase jako jediní si přivezli vlastní hygienické zařízení, což oceňujeme. V okamžiku, kdy se dostavil poslední člen rodiny Pavlíkovy, mohla olymppijáda
začít průvodem všech zástupců soutěžících zemí v čele s vlajkonošem VM.
Vzhledem k bezpečnostní situaci byl před vstupem na olymppijácký ovál postaven bezpečnostní rám, kde příslušník ochranky každého soutěžícího tak
prověřil, že někteří ani nemohli projít
rámem. Moderátor všechny výpravy
pozdravil a poté již přiběhl maratonec
s propanbutanovou lahví a zapáleným
olymppijáckým ohněm. Chvíli to sice
vypadalo, že podpálí všechny stromy
v areálu včetně olymppijáckého stanu,
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ale poté již vše proběhlo, jak má. Oheň byl zapálen a boj o tituly mohl začít.
Součástí slavnostního zahájení bylo vystoupení nezamyslických mažoretek,
které nás potěšily svojí sestavou v zimním oblečení. A mohlo se začít s vázáním lyží. Tímto bychom chtěli poděkovat místní firmě za dodání dostatečného množství instalatérské pásky a zaměstnanců, kteří vázání lyží prováděli. Po
odstartování biatlonového závodu předsedou olymppijáckého výboru se borci rozeběhli na trasu, nutno říct, že někteří si to zkracovali, ale mnozí z nich
o tom ani nevěděli, jen prostě netrefili čáru. Před závěrečným výstupem si
děti mohly beztrestně polít svého dospěláka vodou z vodní pistole. Poté následoval závod dětí. Velkým překvapením byla nová disciplína, která budila
respekt již před svým zahájením. Pořadatelé využili toho, že od posledního
ročníku se Mount Nezamysl opět zvýšil a zařadili na program skoky na lyžích. Ze soutěžících byli vylosování tři šťastlivci – spíš dobrovolníci – kteří za
pomoci výsuvného žebříku, kladkového systému, popruhů pro horolezce, lan
a čtyř statných mužů předvedli svůj, troufám si říct, životní skok. Málokdo
ví, že soutěžící z Burkiny svůj skok málem zaplatila životem, byť to vypadalo
na vtipnou gestikulaci a mávání divákům, víme, že jí docházel kyslík. Přesto
dosáhla svého životního výsledku. No a dostáváme se k nejočekávanější disciplíně a tou je bezesporu sjezd po zadku do pěny, čímž byla oficiální část olymppijády ukončena, protože po ní se musí většina sportovců odebrat do stanového městečka a dát se do pořádku. Vyhráli všichni, kteří se akce zúčastnili.
Myslím si, že letošní ročník se opravdu vydařil, i když skončil deštěm. Poděkování patří nezamyslickým mažoretům, jejich manželkám, že jim dovolily
pilně trénovat v hospodě, moderátorovi za jeho výřečnost, hasičům za pěnu,
sportovcům za občerstvení, DJ Mrňovi za zvukovou kulisu a našim zdravotním sestrám za modrý pramen. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se
omlouvám. A příští rok nashledanou.
Dáša Pavlíková

7. ročník olymppijády
Že jsme ještě na vesnici,
předvedli olympionici.
Na traktoru nás pozvali,
abychom se zasmáli.
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Snad nás přišlo fandit dosti,
od tleskání brněly kosti.
Běh na lyžích, skok i pád.
Pojďte si dnes všichni hrát!

Ať jsme malí, velcí, staří,
bavit se nám stále daří.
Sníh a mráz jen ukáže,
co mažoret dokáže!

Za rok oheň zaplane,
neříkejte nikdy NE!
Státy celé planety,
na MOUNT NEZAMYSL
přiletí.
Bohuslava Novotná

Májka 2017
Sedíme tak u někoho na zahradě. Běžné sousedské plkání. Mezi tím někdo pronese „Co tak postavit májku!“. Vlastně to nebylo nic nového. Už o
tom mluvíme několik let. Ať si připomeneme mládí a dětem ukážeme tradice.
Spontánní akce bývají nejlepší. Velké plánování není potřeba, stačí ochota.

Stavění máje 30. 4. 2017

Kácení máje 3. 6. 2017

Stavění máje 30. 4. 2017

Kácení máje 3. 6. 2017
25

Petr sehnal a dovezl strom, Milan připravil vše ke stavění, hasiči zajistili občerstvovací stan u stavění, fotbalisti u kácení. Obecní úřad dodal lavice a muziku a kdo chtěl a mohl, nějak pomohl. Uvolněné kynologické hřiště je ideální
místo. Při bourání se k tradičním organizátorům přidávají i mladší a chystají
soutěže pro děti. Těch přišlo na obě akce hodně, soutěže si užily, zvlášť pak pojídání vynikajících koláčů při kácení. Kácení má i tombolu o velmi vysokou
cenu. Vítězové tomboly soutěží v řezání špalku, zatloukání hřebíků a běhu se
dřevem. Velmi napínavý a vtipný závod, vítěz bere nejvyšší cenu.
Koncem dubna jsme májku postavili, začátkem června shodili. V průběhu
května doufali, že to někdo shodí, ať se kácení nemusí chystat. Zůstala stát.
Je to dobře. Byla to dvě milá setkání, kdo mohl a chtěl, přišel (a že nás bylo).
Potkal tak své známé, kamarády, opekl si donesený špekáček, dal si pití, děti
si spolu hrály. Pořád se něco děje. A jestli bude májka příští rok? Pokud bude
někdo chtít něco udělat pro sebe a pro druhé, tak určitě.
Jan Košárek

Letní tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 23. června uspořádalo pár místních tenisových nadšenců Letní
tenisový turnaj ve čtyřhře na víceúčelovém hřišti.
Tenis si v krásném počasí přijelo zahrát 8 dvojic a bylo o co hrát. Díky
sponzorům, kterým patří velký dík, se sešlo velké množství cen, o které se
hned od rána strhl velký boj.
Po soubojích ve skupinách došlo v odpoledních
hodinách na vyřazovací
boje. Ti dříve vyřazení si
mohli v parném odpoledni již v klidu užívat chlazeného pěnivého moku, dát
si gulášek nebo dobroty
z udírny. K zakousnutí byly
také výtečné moučníky, za
které patří velký dík fanyn26

kám z řad manželek. Postupující se museli, bohužel, potit ještě v semifinále
a bojích o medaile. Ale nakonec se také všech dobrot dočkali. A jak to vše
dopadlo? To asi nebylo až tak důležité, protože si to všichni zúčastnění náležitě užili.
Ale pro pořádek – na třetím místě se umístili Zbyněk Špička s Radkem
Mikem, poraženým finalistou a tím druhým týmem byl Petr Uličný se svým
kolegou Jardou Skoupilem a vítězství si tentokrát odvezli Viťa Indrák s Jirkou Setinským.
Vlastik Michlíček
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Léto
Slunce, seno, jahody,
léto plné pohody,
dětský křik a dovádění,
špekáčky a opékání,
vodní sporty, lenošení,
prima parta, nad tu není.
Přeji všem krásné prázdniny.
Bohuslava Novotná
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