Plesová sezóna
v nezamyslickém Sportovně relaxačním centru
- 14. ledna 2011 – Hasičský ples (SDH Nezamyslice) – hraje ANIMO BAND
- 22. ledna 2011 – Sportovní ples (TJ Haná Nezamyslice) – hraje Q-STYL
- 25. února 2011 – Srdíčkový ples (občan. sdružení Patříme k sobě)
– hraje BLACK ROSE
- 4. března 2011 – Tradiční šibřinky (TJ Haná Nezamyslice) – hraje GALAXY
- 5. března 2011 – Dětský karneval (TJ Haná Nezamyslice)
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.

Městys Nezamyslice vás srdečně zve na tradiční
VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
před kostelem sv. Václava
Sobota 25. 12. v 18.00 hodin
Účinkuje žesťová sekce Dechového orchestru mladých
ZUŠ Němčice nad Hanou.
Přijďte si spolu s přáteli a sousedy poslechnout
známé vánoční melodie a zpříjemnit si sváteční večer.
Zastupitelstvo městyse Nezamyslice a pracovníci Úřadu městyse
Nezamyslice přejí všem spoluobčanům požehnané svátky vánoční
a úspěšný celý rok 2011.
Zároveň děkují všem nadšeným a ochotným spolupracovníkům z
řad občanů Nezamyslic a Těšic, kteří se aktivně jakoukoliv, třebas
i nepatrnou a drobnou, pomocí podíleli na zdárném průběhu
Svatováclavských slavností a jiných podniků městyse Nezamyslice.
Vaše pomoc, ochota a zájem je hnací silou pro organizování dalších
akcí.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice. Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář
městyse Mgr. Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse;
grafická úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: ÚM Nezamyslice, Tjabinova 111;
vydáno 20. prosince 2010.

Slovo starosty

Vážení občané!
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…Podobné písně, reklamy
a výzdoba v obchodech i ulicích nám nemilosrdně připomínají, že Vánoce
jsou už zde a hned po nich skončí i tento rok. Ať se nám to líbí, nebo ne, je
to tak. Jaký byl tento rok? Každý má určitě jiné zážitky a osobní pocity. To
už tak v životě je. Pro náš městys a jeho místní samosprávu byl tento rok
docela náročný.
Zima nás vyzkoušela v naší připravenosti na nový „chodníkový zákon“
svou vydatnou sněhovou pokrývkou hned v prvních měsících. Obava
z prudkého tání se nenaplnila, ale problémů se záplavou jsme se zcela
nevyhnuli. Na začátku června jsme s nepříjemnými pocity spolu s několika
občany hleděli bezradně z mostu do Hané a čekali, zda je její koryto schopné
odvést toto množství vody. Tištínka se opět vylila ze svého koryta. Průniku
rozlitých vod na Trávníky nezabránil ani ucpaný propustek. Pomohlo až
prokopání břehu Hané, kam voda odtekla. Dešťových vod bylo tolik, že
zůstaly stát na polích po několik týdnů a dokázaly zničit i část úrody. Svou
sílu nám ukázal také vítr, když v květnu lámal stromy a strhával střechy.
Naštěstí u nás to odnesl jen jeden strom a poškozená střecha na kotelně
u staré MŠ. Mimo tyto úlety počasí jsme prožili poměrně hezké a docela
dlouhé léto, a tak jsme se mohli věnovat všem našim úkolům. Mezi ně patřilo
samozřejmě na prvém místě budování našich staveb, na které nám bylo
přispěno z evropských peněz prostřednictvím Regionálního operačního
programu Olomouckého kraje. Mateřská škola, dokončená již 30. 12. 2009,
byla v prvních dvou měsících roku 2010 vyčištěná, vybavená a 13. 3.
slavnostně otevřená. Od té doby je ve školce veden plynulý provoz a její
kapacita je naplněna. Budovu MŠ i její interiéry obdivují návštěvy, které
k nám přijíždějí v rámci spolupráce s městysem nebo Mikroregionem
Němčicko. Domnívám se, že stavba přinesla výrazné zlepšení
předškolního vzdělávání našich nejmladších.
Druhá nejmladší a v životě naší obce dosud největší vybudovaná stavba
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Kolová

Start do nové sezony začal oddíl kolové ještě tréninky v tištínské
sokolovně.
Při slavnostním otevření SRC jsme už v nedělním odpoledním programu
přivítali v domácím prostředí mistry světa z roku 2008, mužstvo Svitávky Hasoň, Hrdlička - při dvou exhibičních zápasech. Zaplněná hala tleskala
nejen zápasům v kolové, ale i ukázkám exhibice krasojízdy. Celý odpolední
program sálové cyklistiky se setkal s velmi kladným ohlasem.
Naše dvojice mužů Petr a Martin Přikrylové startovali ve 3. kole I.ligy
v Přerově, kde obsadili 3. místo a celkově pak skončili na 2. místě za vítězným
mužstvem ze Zlína. V příští sezoně tak budeme znovu usilovat o postup do
nejvyšší soutěže.
Po otevření nové haly, která splňuje podmínky pro pořádání všech
mistrovských soutěží, jsme pro příští sezonu byli pověřeni uspořádáním finále
Českého poháru mužů v kolové. - 26.února přivítáme v Nezamyslicích 6
nejlepších mužstev z ČR + domácí pořadatelskou dvojici, tak se můžeme
těšit na opravdu špičkovou kolovou. Tímto tedy zveme všechny příznivce
na toto finále, které bude v historii nezamyslické kolové tou nejkvalitnější
soutěží, kterou jsme mohli uspořádat.
Libor Košař
Co se chystá ...
8. ledna 2011 – Novoroční ping-pongový turnaj pro ženy Klub ÚM Nezamyslice
26. února 2011 – Finále českého poháru v kolové mužů – sportovní hala
Nezamyslice
březen 2011 – tradiční „Ostatky a vodění medvěda“ – SDH Nezamyslice
březen 2011 – Malá oslava MDŽ – kulturní sál Nezamyslice
březen 2011 – Jarní ping-pongový turnaj pro muže
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Ohlédnutí za III. roèníkem pøehlídky souborù mažoretek

Psala se sobota 25. 9. 2010 a v našem městysi u příležitosti
Svatováclavských slavností se konala přehlídka souborů mažoretek, jejichž
pořadatelem je DDM Orion Němčice nad Hanou ve spolupráci s městysem
Nezamyslice. Již od 7.hodiny ranní se sjížděl k hale několik souborů z Moravy,
Čech i Slezska. Dopolední program začínal před desátou hodinou tradičně
průvodem městysem a přivítáním u obecního úřadu. Zde všechny mažoretky
i jejich vedoucí přivítala paní ředitelka DDM Orion Mgr. Eva Bašková
a pan starosta Jiří Doubrava. Vedoucí byli na celý den posilněni výbornou
slivovičkou a koláčkem. Po slavnostním přivítání se soubory přesunuly na
nám. Děkana Fr. Kvapila, kde probíhal dopolední program - pochodové
defilé za doprovodu Dechového orchestru mladých z Němčic nad Hanou,
jejichž dirigentem je Jindra Novák. Musím podotknout, že hráli výtečně!!!
Po pochodovém defilé se soubory rozešly na výborné obědy, které nám
přichystali v restauraci Na Koupališti a v restauraci Viktoria. Odpolední
program pak pokračoval po 14. hodině ve sportovní hale SRC. Celý den za
mikrofonem „klábosili“ Pepa Beneš a já. Tímto chci Pepovi poděkovat za
jeho již 4 letou ochotu nám tuto akci moderovat :-D
Přehlídky se zúčastnilo 19 souborů s náčiním baton (8 kadetek, 8 juniorek
a 3 seniorky) a s náčiním pom pom 9 souborů (2 kadetky, 5 juniorek, 2
seniorky). Naše soubory bojovaly na výbornou, avšak na vítězná místa to
nestačilo :-( Ale i přesto jsme aspoň vyhrály 2x cenu publika (Orionky
a Nezamyslické mažoretky).
Když se dívám zpětně na tuto akci, myslím si, že proběhla úspěšně.
Velké DĚKUJI patří všem pořadatelům a sponzorům (Naupo s. r. o., KMP
s. r. o.) Dále velké DĚKUJI rodičům, kteří nám nachystali taneční parket
včetně míst k sezení, maminkám, které obsluhovaly v baru. Děkuji patří také
L. Dosoudilovi, který nám zajistil koberce, bez nichž bychom v hale nemohly
být.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci III.
ročníku přehlídky.
Ing. Jana Snášelová
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je Sportovně relaxační centrum, financované ze stejných zdrojů jako MŠ.
Dodavatel předal dokončenou stavbu 31. 7. Po jejím uklizení, vybavení
a celkové přípravě jsme ji 24. 9. slavnostně otevřeli, a to v rámci X. jubilejního
ročníku Svatováclavských slavností. Pestrý program obsahoval zábavné
pořady a sportovní disciplíny. Záměr předvést široké veřejnosti prostory
a funkční možnosti centra se zdařil. Z programu si vybrali nejen naši obyvatelé,
ale spousta hostů a známých. Přípravy slavností se účastnili zástupci
neziskových organizací, kteří své náměty a nápady uplatnili v účelově
vytvořeném programovém výboru, a jelikož by na vše sami nestačili, pozvali
si k sobě řadu dalších občanů, kteří ochotně přispěchali s pomocí.
Organizovali, trhali lístky, obsluhovali v šatně nebo v baru. Zkrátka dělali
vše, co bylo třeba. Chci při této příležitosti poděkovat celému přípravnému
výboru i všem, kteří tak účinně pomohli při uspořádání letošních
Svatováclavských slavností. Děkuji také zúčastněným organizacím a nakonec
Vám všem, kteří jste měli zájem a přišli jste na akce připravené pro Vás.
Domnívám se, že také zájem o centrum trvá. Uskutečnila se v něm od té
doby řada zajímavých naprosto odlišných akcí. Do sportovní haly chodí
trénovat fotbalisté, kluci z kolové, jezdí k nám z Prostějova na footsal,
z Ivanovic na Hané na florbal. Individuálně sem zájemci docházejí na tenis,
odbíjenou a badminton. Pravidelně se zde vyučují děti ze základní školy
v hodinách tělesné výchovy. Ve společenském sále kromě jednorázových
akcí jako byla módní přehlídka, koncerty, ples zde cvičily mažoretky a ženy
zumbu. Je zde samozřejmě řada nápadů k intenzivnějšímu využití, k tomu je
třeba kromě větší propagace ale také iniciativa možných protagonistů. Žádný
si zde ještě nevyzkoušel košíkovou a stolní tenis. Jsou zde podmínky pro
výstavy, ochotnické divadlo, přednášky a další činnosti. Vím, že je zde často
diskutovaným problémem také cena za hodinový nebo celodenní pronájem.
Současný nájem není postaven ve výši nákladů. Zatím je odhadujeme,
ale určitě víme, že provoz dotujeme. Víme, že je to citlivá problematika
a rozhodně nechceme odradit zájemce o žádnou z činností.
V roce 2010 jsme museli zajistit květnové volby do poslanecké
sněmovny, ale také říjnové komunální volby, které se dotkly života našeho
městyse a především naší samosprávy. Zvoleno bylo nové zastupitelstvo,
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které si na svém prvním ustavujícím zasedání zvolilo starostu, místostarostu,
členy rady a členy výborů. Chci na tomto místě poděkovat jménem všech
členů zastupitelstva i jménem svým Vám všem občanům za projev důvěry,
kterou jste dali najevo svou volbou. Stejně jako předchozí zastupitelstvo
chceme prosazovat Vaše zájmy a potřeby. Hovoří se o tom, že nebude
dostatek peněz, taková období již v minulosti byla. Přesto se budeme snažit
v rámci daných možností plnit svá předsevzetí a úkoly vedoucí k rozvoji
našeho městyse. Naše práce už začala. Připravujeme inventury, nové obecně
závazné vyhlášky i sčítání v roce 2011. Žádám Vás o pomoc, podporu
a spolupráci v tomto volebním období. Při této příležitosti Vám děkuji také
za pomoc při úklidu sněhu z chodníků. Vím, že si uvědomujete obtížnost
úkolu odklidit během pár hodin několik km chodníků a místních komunikací.
Na závěr Vám přeji krásné, pohodové vánoční svátky a do nového
roku 2011 především hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Jiří Doubrava, starosta
Adventní èas v Domovì “Na zámku”

Byli jsme mile potěšeni, když nás oslovila Masarykova základní škola
Nezamyslice, která v rámci pořádání projektového dne „Den tolerance“
projevila zájem o návštěvu Domova „Na Zámku“. Žáci prvního stupně
společně se svými pedagogy měli možnost seznámit se s životem tělesně
a mentálně postižených spoluobčanů, které řada z nich denně potkává v
ulicích městyse. Součástí návštěvy bylo setkání se sociálními pracovnicemi
a diskuze se samotnými obyvateli Domova „Na Zámku“. Dále proběhla
prohlídka bydlení, prohlídka pracovních terapií a v neposlední řadě také
prohlídka Základní školy speciální, která se nachází v areálu Domova. Je
velmi dobře, že již žáci prvního stupně se učí toleranci, která by měla být
součástí každodenního života nás všech.
Další významnou událostí, o kterou bychom se s Vámi rádi podělili bylo
pořádání Hanáckého plesu. Ples byl pořádán v nových prostorách Sportovně
relaxačního centra v Nezamyslicích. Nové prostory tak mohli obdivovat nejen
uživatelé Domova „Na Zámku“, ale také pozvaní hosté z podobných zařízení.
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Po bojovném výkonu jsme se radovali z krásného 3. místa. Z Přerova
jsme si dovezli pohár, diplom, čokolády a spoustu pěkných sportovních
zážitků.
Mgr. Darina Světlíková, učitelka TV
Kinderiáda

Dne 12. 10. 2010 se osm žáků prvního stupně naší školy zúčastnilo
krajského kola Kinderiády. Na stadionu v Olomouci poměřilo své atletické
kvality celkem 320 dětí ze 32 škol. Akci provázelo slunečné počasí a skvělá
organizace. Všichni závodníci byli za své výkony odměněni sladkostmi
a reklamními předměty od firmy Kinder.
Nejlepší umístění získala Jolana Moravcová ze 3.A, která v hodu
medicinbalem (510 cm)
obsadila 5. místo a v
běhu na 60 met rů
(11,56s) 14. místo ve
své věkové kategorii.
Tereza Komínková z
5.A obsadila ve skoku
dalekém (317cm) místo
15. Ško lu dále
reprezentovali Hynek
Šklubal, Karolína
Dostálíková (2.A),
Daniel Moravec (3.A),
Matěj Plucnar, Aneta Crhanová (4.A) a Petr Stejkora (5.A).
Celkové 29. místo není rozhodně zklamáním, protože konkurence
byla opravdu veliká
a výkony vyrovnané. Z Olomouce jsme odjížděli nabití novými
zkušenostmi a hezkými zážitky.
Mgr. Darina Světlíková, učitelka Tv
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Palackého a Cyrilometodějské gymnázium PV shodně 4:0. Dále se hrálo
vyřazovacím způsobem.
Ve čtvrtfinále jsme porazili ZŠ Dr. Horáka výsledkem 4:1 na zápasy.
V semifinále jsme vyřadili hladce školu z Určic (4:0) a ve finále jsme opět
jednoznačně 4:0 zdolali loňské vítěze ze ZŠ Melantrichova.
1. místo a postup do krajského finále hoši získali díky své bojovnosti
a maximálnímu nasazení během celé soutěže.
Krajské finále
Ve středu 3. listopadu 2010 se žáci naší školy Jan Vilimec (8.A), Adam
Hangurbadžo a Pavel Szakoš (oba 9.A), (náhradník Alex Soldán) zúčastnili
krajského finále ve stolním tenise. Turnaj se konal v herně stolního tenisu SK
Přerov a utkali se v něm vítězové z jednotlivých pěti okresů Olomouckého
kraje. Vítězství z Prostějova nás ještě hřálo u srdce a dostatečně posílilo
naše sebevědomí, ale po jednodenním odpočinku kluky ještě bolelo celé
tělo.
Do Přerova jsme dorazili s obavami z těžkých soupeřů, ale se
skromnými myšlenkami
na úspěch. Hned v
úvodním zápase jsme
se utkali s domácími
žáky ze ZŠ Přerov, U
Tenisu. S budoucím
vítězem celého turnaje
jsme sehráli velice
vyrovnaný zápas, který
jsme prohráli až po
rozhodující dvouhře
nejtěsnějším možným
rozdílem 3:4. Ve druhém
zápase jsme podlehli gymnáziu z Jeseníku 0:4, ale soupeři jsme se rozhodně
tak jednoznačně nevzdali. V dalších bojích jsme porazili kluky z Nákla 4:3
a Šumperk hladce 4:0.
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Ples se těšil velkému úspěchu, k čemuž přispěla nejen bohatá tombola,
hudební kapela Q-STYL pod vedením Ing. Bohumila Moudrého, vystoupení
souboru Hanácká beseda Kojetín a dětského souboru Sluníčko, ale také
krásné
pro středí
kulturního sálu.
S přicházející zimou
nastává doba Adventu,
doba plná klidu a vánoční
pohody. Čas Adventu je
naplněn
řadou
překrásných setkání,
počínaje společným
rozsvícením vánočního
stromu,
koledami,
mikulášskou nadílkou a
také tradiční vánoční výstavou výrobků uživatelů Domova „Na Zámku“, na
kterou Vás tímto srdečně zveme. Výstava se bude konat v neděli dne 19.
12. 2010 v době od 9.00 do 16.00 hodin a v pondělí 20. 12. 2010 od 9.00
do 12.00 hodin v klubu Městyse Nezamyslice.
Všem spoluobčanům Nezamyslic přejeme klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova „Na Zámku“
Co je nového v naší “Zušce”?

Na jaře letošního roku se naše základní umělecká škola přestěhovala
do budovy staré mateřské školy. Větší prostory, které tato budova nabízí,
nám od nového školního roku umožnily otevřít nový obor – výtvarný. K naší
radosti se do něj přihlásily jak děti z mateřské a základní školy, tak i dospělí.
K již zavedeným a tradičním hudebním oborům, jako je klavír, flétna, bicí,
housle, kytara a pěvecká hlasová výchova se přidal i sborový zpěv. Prvních
dvanáct dětí naší školy, které se do našeho „Sboráčku“ přihlásily, už zvládly
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reprezentovat naši školu na veřejných vystoupeních. Podílely se na kulturním
programu při otevření našeho nového Sportovně relaxačního centra a ve
spojení se sborem složeným z žáků ZUŠ Němčice nad Hanou účinkovaly
i při rozsvěcování vánočního stromku v Němčicích n. H. Přímo
v Nezamyslicích pak měly i vystoupení u vánočního stromečku jako
samostatný sbor.
Žáci naší školy měli možnost vystupovat i na adventních koncertech
v Dobromilících a Tištíně, kde účinkují jen ti nejlepší žáci. Ostatní mají díky
nim skvělou motivaci, aby na sobě dále pracovali a zdokonalovali se ve
svém oboru.
Přeji Vám klidné a spokojené Vánoce, šťastný nový rok 2011, kdy
Vás s radostí uvítáme na akcích, které bude naše ZUŠ pořádat.

jak je fyzicky zdatnější, jak si už spolužáci na něj nedovolí. Viděl jsem na
tréninku, jak se mladší a menší dítě ubránilo staršímu.
Pokud Vás tento článek o bojovém umění zaujal, tak seberte odvahu
a přijďte. Ke studiu nic nepotřebujete. Jen si vezměte něco na převlečení
(tepláky a triko s dlouhým rukávem) a přezůvky (prosím bez černé podrážky).
Budete-li mít více otázek, můžete mi napsat na email: ¨vlcjan@seznam.cz¨
nebo zavolat na telefonní číslo +420 605 207 878. Více informací také
najdete na mých webových stránkách ¨janvlc-bcd.webnode.cz¨. Najdete
Orionky
zde veškeré údaje o trénincích. Případně
navštivte stránky ¨www.bujinkan.cz¨.
Velice rád se s Vámi seznámím.
Doufám, že Vás můj krátký článek zaujal a byl pro vás přínosem.

BcA. Jana Nosková – vedoucí pobočky ZUŠ
Stolní tenis
Z obecní kroniky ...

1810 - Kostelní výbor rozhodl založit nový hřbitov. Pečlivě vybraný
pozemek byl vykoupen od majitele panství Segura na Nivkách. Vyměřená
plocha byla obezděna zídkou se vstupní branou z východní strany a k ní
velkými kameny vydlážděna přístupová cesta od kříže při zemské cestě
vedoucí do Kroměříže. Celá dvě století ukrývá toto posvátné pole ostatky
sedmi generací našich předků, a spoluobčanů.
1860 - V tomto roce se v selských jizbách, ale ve večerních nebo nočních
hodinách i na formanských vozech objevují první petrolejové lampy. Je konec
s pracnou přípravou smrkových loučí i nebezpečí požárů od svíček a lojových
lampiček.
1870 - 1.srpna se několik našich občanů svezlo osobním vlakem po
dokončení železniční trasy do Prostějova, nebo dokonce až do Olomouce.
1910 - O tomto roku paní učitelka a kronikářka napsala:V letošním
roce se u nás ustavil tělovýchovný spolek SOKOL obcí Nezamyslice,
Mořice, Dřevnovice a Víceměřice. Starostou byl zvolen nadučitel Rychlý
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Děkuji s pozdravem
Shidoshi Bujinkan Hombu dojo, Japan
Honza Vlč

Okresní finále
Dne 1. listopadu 2010 proběhlo v prostějovské sportovní hale okresní
finále starších žáků ve stolním tenise. Naši školu reprezentovali Jan Vilimec
(8.A, Adam Hangurbadžo a Pavel Szakoš (oba 9.A). Jako náhradník se
nejstarší
Nezamyslické
zúčastnil Alex
Soldán
(7.A). Do mažoretky
turnaje se přihlásilo celkem dvanáct škol
z celého okresu.
Ve
velice
silné
konkurenci jsme toužili uspět,
ale vzhledem k téměř nulovým
zkušenostem z podobných
akcí jsme vůbec netušili, co
náš čeká. S každým vítězným
míčkem rostlo klukům
sebevědomí a začali jsme
pomalu pomýšlet na
medailovou pozici. V úvodní
skupině jsme porazili ZŠ
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obsahuje velkou škálu způsobu boje. Nezaměřuje se pouze na jeden způsob,
jako je tomu u mnoha jiných bojových sportů. Zde se naučíte, jak se ubránit
protivníkovi ve stoje i na zemi. Zjistíte, co provést při napadení zezadu, za
tmy, nebo když vás napadne více útočníků. Při studiu se také snažíme používat
různé zbraně, jako např. nůž, hole různých délek, ale i drobné předměty
jako jsou klíče, propiska, deštník atd. Z mého pohledu je studium tohoto
bojového umění jeden ze základů sebeobrany, která je v dnešní době velice
důležitá.
Mnoho lidí si myslí, že studium bojového umění je jen pro mladé lidi od
18 – 30 let. Podle mého pohledu začít studovat může člověk v jakémkoliv
věku. Někteří lidé namítají, že na studium bojového umění jsou staří. Ale já
se ptám, kdy je člověk
starý? Pravidelně jezdím
studovat do Japonska a
setkávám se s lidmi z
celého světa a jsou
různého věku. Někteří
mají i přes 50 let a já se
jich ze zvědavosti ptal, jak
dlo uho studují. V
odpovědích zazněly různé
doby. Byli i tací, kteří
cvičili 2 – 3 roky. Tak v kolika letech začali cvičit? Je to jen o tom chtít
a začít něco dělat. Bojové umění je o použití správného pohybu ve správný
čas a k tomu nepotřebujete mít fyzickou sílu. Právě starší lidé mají větší
zkušenost a mohou ji využít při napadení pro svoji obranu.
Mnoho žen se v dnešní době setkává s obtěžováním či dokonce
znásilněním. A ptám se Vás. Víte, co v této situaci dělat? Pokud
si tuto
Miniorionky
otázku kladete také, tak odpověď můžete nalézt na mém tréninku.
V Nezamyslicích se věnuji vyučování bojového umění od roku 2008
a vedu zde tréninky dětí i dospělých. Právě od dětí vím, že i v dnešní době je
šikana na denním pořádku. Už dnes za mnou chodí děti a vypráví mi, jak se
dokázaly ubránit. I jejich rodiče se zmiňují o tom, jak se jejich dítě zklidnilo,
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z Dřevnovic, náčelníkem učitel Pozdíšek z Mořic, jednatelem učitel Grossman
z Nezamyslic a pokladníkem Josef Štěpánek, holič z Nezamyslic. Škoda, že
tato jednota se nedokázala probudit k novému životu.
1920 - V průběhu tohoto roku se vracejí z Ruska poslední legionáři
k velké radosti jejich rodin. Jejich návratem se uzavřela tragická a krutá
kapitola 1.světové války.
1930 - Na obecním domě č.p.7 se objevila tabulka Vojtěch Mucha,
zubní ordinace. Byl to první odborně školený zubní technik, dojíždějící
z nedalekých Morkovic dvakrát týdně do naší obce, aby pečoval o chrup
občanů. Až dosud tuto činnost vykonávali kováři, armádní felčaři, na
jarmarcích mastičkáři a dokonce i holiči.
Krásné zimní dny, zdraví a pohodu přeje
kronikář
Výsadba oøechové aleje

Vážení čtenáři,
omlouvám se, že vás před vánocemi obtěžuji velmi nevánočním článkem.
Ale nedá mi to, abych se nevyjádřila k tomu, čeho jsou někteří lidé schopni.
Jak jistě víte, obec i Masarykova ZŠ se již několik let pokoušejí (slovo
pokoušejí bych zdůraznila) vysadit alej ořešáků při cyklostezce do Mořic.
Všude jinde by za tu dobu stály již vzrostlé stromy, u nás ale ne. Před cca 5
roky zde obec vysadila stromy poprvé. V loňském roce začaly již vzrostlé
ořešáky někomu vadit, a proto jich sekerou či mačetou několik zničil. Na
vrub rozvilých nezletilců bych to nepřičítala, protože ten, kdo to udělal, musel
mít velkou sílu a velký vztek. Letos na jaře – v rámci Dne Země - děti ze
základní školy ve spolupráci s obecním úřadem a jeho pracovníky chybějící
stromky vysadily. Každá třída si vysadila svůj a na ten si připevnila cedulku
s podpisy všech, kteří se výsadby zúčastnili. To, že do týdne zmizely některé
cedulky asi nikoho nepřekvapí. Horší je, že za několik týdnů byly stromky
polámané. No nic, naděje umírá poslední. A proto paní učitelka Rotreklová
přihlásila školu ke grantu, který vyhlásila Nadace Partnerství Brno.
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Na internetových stránkách firmy Makro byly vyvěšeny přihlášené projekty
a hlasováním bylo rozhodnuto o vítězích. Jedním z nich se stal i projekt na
výsadbu aleje na cyklostezce do Mořic. Od Nadace Partnerství Strom života
obdržela škola dotaci, za kterou nakoupila 20 stromků a žáci 7. ročníku je
v rámci výuky vysadili. Nevím, zda má někdo alergii na ořechy, nebo mu
vadí stromy jako takové, pravdou je, že ani tyto stromky neměly dlouhý
život. V pondělí byly vysázeny a v sobotu již byly všechny polámány. Nebyly
tu ani týden, nebyly ještě ani zaplaceny.
Tak to je příběh jedné 3x vysazované a stále ještě nevysázené aleje.
Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neví. Ten kdo to udělal, se
tetelí zvrácenou radostí, jaký je pašák. I když, možná ne. Musí to být nějaký
asociál, člověk, který neumí nic pěkného vytvořit, ničím nezaujme, je zlý
a toto je vše, co umí. Snad nejsem idealista, ale na každého jednou dojde…..
Kdyby někdo z vás o pachateli něco věděl, obraťte se, prosím, na policii,
úřad městyse nebo základní školu.
Hezké Vánoce a v novém roce pevné zdraví přeje
Dagmar Pavlíková
Naše základní škola získala malý grant na výsadbu stromů, tentokrát pro
ořechovou alej okolo cyklostezky z Nezamyslic do obce Mořice. Již jednou
jsme se do této práce pustili, leč někteří občané si zřejmě neváží ani přírody ani
práce dětí, a tak nám polovinu ořechů olámali nebo si i s kůly odnesli domů.
Tentokrát musíme doufat, že ti, kteří potřebovali ořech do zahrádky, již uspokojili
své potřeby a nechají naše stromečky na pokoji. Peníze jsme získali v soutěži
„Stromy místo letáků“, kterou organizovala nadace Partnerství Strom života.
Pro náš projekt hlasovalo na internetových stránkách obchodní sítě Makro
1415 lidí. Z tohoto grantu jsme získali 15 000,- Kč pro nákup stromů, dřevěných
opor, hnojiva a substrátu. Jámy na stromy nám vyhloubili pracovníci městyse
Nezamyslice, za což je nutno poděkovat panu starostovi. Ostatní již odvedli
žáci 7.A třídy, pracovali velmi zodpovědně a ukázněně a za to patří zase
poděkování jim. Držte nám palce, aby alej rostla a zlepšovala se a zkrášlovala
životní prostředí nás všech.
Mgr. Taťána Rotreklová, třídní učitelka 7.A
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Bojové umìní

Dobrý den milí čtenáři,
chtěl bych vás seznámit se studiem sebeobrany a bojového umění
Bujinkan.
Jmenuji se Honza Vlč a začal jsem se studiem Bujinkanu Budó Taijutsu
v roce 1998 u tehdejšího instruktora Martina Žipaje (nyní Shihan Bujinkan
Hombu dojo Japan). V roce 1999 jsem se stal oficiálním studentem Shihana
15 danu Luboše Pokorného, u kterého studuji dodnes.
Toto bojové umění
se věnuje učení správného
použití těla při napadení
v boji. Není zde řečeno,
že se učíte prát jako na
ulici, ale spíše se zde učíte,
co se dá provést v dané
situaci. Ovšem neznamená
to, že technika A má
obranu B. Jde spíše
o naučení správného
použití svých instinktů při
obraně. Poznáte, jak můžete znehybnit nebo odrazit útočníka, aniž byste
museli použít fyzickou sílu.
Právě mnoho lidí si myslí,
že k obraně musí mít
velikou fyzickou sílu, což je
úplná hloupost a naivní
představa. Pokud chcete
opravdu poznat, jak se
ubránit bez toho, aniž byste
chodili do posilovny, tak
přijďte na můj trénink.
Studium
Bujinkanu
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