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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
A je tu opět léto, školní rok skončil a pro děti je zde čas zasloužených
prázdnin. Období, kdy si můžou odpočinout od školy a načerpat sílu do
dalšího ročníku. Pro dospělé je to ale podobné. Díky teplému počasí nastává čas dovolených a stejně jako u dětí čas vhodný pro čerpání nových
sil, pro odpočinek a relaxaci.
V uplynulých měsících jsme byli svědky tradičního pálení čarodějnic,
které bylo tentokrát doplněno o stavění májky u hasičské zbrojnice. Poté
se děti vyřádily při soutěžích a plnění různých úkolů. Hlavní díky za organizaci soutěží patří „vrchní čarodějnici Janě“ a všem dalším, kteří s celým
zábavným odpolednem pomohli. Kácení máje již bylo v režii mažoretů
a hasičů, kterým patří také velké poděkování. Vedle dětí se u některých
soutěží vyřádili i dospělí. Ať už v řezání a sekání polen, nebo v hašení hořícího domečku. A to je dobře. Je vidět, že když se chce, dokážou se lidé
dobře bavit. Bohužel nám večer zkomplikoval přívalový déšť, ale ani ten
nemohl většinu účastníků odradit od dobré zábavy.
Konec školního roku je vždy naplněn spoustou zajímavých a krásných
akcí. Vše odstartovala besídka mateřské školy. Musím říct, že „Šípková
Růženka“ v podání našich nejmenších byla skvělá a svými výkony si některé děti řekly o cenu Thálie. Ocenění zaslouží i ten, kdo vhodně poskládal písničky z různých pohádek tak, že to dávalo smysl a mělo to ten
správný spád. „Šípková Růženka“ tak pobavila celý zaplněný sál.
V neděli 24. června jsme uspořádali zájezd do Lednice se zastávkou
ve Valticích. Cílem zájezdu byla prohlídka státního zámku Lednice, přilehlých zahrad a okolí. Někteří využili možnost projížďky na lodičkách
nebo kočárem. Na závěr jsme navštívili i vyhlídku – Kolonádu na Reistně
ve Valticích. Věřím, že všichni účastníci zájezdu byli spokojeni. Aspoň to
tak vyznělo z některých ohlasů účastníků, kteří se už dle svých slov těší na
další výlet.
Nabitý poslední červnový týden pokračoval Sešlostí, na které zahráli
kluci ze Zámecké kapely Domova „Na Zámku“. Ve čtvrtek měli besídku,
resp. vysvědčení a zároveň loučení se základní školou naši deváťáci. Přeje2

me jim, aby se všem na středních školách a učilištích dařilo, aby po ukončení studií našli zaměstnání, které je bude bavit a naplňovat jejich životy.
A červen tradičně zakončila zimní olymppijáda – tentokrát už osmý ročník. Většina uvedených akcí je v této Hvězdičce ještě zmíněna.
A co chystáme a připravujeme v oblasti investic a vylepšení obce?
Dokončujeme výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Končiny. Z celkového počtu 17 nových pozemků je 16 pozemků prodaných a stavebníci již
netrpělivě čekají, kdy budou moct začít stavět. Dokončujeme také rekonstrukci části hřbitovní zdi. V průběhu léta dojde i k rekonstrukci, resp.
k výměně oken a dveří ve smuteční obřadní síni. Další akcí bude rekonstrukce chodníku v ulici Tjabinova a v ulici Gen. Svobody, která proběhne
v podzimních měsících. Na chodníky se nám podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Zároveň bude dokončena
i rekonstrukce plochy kolem pomníku padlých – staré betony budou nahrazeny novou dlažbou. Z Olomouckého kraje jsme získali také dotaci na
věcné vybavení zásahové jednotky SDH, z které budou pořízeny zásahové
obleky, helmy a další osobní ochranné prostředky. Připraven je i projekt
na výstavbu kolumbária na hřbitově. Díky nutnosti získat různá povolení
a vyjádření několika institucí se ale výstavba pravděpodobně uskuteční až
v příštím roce. Dokončujeme projekt na sociální bydlení, které by mělo
vzniknout v objektu bývalé „ZUŠky“ v ulici Gen. Svobody. Mělo by zde
vzniknout šest nových bytů – výstavbu předpokládáme v roce 2019. Na
rok 2019 připravujeme také rekonstrukci budovy B základní školy. Obě
akce budou ale záviset na získání případných dotací, které by s jejich realizací výrazně pomohly.
Jak je vidět, má toho zastupitelstvo na druhou polovinu roku připraveno ještě dost. V rámci možností budeme samozřejmě řešit i některé další,
drobnější akce, které se objeví.
A na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál krásné a pohodové letní dny, krásné dovolené, hodně sluníčka, ale
zase ne moc sucha a hlavně následující měsíce prožité v klidu, ve zdraví
a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Usnesení č. 28/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 14. 6. 2018 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
I. SCHVALUJE:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Účetní závěrku městyse ke dni 31. 12. 2017. Hospodářský výsledek
městyse ve výši 11.921.004,22 Kč bude převeden k hospodářskému
výsledku předchozích let
4. Uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse, schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad
5. Přijetí dotace z „Programu na podporu JSDH 2018“ pro dotační titul
č.1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018“ ve výši
67.000,- Kč na vybavení JSDH Nezamyslice
6. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na nákup vybavení jednotky SDH
7. Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na nákup vybavení jednotky SDH s Olomouckým krajem
8. Přijetí dotace z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce“ ve výši 482.500,- Kč na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. gen.
Svobody, Nezamyslice“
9. Spolufinancování městysem ve výši min. 50% na akci „Rekonstrukce
chodníku v ul. gen. Svobody, Nezamyslice“
10. Znění smlouvy o poskytnutí uvedené dotace na akci „Rekonstrukce
chodníku v ul. gen. Svobody, Nezamyslice“
11. Poskytnutí příspěvků na opravu fasád a zřízení nových vjezdů dle
zprávy kontrolního výboru a dle podmínek uvedených v Programové
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

dotaci vyhlášené městysem dne 1.3.2018
Vyhlášení Programové dotace na podporu oprav fasád a vybudování
nových vjezdů – příjem žádostí do 24.8.2018
Název nové ulice s výstavbou 17 nových RD - Končiny
Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Tjabinova, Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu
PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc a současně Smlouvu o dílo na
uvedenou akci s nabídkovou cenou 486.324,- Kč vč. DPH
Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. gen.
Svobody, Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí
– firmu PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc a současně Smlouvu
o dílo na uvedenou akci s nabídkovou cenou 695.053,- Kč vč. DPH
Vítěze výběrového řízení na akci „Výměna oken a dveří – Smuteční
obřadní síň, na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu Přidal
PLAST s.r.o., Nezamyslice a současně Smlouvu o dílo na uvedenou
akci s nabídkovou cenou 639.427,- Kč vč. DPH
Vydání souhlasu s navrženým stavebním záměrem – modernizace
trati Brno – Přerov, stavba č. 4 Nezamyslice – Kojetín, a to souhlas
s věcným břemenem na pozemcích p.č. 1287/5 a 1287/6 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
Koupi RD č. p. 36 v Těšicích v případě, že cena bude max. 250.000,- Kč
Koupi pozemku (pole) p.č. 753 v k.ú. Těšice u Nezamyslic o rozloze
3.584 m2 za cenu dle odhadu, tj. 102.000,Účast městyse v elektronické dražbě u RD č.p. 98 a č.p. 137
Rozpočtové opatření č. 6/2018, které se mění schválený rozpočet na
straně příjmů o 110.500,- Kč a na straně výdajů o - 740.007,- Kč. Financování ve výši – 850.507,- Kč
Smlouvu o právu provést stavbu – „Metropolitní síť elektronických
komunikací – SEK Nezamyslice – přípojky Nádražní II“.
Poskytnutí dotace ve výši 100.000,--Kč pro Římskokatolickou farnost
Nezamyslice a současně znění veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
Možnost využívat kynologické hřiště Hanáckým kynologickým spolkem Dřevnovice do 31.12.2018
Uveřejnění záměru městyse o plánovaném prodeji Stoky S (prodej
nejdříve v roce 2028)
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II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
3. Zprávu o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru
III. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ:
1. ke schválení výsledku výběrového řízení na stavbu kolumbária,
vč. schválení smlouvy o dílo
2. ke schválení Rozpočtového opatření v souvislosti s případnou koupí
nemovitostí (RD č.p. 36 v Těšicích a pozemku p.č. 753 v k.ú. Těšice
u Nezamyslic) a koupí nemovitostí z dražby (RD č.p. 98 a RD č.p. 137)

Ze života školy
Velikonoční jarmark (22. 3. 2018)
Proběhl tradičně v prostorách školy a opět bylo z čeho vybírat.
Ukliďme svět, ukliďme Česko! (6. dubna 2018)
Již podruhé se žáci naší školy zapojili dne 6. dubna 2018 do akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Třídy 5. – 9. ročníku pod vedením učitelů vyrazily
na předem vybrané trasy – na stezku do Dřevnovic, cestu k Doloplazům,
stezku Těšice – Tištín, Těšice – Dřevnovice, k nádraží. Žáci sbírali odpadky, upravovali prostranství školy, odváželi starý písek z pískovišť u školy
i školky, sázeli magnólie u pošty, vysazovali květináče u kostela, uklízeli
cestou na Mokroš. Příští rok si okolí školy a obce opět uklidíme a doufáme, že již budou naše pytle na odpadky téměř prázdné.
Zápis do 1. třídy (10. 4. 2018)
Plni očekávání přišli k zápisu budoucí žáčci. Prohlédli si školu a po přátelském rozhovoru s učitelkami 1. stupně se počáteční obavy začaly rozplývat. Od září se do školy bude ve dvou třídách těšit na čtyřicet prvňáčků.
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Okresní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup – 1. místo (25. 4. 2018)
25. dubna 2018 proběhlo v Prostějově okresní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup, ve kterém družstvo žáků naší školy vybojovalo fantastické
první místo a postoupilo do okresního finále.
Recitační soutěž – školní kolo (3. 5. 2018)
Ve čtvrtek 3. května se konalo školní kolo recitační soutěže. Svůj um předvedlo 44 žáků z 1. až 9. tříd. Soutěžilo se v pěti kategoriích, kde děti poměřily své
síly v této nelehké disciplíně. Všichni recitátoři byli skvěle připraveni, a proto
nebylo jednoduché vybrat vítěze.
Vítězové jednotlivých kategorií: Adam Košárek, 1. B, Jáchym Košárek, 3. A,
Eliška Judásková, 3. B, Sofie Barošová, 5. A, Alexandra Meldušková, 7. B,
Karolina Meldušková, 8. A.
Okresní finále fotbalového turnaje McDonald´s cup - 2. místo
(10. 5. 2018)
Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhlo v Prostějově okresní finále fotbalového
turnaje McDonald´s Cup, ve kterém družstvo žáků naší školy vybojovalo historický úspěch, kterým bylo skvělé druhé místo.
Florbalový turnaj – 2. místo
Již několik let probíhá florbalový kroužek na naší škole - pro mladší i pro
starší žáky. Naše družstvo mladších žáků obdrželo pozvánku na turnaj do
Kostelce na Hané, abychom změřili síly se šesti družstvy, která hrají celý
rok soutěž.
Turnajem jsme prošli ze základní skupiny jako překvapení turnaje až do
finále, kde jsme podlehli týmu z Frýdlantu nad Ostravicí těsně 1:2!. Kluci hráli výborně a postupně vyhráli 5:0 nad Kostelcem n/H, 3:1 nad týmem
z prostějovského klubu SKK2 a nad dalšími Prostějováky 1:0.
Výsledek nás potěšil a zároveň potvrdil, že se náš florbal ubírá správným směrem.
Český den proti rakovině (16. 5. 2018)
Charitativní sbírka pod patronací žákovského parlamentu, vybráno 7. 415 Kč, to
je téměř o 1700,- Kč více než vloni! Děkujeme všem dárcům!
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Ekologicko-přírodovědná soutěž - Zlatý list – 4. místo (18. 5. 2018)
Dne 24. dubna proběhlo na táborové základně DDM Orion Němčice nad/Hanou oblastní kolo soutěže Zlatý list. Za krásného počasí jsme vyrazili vlakem
do Dzbelu. Na stanovištích prověřovali odborníci jejich znalosti z různých přírodovědných oborů a cestou museli určovat stromy. Naši školu reprezentovaly
dva týmy – Ochránci přírody a Lesní děti. Ochránci přírody ve složení: A. Cesarová, M. Malá, K. Popirecinii, M. Horák, J. Rubáč a Š. Trávníček zvítězili mezi
sedmi týmy starších žáků. Lesní děti obsadily pěkné 4. místo.
Koloběžkiáda s dopravní policií ve ŠD (22. 5. 2018)
Krásné slunečné odpoledne si užily děti 3. a 4. odd. ŠD v úterý 22. 5. 2018. Nejdříve si při besedě na hřišti povídaly s policisty z dopravního oddělení v Prostějově o nebezpečných situacích a nástrahách běžného života, ať již doma, nebo
na ulici mezi cizími lidmi. Následovalo opakování dopravních značek, které
nedělalo prvákům a druhákům žádný problém, formou ústní nebo praktickou
přímo při koloběžkiádě v parku. Policisté navozovali dopravní situace, střídali
dopravní značky a děti upozorňovali na drobné chyby, kterých se občas dopustily. Do školy děti odcházely se spoustou zážitků a nových poznatků.
Velké poděkování patří hlavně příslušníkům Policie ČR v čele s paní praporčicí Soňou Málkovou, kteří se o vše zasloužili.
Den bláznivých účesů (1. 6.)
Na Den dětí se v Masarykově ZŠ uskutečnila akce nazvaná „Den bláznivých
účesů“. Tato akce se uskutečnila pod patronací žákovského parlamentu. K vidění bylo skutečně mnoho kreativních výtvorů! I ti nejvyhlášenější stylisté
slavných světových celebrit by se nestačili divit!
Technická soutěž Univerzity Palackého v Olomouci – 3. místo (6. 6. 2018)
Dne 6. 6. 2018 se naše škola zúčastnila IV. ročníku Technické soutěže, jež byla
zaměřena na tvůrčí a technické dovednosti žáků. Tuto soutěž vyhlásila Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Do finálového kola bylo z cca 100 účastníků vybráno 16 finalistů, mezi nimi také Petr Mlčoch ze 7. A se svojí karnevalovou maskou. Úkolem
finálového kola bylo postavit most. Žáci měli k dispozici různé dřevěné součásti, drát, lepenku i plast a také nářadí v dílnách a časový limit tři a půl hodiny. Petr Mlčoch se umístil na krásném třetím místě v kategorii mladších žáků.
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Škola v přírodě - Loučná nad Desnou (4. 6. - 8. 6. 2018)
V pondělí 4. června se žáci 2. A a 3. A vydali vlakem se svými učitelkami
a asistentkami na pětidenní pobyt do Loučné nad Desnou v Jeseníkách.
Ubytovali jsme se v Penzionu Oáza. Počasí nám přálo a téměř každý den nám
svítilo sluníčko. První den jsme navštívili krásný zámecký park a zahráli si
první soutěž.
V dalších dvou dnech jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách a rozhlednu
Bukovka v Rapotíně, která byla součástí naučné stezky. Děti využily k osvěžení Lesní balneo, sbíraly jahody a borůvky, našly letošní první praváky a žasly
nad krásou lesa a přírody.
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Pohádkového lesa v Koutech nad Desnou. Zde
hlavně hochy zaujal protékající potůček, takže o zábavu bylo postaráno. Naštěstí mokré nohavice stačily uschnout a z bot opadalo bláto, tak jsme se navečer mohli vrátit vlakem na ubytovnu. Každý den jsme pro děti připravili
hry a soutěže - nechyběla rozcvička pro ranní ptáčata, závěrečná diskotéka
s programem, který si děti samy připravily, a stezka odvahy pro otrlé. Ubytování bylo čisté a útulné, strava znamenitá.
V pátek děti využily velké dětské hřiště k poslednímu dovádění, poté si sbalily
svá zavazadla a po obědě vyrazily spolu s námi vlakem zpět do náručí svých
rodičů, kteří je již netrpělivě očekávali.
Celá akce se obešla bez nemoci a úrazů.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem rodičům za sponzorské dary,
především panu Oulehlovi a panu Dosoudilovi, kteří nám dopravili všechny
batohy na školu v přírodě a také zpět.
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Soutěž ve sběru starého papíru
Každoroční soutěž je rozdělena do 3 částí ve školním roce. Žáci spolu se svými rodiči postupně naplňovali kontejner tak, že se celkem nasbíralo téměř
20 tun starého papíru.
Nejlepší sběrači získali věcné ceny, ale i zážitek v podobě výletu do Brna na
výstavu kosmonautiky.
Nejlepší matematik v ČR!
V naší škole se konala také soutěž Matematický klokan, do které se zapojila
tradičně celá škola. Žáci dosahovali pěkných výsledků a jeden z nich, Jáchym
Košárek z 3. A, se ve své kategorii umístil na 1. místě nejen v krajském kole,
ale vyhrál i kolo celostátní! Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
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Vítání občánků
V sobotu dne 14. dubna 2018 proběhlo v obřadní síni městyse letošní
druhé vítání občánků. Starosta městyse, ing. Vlastimil Michlíček, přivítal
mezi občany městyse Nezamyslice nové malé občánky, tentokrát hned pět
naráz – tři holčičky a dva kluky.
Nově tak jsou občany děvčátka Viktorie Dobová, Isabel Oulehlová, Sofie Přidalová a kluci Dominik Hapka a Kevin Oulehla.
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům hodně radosti, ale také trpělivosti při jejich výchově.
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Úspěchy naší ZUŠky…
Velký úspěch letos slavila „nezamyslická“
pobočka, a to díky Šimonu Benešovi, který
zvítězil v celostátním kole Soutěže základních
uměleckých škol v oboru sólový zpěv. Tato
soutěž je vypsaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve srovnání s velkými
uměleckými školami je to pro nás opravdu
obrovský úspěch. Soutěž se konala v Turnově,
kde také proběhl Koncert vítězů, a to přímo na
prknech tamního městského divadla. Tímto
Šimonovi velice děkuji za nezapomenutelný
zážitek a za jeho svědomitou práci…Velký dík
patří také paní učitelce Kamile Pospíšilové, která svým klavírním doprovodem doplnila Šimonův úžasný výkon.
BcA. Jana Nosková

Jarní besídka mateřské školy
Bylo, nebylo, v pátek 22. 6. 2018 se nezamyslické SRC proměnilo v Šípkové království.
Děti z mateřské školy sehrály pohádkové představení plné písniček a tanečků.
Do pohádky „O Šípkové Růžence“ uvedl diváky udatný rytíř Kryštof, který je pak celým
dějem provázel. Jeviště se zaplnilo krásnými
princeznami a udatnými rytíři, od těch nejmenších až po 6leté předškoláky. Nechyběly
kouzelné sudičky, stateční princové, nebezpeční loupežníci, ani šípkové trní v podání nejstarších holčiček. Neustálý kontakt herců se svými rodiči či příbuznými byl milý a spontánní, a celý sál
byl tak vtažen do děje. Při svatebním průvodu Růženky a jejího zachránce
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se objevily v očích rodičů i slzičky dojetí. Malí „herci“ byli opravdu přesvědčiví
a potlesk a slova chvály od rodičů nebraly konce. Moc si toho vážíme, je to ta nejlepší motivace pro naši práci.
V druhé části jarní besídky mateřské
školy proběhlo slavnostní ŠERPOVÁNÍ
PŘEDŠKOLÁKŮ a předání putovního
žezla budoucím prvňáčkům. Tohoto významného aktu se zúčastnil i starosta městyse Nezamyslice ing. Vlastimil Michlíček a ředitel školy Mgr.
Petr Jordán. Děti v upomínku na mateřskou školu obdržely dárky, které
jim po letech připomenou bezstarostná léta strávená v naší mateřské škole. Následovala slavnostní přísaha, nezbytné focení a pak už závěrečné defilé
hrdých předškoláků.
Přejeme jim, ať jdou také tak radostně a s hlavou vztyčenou vstříc všem
školním dnům.
Za celý kolektiv mateřské školy
Hana Gregorová
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Je vůbec projekt „ Pro běžný život“
vhodný k aplikaci vzhledem ke stavu dnešní
generace?
Dne 14. 5. 2018 jsem se ještě s dalšími opatrovníky, zástupci obcí
a dalšími přítomnými zúčastnil seznámení s výše uvedeným projektem
a jeho eventuální realizací v praxi. Pozorně jsem naslouchal celkem velmi
pozitivnímu hodnocení projektu od pracovnic Centra pro podporu transformace, o. p. s., které nám rády odpovídaly na naše dotazy a připomínky.
Protože již jedenáct roků dělám opatrovníka několika lidem s mentálním postiženým, kteří jsou uživateli Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích, začal jsem velmi objektivně vyhodnocovat klady a zápory tohoto
projektu.
Je mi moc líto, ale kladných bodů jsem našel doslova malinko a naprosto převážily ty záporné. Dnešní doba je velmi složitá a odráží se hlavně na výchově mladé generace, která si narovinu řečeno, někdy neváží
ničeho a nikoho. Samozřejmě ne všichni jsou takoví, ale jsou zvyklí mít
dostatek peněz a pokud je nebudou mít, tak si je opatřují mnohdy protiprávně. Klientům Domova „Na Zámku“, které bychom „transformovali“,
tak hrozí první velké nebezpečí, a to okrádání problematickými lidmi,
kteří nepracují a nemají žádné zábrany. Naprostá většina klientů jsou tzv.
„čisté duše“. Bezelstní, dobromyslní a to je první velký problém, od kterého je ani nelze uchránit.
Další velký problém je zapojit osoby s postižením do řádného pracovního procesu s běžným obyvatelstvem. Je prakticky nemožné, aby trvale,
jako normální občan, náš uživatel denně pracoval a pobíral mzdu atd. Vše
by muselo mít naprosto odlišný systém.
Třetí velký problém je samostatné bydlení uživatelů. Protože nám bylo
vysvětlováno, že prakticky každý klient by měl svého opatrovníka /nebo
zástupce/, který by se o něho staral v místě bydliště každodenně, tak by
samozřejmě došlo k masívnímu navýšení sociálního personálu placeného
státem, což je naprosto nelogické a neekonomické. Chápat potřeby osobní
svobody a tužby klientů a snažit se jim za každou cenu vyhovět je podle
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mne hodně přehnané. Ve většině nemají až tak logicky a pocitově vyvinuté tyto vlastnosti.
Po konzultaci s několika starosty obcí dát k dispozici nebo pronajmout
k tomuto účelu byty, byla vesměs odpověď: „Mnoho komplikací a problémů máme s běžnou populací a přidávat si další problémy s mentálně
postiženými lidmi raději nechceme“.
Dalo by se ve výčtu bohužel negativních dopadů projektu „Pro
běžný život“ pokračovat, ale to není mým cílem. Snažil jsem se si vždy
položit otázky pro a proti, ale je mi moc líto, že v tomto projektu je podle
mne více teorie nad reálnou snahou nějak pomoci lidem, co neměli to
štěstí jako my narodit se zdraví. Tvrdý život v běžné různorodé společnosti lidí by jim bohužel ten jejich stávající, doslova pohodový život, obrátil
naruby. Jejich štěstí by se obrátilo v neštěstí a chtěli by se v naprosté většině vrátit zpět do společné péče v sociálních zařízeních, kde je pro většinu
z nich jejich domov, jistota a bezpečí.
Svým článkem se nechci nikoho dotknout, bylo již mnoho různých
projektů, které nakonec „nedopadly“ a vůbec nic se nestalo. Můj pocit
je, že tento projekt se v praxi také neosvědčí, a když, tak jen v minimální
míře.
Ing. Bohumil Moudrý, opatrovník pěti klientů
Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích
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Oddíl kolové v Nezamyslicích
Oddíl kolové v Nezamyslicích má za sebou první polovinu letošní sezony, ve které se bojovalo na několika frontách.
Žákovská dvojice Petr Kupčík - Adam Přikryl ve své druhé sezoně ve
společném Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje obsadili v celkovém pořadí 7. místo z 11 startujících a v příští sezoně, kdy už nebudou
nejmladšími účastníky, čekáme boj o přední příčky.
V Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje v kategorii mužů startuje bratrská dvojice Lukáš a Tomáš Prusenovských, kteří se po odehrání
dvou kol drží v polovině tabulky z deseti startujících účastníků.
Ve druhé nejvyšší soutěži mužů - I. lize - po odehrání dvou kol
v Chrastavě a v Praze okupuje naše dvojice bratrů Přikrylových 3. místo
s tříbodovou ztrátou na postupové druhé místo do Extraligy.
Závěrečné finálové 3. kolo pořádáme v naší tělocvičně v „hodovou sobotu“ a věříme, že se popereme o postup do nejvyšší soutěže.
Tímto zveme všechny příznivce, aby přišli v rámci Svatováclavských
slavností fandit domácí dvojici v bojích o postup.
Libor Košař

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u čtyř mimořádných
událostí. Konkrétně u požáru rodinného domu ve Vitčicích, u dopravní
nehody se zraněním v Těšicích a u požárů popelnice a trávy v Nezamyslicích. Provedli jsme také zkoušku čerpadel na rybníku v Želči.
Koncem dubna jsme uspořádali sběr starého železa a vysloužilých
elektrospotřebičů. Zúčastnili jsme se festivalu RE:PUBLIKA v rámci oslav
100. výročí založení republiky v Brně, kde proběhlo setkání hasičských
praporů. Na tomto místě byl vytvořen rekord v počtu hasičských praporů
na jednom místě. Sešlo se jich přes 400. Podíleli jsme se také na organizaci
kácení máje, kde jsme zajišťovali občerstvení. Zábavu, která měla proběhnout
večer, nám jako již tradičně překazilo počasí. Naši techniku jsme předvedli
17

na „železném Zekonovi“ v Dobromilicích a také na oslavách založení sboru
dobrovolných hasičů v Ivanovicích na Hané.
Děti z našeho kroužku se zúčastnily školení „Zdravověda pro děti“
v Koválovicích – Osičanech, kde jim o tomto tématu přednášel profesionální hasič. Poté už jsme se naplno vrhli do trénování požárního útoku.
Se dvěma družstvy mladších a jedním družstvem starších žáků jsme se
postupně zúčastnili závodů v Němčicích nad Hanou, Vrchoslavicích, Mořicích, Dřevnovicích, Kobeřicích a Dobromilicích. Za vyzdvihnutí stojí
zejména třetí místo ve Vrchoslavicích a druhé místo v Dřevnovicích, odkud si děti dovezly vytoužené poháry.
Jana Bartošková
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Farnost? Naše - vaše
Po nejdůležitějších svátcích křesťanského roku –Velikonocích - následovaly májové pobožnosti v měsíci květnu u kaple Panny Marie, kde
každý mohl přijít rozjímat a přemýšlet, ať už s modlitbou nebo prosbou
k Panně Marii, či využít klidného místa k odpočinku. Nově vysazené
stromky se zdárně uchytily, tak snad nebude dlouho trvat a opět využijeme stínu jejich korun.
Na závěr května se náš kostel rozezněl tóny varhan a houslí v podání členů Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. Tito umělci přivezli
do naší obce kulturu, za kterou leckdy musíme dojíždět do měst a ještě
k tomu výtěžek celé akce přispěl na dobrou věc - na obnovu oken na faře.
Nelze si nevšimnout neradostného stavu celé této budovy. Argumenty
některých spoluobčanů jsou jistě na místě, kdo není věřící, proč by měl
přispívat na její opravu. No možná právě proto, že je to jedna z nejstarších budov v městysi, sídlí zde duchovní správce, který má vždy dveře
otevřené pro všechny potřebné, a jak jste měli několikrát sami možnost se
přesvědčit, ve farních sklepech i zajímavé prostory pro pořádání různých
akcí. Budova je farnosti, ale stejně jako kostel je místem různých setkání
věřících lidí, kteří v naší obci nejsou izolovaná skupina. Nevýhodou je, že
nejsme žádný spolek ani politická strana, a proto se nám peníze na opravy
shání trochu obtížněji. Fara není vlastním bytem kněze a po jeho odchodu si ji nikdo neodnese. Zůstane pro nás, pro další generace a jako taková
by se měla zachovat v co nejlepším stavu.
Měsíc červen byl náročný na různé akce. Boží tělo neboli svátek Těla
a Krve Páně, připadlo na čtvrtek a pro lepší proveditelnost bylo přeloženo
na neděli. U dvou krásně vyzdobených oltáříčků v domě u Látalů a v Domově Na Zámku byla modlitba a následovaly přímluvy. Celá mše pak byla
zakončena v krásně vyzdobeném kostele.
Mezi veřejností hojně navštěvované akce patří Noc kostelů, která se
však letos nekonala, protože prioritou se staly přípravy na 10. června, kdy
sedm dětí přijalo první svaté přijímání.
No a co nás ještě čeká? Na faře se otevře farní kavárna, kam jste zváni
na něco dobrého a posezení s přáteli. V sobotu 23. 6. je to potom Farní odpoledne. 29. června ještě pro mládež grilovačka v Němčicích nad
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Hanou na faře. A 8. července se bude konat tradiční pouť do Křtin. Děti
odjíždí 11. srpna na farní tábor v Branné. 12. srpna se uskuteční tradiční
Velká pouť ke kapličce Panny Marie. Nemohu zapomenout ani na dětské
mše, které jsou připravovány každou druhou neděli v měsíci našimi dětmi
a jejich maminkami.
No a pak už bude zase září. Tak ať v té naší - vaší farnosti prožijeme
krásné, sluncem prosvícené a ničím nezkažené prázdniny.
Bohuslava Novotná

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Konec školního roku se přiblížil a stalo se již tradicí, že v předposlední
den přichází na řadu loučení s žáky devátého ročníku.
Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se uskutečnilo krásné i dojemné slavnostní rozloučení s našimi deváťáky.
Tato událost je pro pedagogy i naše absolventy náročná jak z organizačních důvodů, tak z těch emocionálních. Pro třídního učitele je však
toto loučení zvlášť těžké, protože za čtyři roky strávené se svými žáky
s nimi prožíval spoustu radostí i starostí a také mnoho společných chvil,
na které nelze jen tak zapomenout.
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Letos jsme se loučili s 18 absolventy 9. A a 15 absolventy 9. B. Ředitel školy ozdobil absolventy slavnostními šerpami, třídní učitelky předaly
svým žákům jejich poslední vysvědčení na základní škole a starosta našeho městyse jim věnoval pamětní listy školy. Tento slavnostní akt sledovali
ze sálu rodiče, příbuzní a kamarádi našich deváťáků. Pozvání na slavnostní předávání vysvědčení přijali i starostové obcí, ze kterých pocházejí naši
absolventi. Slavnostní atmosféra celého odpoledne byla prostoupena štěstím a dojetím.
V září už začne našim deváťákům nová životní etapa. Stanou se studenty, případně učni středních škol, které si před časem sami zvolili. Budou se
muset naučit větší samostatnosti a zodpovědnosti.
Doufám, že letošní absolventi budou na těch devět let na naší škole
rádi vzpomínat. Přeji jim studijní úspěchy na zvolených školách a hodně
štěstí a spokojenosti v jejich osobním životě. Ať se jim splní všechny sny
a touhy, které mají…
Mgr. Pavla Urbášková, třídní učitelka 9.A
Mgr. Dana Svobodová, třídní učitelka 9.B
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice
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Bejbyklub Nezamyslice
Již ve vánočním čísle Hvězdičky jste se mohli dočíst, že děti ve věku
1-3 let mohou navštěvovat společně se svojí maminkou každou středu od 9:30-10:30 ve sportovně relaxačním centru dětský kroužek Bejbyklub, který je provozován pod záštitnou SVČ Orion Němčice nad Hanou. Kroužek byl založen v říjnu loňského roku a během celé doby ho
průběžně navštěvovalo 8 dětí (3 kluci a 5 holek). Někdo z Vás by si mohl
myslet, že hodina probíhá pouze jako debatní kroužek pro maminky
a děti pobíhají okolo, ale to se pletete. Dětem se během 60 minut pečlivě
věnuji „já =teta Jana“ a pro děti vymýšlím zajímavé úkoly, které pak společně s maminkami děti plní. K výuce využívám především Montessori
pedagogiku. Při výběru a výrobě pomůcek kladu důraz na to, aby vzbuzovaly dětskou zvídavost a měly vzdělávací charakter. A soudě dle reakcí
dětí se to daří. Formou her se učíme poznávat základní barvy (modrá,
žlutá, zelená a červená), zvířata, čísla (1-5), dopravní prostředky a jiné.
Děti se učí i básničky, říkanky a písničky, které doplňujeme pohybovými
aktivitami. Také děti učíme k základním hygienickým navykům, jako
například mytí rukou před jídlem a čištění zoubků. V zimních měsících
jsme chodili krmit ptáčky do parku. A občas děti spolu s maminkami
vytvoří tematický kreativní výrobek, jako například čertík a andílek
z toaletní roličky, sněhulák z ponožky, sněhulák z kukuřičných křupek,
vánoční krajinku, vánoční přání, valentýnku pro tatínky, velikonoční
vajíčko s otiskem vlastní ručičky jako kuřátko, velikonoční beránek
z těstovin a v neposlední řadě se hodně věnujeme otiskové dílničce
(otisky rukou a nohou) a další. Když je pěkné počasí, tak s dětmi jdeme
i na dětské hřiště, kde vyzkouší všechny atrakce. Na závěr školního roku
30. května 2018 jsme se vydali na společný výlet autobusem do ZOOkoutku ve Vyškově, kde se nám nejvíce líbilo v Babiččině dvorečku – kozy
a ovečky byly naše velké kamarádky. Školní rok uplynul a tím i první rok
Bejbyklubu a já přeji všem „mým dětem“ krásné a spokojené prázdniny
a hlavně šťastný a spokojený nástup do mateřské školy.
I v příštím roce bych moc ráda v Nezamyslicích nabídla tento kroužek.
Od paní ředitelky mám zelenou, teď už jen záleží, zda se najdou děti s maminkami, co by kroužek navštěvovaly. Pokud máte zájem příští školní rok
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kroužek navštěvovat,
tak během měsíce září
bude první informační
schůzka, kde se společně domluvíme na dni
a čase setkání. Na nové
děti se těší
Jana Telecká
a Jonášek
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Mažoretky SVČ Orion Němčice nad Hanou
Pomalu se nám blíží konec
školního roku a pro některé naše
mažoretky již nastaly prázdniny,
neb již mají po soutěžní sezóně
a musím napsat, že tentokrát byla
hodně úspěšná. Ve sportovně relaxačním centru trénuje cca 50
mažoretek ve 4 týmech. Ty nejmenší (přípravku) a ty nejstarší
(Orionky) vede Jana Telecká, BabyOrionky pak Nikola Běhalová
a MiniOrionky vede Klára Špičková. Všechny týmy se letos zúčastnily několika soutěží - ať postupových tak i těch nepostupových.
A hrdě můžu napsat, že žádná
z děvčat nezůstala bez medaile.
Dokonce i naše nejmenší mažoretky získaly medaili za třetí místo v Kroměříži, kde soutěžily poprvé se
svojí sestavou baton „Pipi dlouhá punčocha“. V březnu se pak všichni naši
příznivci mohli přijít podívat na naši besídku, kde se předvedly všechny
naše týmy se svými sestavami. Mezi naše největší úspěchy patří postup na
Mistrovství ČR, které se konalo v Čáslavi ve dnech 9. - 10. 6. 2018, kde
si naše MiniOrionky a Orionky mohly porovnat své dovednosti s hůlkou
i pom pomy s ostatními týmy z celé ČR. Další velký úspěch zaznamenaly
naše BabyOrionky a Orionky na soutěži v Dubňanech, kde BabyOrionky
s náčiním baton a Orionky ve formaci tradiční mažoretky získaly postup
na mistrovství Evropy. Toto mistrovství bude probíhat ve dnech 23. - 26.
8. 2018 v Chorvatsku v krásném lázeňském městě Opatija a my se na něho
s děvčaty už moc těšíme. Ještě ale musíme rychle nacvičit pochodové defilé,
které je povinné k pódiovým formacím. Dodatečný postup do Chorvatska
získaly i MiniOrionky se sestavou pom pom, ty se ale po dlouhém rozhodování jejich trenérky nakonec mistrovství účastnit nebudou.
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Všem našim mažoretkám přejeme krásné a sluncem protkané prázdniny a těšíme se na vás opět v září. A našim Orionkám a BabyOrionkám přejeme hodně úspěchu na ME v Chorvatsku.
Jana Telecká, Klára Špičková a Nikola Běhalová

MINIORIONKY

BABYORIONKY

ORIONKY

MAŽORETKOVÁ
PŘÍPRAVKA
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Výlet do Lednice
V neděli 24. 6. 2018 jsme se vydali na výlet na zámek v Lednici. Ranní obloha nevypadala zrovna přívětivě, ale doufali jsme, že nám nezačne
pršet.
Na místo jsme dorazili v 9:15 a za hodinu jsme měli domluvenou prohlídku zámku. Prohlídka byla moc pěkná. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o zámku samotném i o jeho obyvatelích. Kdo chtěl, mohl
si projít ještě další dva okruhy zámku, soukromé apartmány a dětské
pokojíčky. Někteří využili projížďku kočárem, někteří se projeli na loďce. Navštívit jsme mohli Minaret nebo Janův hrad. Výlet jsme zakončili
výstupem na kolonádu v Rajstně. Odtud byl nádherný výhled na okolní
krajinu.
Myslím, že se nám výlet, i přes chladnější počasí a pár slabých přeháněk, vydařil a všichni zúčastnění si ho užili a odpočinuli si od běžných
starostí. Děkujeme paní Pavlíkové za zorganizování tohoto krásného výletu a také panu řidiči, který nás dovezl v pořádku tam i zpět.
Ladislava Rubáčová
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Sešlost
V úterý 26. června zaplápolal na kynologickém hřišti táborák a několik ochotníků začalo s opékáním špekáčků od pana Frgála. Pan starosta
přivítal asi čtyřicítku spoluobčanů, kterým k poslechu zahrála Zámecká
kapela z Domova „Na Zámku“. Co si víc přát, dobré jídlo, pití, něco na
zub a pěkné písničky potěšily všechny přítomné. Nebylo ani horko jako v
loňském roce a prostory hřiště jsou jako stvořené pro podobné opékačky.
Jenom kdyby se těch lidí „sešlo“ trochu víc.
Akce mažoretů přijdou podpořit všichni, i když nejsou všichni mažoreti. Babičky a dědečci přijdou podpořit svá vnoučata , rodiče zase své
děti. Tak proč to nejde naopak. Proč se stále sešlost spojuje se stářím? Tak
jako k mládí patří krása a energie, tak ke stáří patří rozum a zkušenosti,
vzájemně to není nakažlivé (i když někdy by to nebylo na škodu a spousta
z nás by si to i přálo).
Tak se moc těšíme zase příště na nějakém setkání, ať už olymppijádě,
sešlosti, besídkách, plesech nebo sportovních akcích.
Bohuslava Novotná
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PS: děkuji organizátorům, paní Novotné a Pavlíkové a jejich rodinám, že
se nenechají odradit a podobné akce pro nás pořádají. Na fotce u opékání
je vidět, že si postupně na podobné akce najdou cestu i mladší spoluobčané.
A je to dobře. Sešlost opravdu není jen pro důchodce, ale je pro všechny – je
to právě o tom setkávání.
starosta
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Naše škola se již třetím rokem účastní stále populárnějšího sportovního projektu – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, což je desetiboj
přizpůsobený žákovským kategoriím. Díky paní učitelce Haně Kubíkové se jednotlivé disciplíny tohoto desetiboje trénují i v hodinách tělesné výchovy, výkony se počítají a porovnávají. A výsledky se dostavily,
20. dubna 2018, za krásného, téměř letního počasí, děti v okresním kole
na ZŠ Melantrichova v Prostějově skutečně zářily. Pokrok byl patrný hlavně u přeskoků přes švihadlo, ale také v hodu medicinbalem či trojskoku
z místa. Jen v běhu na 1000 m si děti stále neumí rozvrhnout síly a opět
někteří vyrazili, jako by se jednalo o sprint na 100 metrů (že Leničko).
Bohužel, vytrvalostní běh je velkou slabinou a pro děti neznámou, proto
si všichni zaslouží velkou pochvalu, bojovali ze všech sil a nikdo závod
nevzdal. A jak to dopadlo? Družstvo naší školy ve složení Eliss Jiráková,
Daniela Jančeková, Denisa Koutská, Tereza Račanská, Ondřej Matušinec,
Vít Komárek, Filip Malý a Aleš Navrátil obsadilo se ziskem 21038 bodů
krásné třetí místo. A v jednotlivcích to bylo ještě lepší, v ročníku 2008
zvítězili Veronika Plevová a Matěj Matušinec, v ročníku 2007 pak získali zlaté (i když dřevěné) medaile Markéta Župková a Aleš Navrátil,
v dívkách ročníku 2005 pak brala stříbro Tereza Račanská. A že máme
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v Nezamyslicích i další skvělé sportovce potvrdili Tomáš Pleva (1. místo
chlapci ročníku 2005) a Karolína Hepnarová (2. místo v dívkách ročníku 2007), kteří již nenavštěvují naší školu a reprezentovali tedy jiné
týmy. Všichni zde jmenovaní mladí sportovci postoupili do krajského
kola OVOV v Hranicích na Moravě.
Disciplíny v krajském kole jsou však zcela odlišné než v kole okresním, s výjimkou volitelné disciplíny (dribling, plavání nebo běh na 1000
metrů). Bohužel sprint na 60 metrů, hod kriketovým míčkem ani skok do
dálky nemají děti v Nezamyslicích kde trénovat, o startovních blocích či
tretrách ani nemluvím. Proto patří velké poděkování paní učitelce Haně
Kubíkové a Petru Matušincovi, kteří ve svém volném čase zajistili dětem
alespoň jeden trénink na hřišti Reálného gymnázia v Prostějově. Hlavně
skok do dálky si někteří vyzkoušeli skutečně poprvé. V Hranicích jsme
proto museli spoléhat spíše na přirozené sportovní nadání dětí a trošku
toho začátečnického štěstí. Naše děti se však do všech disciplín pustily
s velkým elánem, touha po dobrých výsledcích a osobních rekordech
z nich přímo zářila. Naše družstvo získalo celkem 20 151 bodů a obsadilo
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12. místo, což napoprvé jistě není špatné. Aleš Navrátil pak projevil naplno své sportovní nadání, když nedal šanci soupeřům v kategorii chlapců ročníku 2007 a postoupil do celorepublikového finále, které se bude
konat začátkem září v Brně. Na stupně vítězů se probojoval ještě Tomáš Pleva (který ovšem nezávodil za ZŠ Nezamyslice), obsadil 3. místo
(chlapci ročník 2005). „Bramborová“ medaile zbyla na Matěje Matušince (chlapci ročník 2008) a Markétu Župkovou (dívky ročník 2007), páté
místo obsadila Tereza Račanská (dívky ročník 2005) a Veronika Plevová
(dívky ročník 2008). Do první desítky se vešel ještě Filip Malý (6. místo
v chlapcích ročníku 2006) a Karolína Hepnarová (reprezentující ovšem
ZŠ Melantrichova Prostějov) - 8. místo v dívkách ročníku 2007. Děti
mají jistě velký sportovní potenciál, takové výsledky téměř bez tréninku
jistě potěší. A nás dospělé spíše zamrzí, že děti v Nezamyslicích nemají
vlastně kde trénovat, těžko se pak vyrovnávají zkušenějším soupeřům.
A o společných dresech, ve kterých by žáci reprezentovali školu, se také
mluví již několik let, ovšem stále bez výsledku. Prosím všechny, kteří by
s tím mohli něco udělat, zamysleme nad tím a umožněme našim dětem
další sportovní rozvoj, tak abychom se příště mohli radovat z ještě lepších výsledků.
Markéta Plevová

TJ Haná Nezamyslice
Letošní rok začal pro fotbalisty tradičně, a to „Novoročním fotbálkem“.
Jako každý rok jsme se sešli 1. ledna 2018 v 10 hodin ráno na hřišti. Nejde nám jenom o to nasadit kopačky a zakopat si do míče s heslem: Jak
na Nový, tak po celý... ale sejít se s přáteli a věrnými fanoušky fotbalu
a popřát si do toho nastavájícího roku hlavně pevné zdraví. Tato tradice
již funguje přes 40 let.
Po valné hromadě, konané 6. ledna 2018, se po dvaceti letech změnilo vedení klubu. Tímto bychom rádi poděkovali bývalým, dlouholetým
členům výboru za obětavou práci, kterou pro klub vykonali, a čas, který
mu na úkor vlastního volna a rodin věnovali. Musím říct, že pomáhají
stále. Bez jejich zkušeností a rad bychom se zatím neobešli.
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Teď už k fotbalovým výsledkům. Mužstva mužů se dlouhodobě potýkají s nevelkou motivací hráčů zahrát si spolu dobrý fotbal, nebo vůbec
na zápas, natož na trénink přijít. Občas byl proto problém, aby se kluci
na zápas sešli a v několika případech musely nastoupit i legendy z fotbalového důchodu. Stalo se tak, že se smazaly rozdíly mezi oběma mužstvy a kluci ve velkém počtu (někdy i 8 lidí) museli nastupovat k oběma
zápasům za víkend. Proto ani nejsou překvapivé celkové výsledky těchto mužstev. A-mužstvo se po jarní části sezony 2017/2018 umístilo na
11. místě ze 14 a B mužstvo na 8. místě z 10. Zato mládežnická mužstva
nám dělají radost. Mladší žáci skončili na 4. místě, a to s 19-ti výhrami
z 24 zápasů. Dařilo se i přípravkám. Jak mladší, tak starší přípravka se
umístila v polovině tabulky s vyrovnanými výsledky.
Pro nadcházející sezonu doufáme v obnovení veškerých mládežnických kategorií. Po roce by opět měli začít hrávat dorosti a po delší době
u nás budou hrát i starší žáci. Jelikož se v této věkové kategorii potýkáme, musím podotknout, že ne jediní v okolí, s nedostatkem hráčů,
budeme novou sezonu hrát krajský přebor žáků (mladších i starších)
společně s mužstvem Němčic nad Hanou v režimu sdružených mužstev.
Navíc u nás zůstane další oddíl mladších žáků, kteří budou hrát nadále okresní přebor. Díky tomu budeme mít obsazeny všechny mládežnické kategorie od předpřípravky až po dorosty. Celkem je pro sezonu
2018/2019 přihlášeno 8 mužstev. Kolik jich dohraje, bude záležet hlavně
na jednotlivých hráčích.
Nakonec bych ráda popřála všem, aby si užili nastávající léto. Děkuji
všem, kteří nás podporují. Doufám, že po letní pauze se opět v hojném
počtu, jak hráčů, tak fanoušků, společně sejdeme na hřišti.
Za fotbalisty,
Petra Michlíčková
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Stavění májky, čarodějnice,
pochod a kácení májky
Již druhým rokem jsme se v naší obci mohli zúčastnit obnovené tradice stavění májky. Vpodvečer 30.dubna jsme ji zdárně postavili a ozdobili pestrobarevnými
stužkami. Tentokráte bylo pro umístění májky vybráno
místo vedle nové hasičské zbrojnice, kde byla májka
více na očích nejen místním občanům, ale i kolemjdoucím nebo projíždějícím. Definitivně jsme
tak do naší obce přinesli
jaro.
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Po postavení májky jsme pak na parketu u fotbalového hřiště mohli
pozorovat rej čarodějnic a čarodějů, kteří se přišli pobavit a na blízkém
kopci pod dozorem hasičů zapálili očistnou vatru.
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Těsně před půlnocí se pak sešli
členové a příznivci turistické sekce
Nezamyslických mažoretů na křižovatce ulic Vyškovská a 30.dubna
a zúčastnili se již tradičního celodenního pochodu z 30.dubna na 1.máje.
V sobotu 2.června pak proběhlo kácení májky. Májku ve zvláštní
soutěžní disciplíně vyhrála jedna
z našich spoluobčanek, a získala
tak právo májku si pokácet a odvézt
si ji domů. Co s ní udělala, si asi
dokážeme představit. Zábava pak
pokračovala za hudební produkce
jednoho z místních dj-ů. Narušila
ji pouze vydatná jarní bouřka, před
kterou se všichni zbylí přítomní
museli schovat do hasičky.
-MiK-
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Zimní olymppijáda 2018
Jistě jste zaznamenali, že v pátek, poslední den školního roku, se konala již tradiční akce. Nezamysličtí mažoreti přichystali opět disciplíny
Zimní olymppijády. To, že se nezamyslická Zimní olymppijáda stala již
zavedenou značkou v kalendáři kulturních událostí našeho mikroregionu, svědčí o její popularitě. Nejen počet uspořádaných nultých ročníků,
ale i počet návštěvníků, a to hlavně dětí, které se přišly pobavit a vyřádit
se v netradičně pojatých zimních disciplínách pořádaných v tropickém
počasí, svědčí o všem.
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První známky toho, že se má konat nějaká taškařice, mohli občané Nezamyslic zaznamenat již v pondělí 25. června, kdy se městysem prohnal hlučný
alegorický vůz naložený kupou dětí v zimním oblečení, následovaný několika sportovními osobnostmi ve slušivých zimních oblečcích. Tento neobvyklý
průvod měl upozornit na 8. nultý ročník Zimní olymppijády, která byla připravena na pátek 29. června. Někteří spoluobčané neodolali a před vlastním
domem nabízeli účastníkům zimně oblečeného průvodu něco pro zahřátí.
Myslím, že průvod vzbudil žádanou pozornost a svůj vytyčený cíl splnil. Důkazem byla opět hojná účast jak olymppijoniků, tak jejich příznivců a diváků.
Samotná páteční sportovně-zábavná událost byla vyvrcholením několikaměsíčních organizačních příprav. Ty se vždy konají v klubovně mažoretů - na
zahrádce restaurace na koupališti. Začátek olymppijády byl stanoven na 15
hodin, 55 minut a 55 vteřin nezamyslického času. Bohužel se organizátorům
stanovený čas nepodařilo úplně přesně dodržet, protože typicky zimní počasí
svými rozmary způsobilo menší zdržení při převozu olymppijáckého ohně.
Přesně o 23 minut a 12 vteřin později byl zahájen slavnostní nástup všech
oficiálně i neoficiálně přihlášených výprav. Po nástupu dostal slovo čestný
předseda olymppijáckého výboru Vlastimilos Michlíčkos. Svým projevem
překvapil všechny přítomné. Ještě než si vůbec někdo všiml, že předseda začal
mluvit, projev skončil a dal tak prostor pro rozhovor s významným nezamyslickým rodákem panem Foltýnois, který je známý jako nevyčerpatelná studnice všeobecných vědomostí a historických událostí a to i o Nezamyslicích
a nejbližším okolí. Pan Foltýnois pak společně s čestným předsedou panem
Michlíčkosem zapálili olymppijácký oheň. Od této chvíle byla olymppijáda
oficiálně zahájena.
Soutěžení zahájil biatlon dospělých se střeleckou položkou v polovině závodu. Běžící dospěláci byli ostřelováni dětmi z vodních pistolek. Osvěžující střelecká položka vlila všem soutěžícím novou sílu do těla před jediným
a největším stoupáním na trati. Vítězové byly všichni, kdo se zúčastnili. Zcela
v duchu olymppijáckých pravidel. Stejně náročnou trať pak absolvovali i naše
dětičky. Medaile byly rozdány všem. Bez ohledu na pořadí dosažené v závodu.
Nově zařazenou soutěží byl pak „skeleton“. Ledové koryto mistrovsky
vytvořené našimi mažoreťáckými techniky z návěsové plachty, pokořilo
na nafukovacím skeletonu hned několik skvělých sportovců z řad dětí
i dospělých. Někteří dokonce i na vlastní pneumatice.
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Poslední disciplína, která jako již tradičně uzavřela sportovní olymppijácké odpoledne, byla sjezd na čemkoliv z vrcholku Mount Nezamyslu
do připravené pěny. Pěnu dodal a na místě z voňavého jaru a kvalitního
mýdla vyrobil nezamyslický sbor dobrovolných hasičů. Hasiči se následně
postarali i o očistu a osvěžení všech účastníků her.
Uhašením olymppijáckého ohně byla zakončena sportovní část olymppijáckého programu a mohla začít volná zábava v rytmu hitů, které vybíral
místní zábavový guru DJ Mrňa. Občerstvovací stanici, zapůjčenou místním
fotbalovým klubem, odpovědně obsluhovali členové místního hasičského
sboru. Všem pořádajícím a příznivcům, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na shledanou na dalším nultém ročníku.
-MiK-
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Mládežnický fotbal v Nezamyslicích
Máme tu začátek prázdnin a to znamená, že je naše fotbalová sezóna u
konce. A jaká byla, se Vám pokusím ve zkratce přiblížit.
V sezóně 2017/2018 jsme měli čtyři týmy. Předpřípravku, r. 2011+, která trénovala a hrála jen přátelská utkání. Dále mladší přípravku (2009, 2010), která
postoupila, stejně jako starší přípravka (2007, 2008), po celoročních bojích do
svých finálových turnajů (tabulky a výsledky se v těchto kategoriích neuvádějí).
Mladší žáci, z nichž většina se rvala ve své první žákovské sezóně s mnohdy až
o dva roky staršími soupeři, obsadili parádní čtvrté místo. Od bedny nás dělilo
pouze skóre. Makalo se celý podzim, přes zimu se odehrálo celkem 18 turnajů.
Zimu jsme zakončili třídenním soustředěním ve Starém Hrozenkově. Jarní tréninky probíhaly 2x týdně na hřišti. Vyplatilo se - přípravky dosáhly na finálové
turnaje, žáci byli čtvrtí a k tomu druhé místo mezi školami na okrese Prostějov.
Vydařenou sezónu jsme zakončili přátelským posezením a zápasy mezi rodiči
a dětmi. Dle ohlasů se všech 107 !!! zúčastněných výborně bavilo.
Co bude dál? Příští sezóna bude ještě náročnější. Budeme mít předpřípravku, mladší i starší přípravku, mladší žáky Nezamyslice v okresním přeboru,
mladší žáky Nezamyslice v Ondrášovka cupu a navíc mladší a starší žáky Nezamyslice – Němčice (sdružený oddíl) v krajském přeboru. Čeká nás toho tedy
hodně. A tak bychom byli rádi, kdyby se našla dobrá duše, která by nám s dětmi
pomohla. Díky za Vaši přízeň a podporu.
Petr Moravec
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Odstranění přechodů na Vyškovské
Možná jste se v posledním červnovém vydání „Prostějovského večerníku“ dočetli o rušení přechodů pro chodce v Mostkovicích. Možná jste
nevěřili vlastním očím, co vše je možné – ale je to, bohužel, skutečnost.
Je to nový bezpečnostní trend, který téměř jistě nemine ani nás a přechody přes ulici Vyškovská.
Na začátku roku se zde objevili úředníci odboru dopravy Olomouckého kraje společně se zástupcem Policie ČR. Společně jsme navštívili
křižovatku na Vyškovské ulici, kde mi bylo sděleno, v kterých parametrech přechody neodpovídají požadavkům bezpečnosti silničního provozu. Např. že oba přechody jsou špatně osvětleny, šířka vozovky je pro
přechod moc velká, proto by musel být uprostřed ostrůvek. Ale na ten
je zase moc úzká. Poloměry zatáčení z/na Vyškovskou jsou malé a neodpovídají tomuto typu silnice – zkrátka celá křižovatka je dle jejich
názoru špatně. Že je silnice „krajská“ je zase až tak moc nezajímalo, oni
řeší bezpečnostní situaci. Na dotaz, co tedy pro to můžeme udělat my
(i když není silnice naše), co napravit, jak „přisvítit“ přechody apod. mi
sdělili, že je to stejně jedno, že oni nějak rozhodnou a sdělili mi, že, „dle
nových bezpečnostních standardů a statistik je stejně bezpečnější místo
pro přecházení než klasický přechod“.
Po zhruba 2 měsících jsme obdrželi oficiální stanovisko Odboru dopravy Olomouckého kraje, tzv. „Stanovení místní úpravy provozu“. To
spočívá v cituji: „odstranění dvou vodorovných dopravních značek V7
a svislých dopravních značek IP6, vyznačujících přechody pro chodce na silnici č. I/47 v obci Nezamyslice v místě křižovatky se silnicí
č. III/43312“.
Odůvodnění změny – opět cituji: „Policie ČR svůj požadavek zdůvodňuje tím, že předmětné přechody pro chodce neodpovídají požadavkům bezpečnosti silničního provozu. Délka přechodu je 7,4 a 8,9 m a jejich nasvětlení neodpovídá bezpečnosti silničního provozu. V současné
době, kdy je zprovozněna dálnice D1, je provoz na silnici č. I/47 zcela
minimální – dle sčítání dopravy z roku 2016 ve špičkovou hodinu 307
vozidel. Po odstranění dopravního značení zůstanou místa jako místa
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pro přecházení. Prokáže-li se v budoucnu nutnost obnovy přechodu pro
chodce, bude jej možné v souladu s požadavky bezpečnosti silničního
provozu zrealizovat.“
Celý dokument je v případě zájmu k nahlédnutí na úřadu městyse.
Proto upozorňujeme občany, kteří chodí přes Vyškovskou ulici, kteří
chodí na autobusové zastávky, kteří přechází směrem ke hřbitovu, resp.
k Tištínu, na zvýšenou opatrnost. Dřív nebo později uvedené značení
přechodu zmizí a zůstane z něj jen místo pro přecházení – A NA TOM
MAJÍ BOHUŽEL PŘEDNOST AUTA.
starosta

A je to tady – než stihla Hvězdička vyjít, přechody zmizely. Tak, prosím
vás všechny a hlavně děti, dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení Vyškovské ulice.
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Naše obec zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme
novou službu - Mobilní rozhlas. Nově vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
(MR_registrace)
Zaregistrujte se ZDARMA na www.nezamyslice.mobilnirozhlas.cz
nebo přímo na našich webových stránkách www.nezamyslice.cz, případně přímo na úřadu městyse a vyplňte vaše tel. číslo a e-mail. Následně
budete dostávat:
• hlavně e-maily s aktualitami a novinkami
v případě nutnosti, ohrožení, krizového hlášení
• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• zprávy do aplikace na chytrý telefon

Co vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Krizové řízení

Nová služba by měla zkvalitnit komunikaci mezi úřadem městyse
a občany. Za první měsíce se již přihlásilo přes 50 našich občanů, kteří
dostávají do e-mailu různé novinky, aktuality a další informace.

Informace z úřadu
• Hlášení rozhlasem a aktuality
• Upozornění na odstávku vody,
elektrické energie či plynu
• Změna svozu odpadu
• Změny v ordinaci lékařů
• Pozvánky na kulturní a sportovní události
• Uzavírky silnic
• A mnoho dalších informací
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Paprsky
Slu
Sluneční
paprsky zvítězí nad mraky
S duhou a deštíky budu si hrát
V lese pak po hřibech
Prohnou se košíky
Jahody zabarví nejednu tvář.
Užít si pohody, protáhnout záda
S dětmi prozkoumat celičký svět
Navštívit známé, tak to bych ráda
Načerpat síly a vrátit se zpět.
Bohuslava Novotná
Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 1000,- Kč.
1/2 strana za 500,- Kč.
Grafická úprava inzerátu je na objednateli.
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