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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme před sebou opět očekávané Svatováclavské slavnosti a začátek podzimu. Letošní léto bylo místy až tropické a nadělalo svým suchem možná víc
škody než užitku. Věřím ale, že jste si ho všichni, a hlavně děti, užili a načerpali nové síly do dalších měsíců. Možná by se hodilo, kdyby to šlo, trošku si
toho tepla schovat na nastávající sychravé podzimní období.
V uplynulých prázdninových měsících jsme dokončovali výstavbu inženýrských sítí v nové lokalitě Končiny, kde již brzy budou moci noví majitelé pozemků začít stavět své nové vysněné domy. Po „dvouletém boji“
s E.ONem se podařilo uskutečnit i přeložku vysokého napětí a odstranit
překážející sloupy. Ještě před dokončením sítí se podařilo prodat všech 17
stavebních pozemků.
Zúčastnili jsme se 2 dražeb rodinných domů. Zatímco RD č. p. 98 se nám
podařil koupit, u dražby RD č. p. 137 se tak nestalo. Cena se bohužel „vyšplhala“ dost vysoko, až nad odsouhlasené možnosti zastupitelstva, přesto budeme
chtít pokračovat i v dalších dražbách v podobném duchu, samozřejmě v rámci finančních možností obce. Přes prázdniny jsme také vymalovali společné
prostory v SRC a v obecním domě. Rekonstruovali jsme dešťové kanalizační
vpusti v ulici Sportovní, dokončila se rekonstrukce poloviny hřbitovní zdi a
vyměněna byla všechna okna a dveře ve smuteční obřadní síni.
A co ještě chystáme na letošní rok a nejbližší období? Letos proběhne ještě rekonstrukce chodníků v ulici Tjabinova a v ulici Gen. Svobody. Zde se
nám podařilo zajistit dotaci z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova. Zároveň dojde i k plánované opravě dlažby kolem pomníku padlých a
k dobudování chodníků v parku kolem hřiště a ve směru od dětského hřiště
ke koupališti. Na příští rok již připravujeme kompletní rekonstrukci budovy
„B“ Masarykovy základní a mateřské školy, na kterou se nám podařilo zajistit
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 17,7 milionu korun. Pokračovat bychom také chtěli s opravou hřbitovní zdi. I zde již máme přislíbenu
dotaci na realizaci z Ministerstva zemědělství ČR. Ve finální přípravě je také
výstavba kolumbária a výstavba 6 sociálních bytů. Ty by měly vzniknout v již
několik let opuštěné budově č. 145 v ulici Gen. Svobody (ve staré ZUŠce). Na
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tyto byty máme také zažádáno o dotaci a obsazení těchto bytů bude plně v
kompetenci obce.
Protože se s podzimem blíží i očekávané komunální volby, dovolte mi,
abych zde poděkoval všem zastupitelům, kteří v uplynulých letech pracovali
na rozvoji městyse. Rád bych také zároveň poděkoval i všem, kteří nám v
tomto nelehkém úkolu pomáhali – ať už radou nebo pomocí při investičních
akcích, tak i osobní pomocí při všech dalších organizovaných akcích - kulturních, společenských, sportovních i všech dalších. Všem, kteří jakkoliv přiložili pomyslnou ruku k dílu, patří obrovský dík.
O tom, co vše se v městysi za uplynulé volební období událo, jsem si dovolil napsat v jiném článku v této Hvězdičce.
Zároveň mi dovolte, abych vás všechny pozval k nadcházejícím komunálním volbám ve dnech 5. a 6. října 2018, u kterých máte jedinečnou možnost
přímo ovlivnit další rozvoj našeho městyse.
A na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál krásné
a pohodové nadcházející Svatováclavské slavnosti, pokud možno přiměřeně
hezké podzimní dny a hlavně pevné zdraví do dalších dní.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Usnesení č. 26/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
Usnesení č. 29/2018
ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice
konaného dne 6. 9. 2018 od 19:00 hod.
v budově SRC Nezamyslice
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
I. SCHVALUJE
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Program jednání
3. Prodej plynového zařízení v lokalitě Končiny v celkové délce 507,13 m,
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
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které je umístěno na pozemcích p. č. 2228/1, 1026/2, 1146/2 a 1147/2 v
k.ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu 150.000,- Kč + DPH a zároveň znění kupní smlouvy s firmou Quantum, a.s. Vyškov.
Odůvodnění ceny:
- Jediným zájemcem je žadatel, který také provozuje plynová zařízení
v celé obci
- Pro městys by znamenalo vlastnictví uvedeného plynovodu do
budoucna předpoklad dalších nákladů na údržbu a opravy, což se jeví
neekonomické
Smlouvu o smlouvě budoucí í s firmou VaK, a.s. Prostějov na část kanalizační stoky – stoku „S“ v délce 558,4 m, která je umístěna na pozemcích
p.č. 1070, 1025/2 a 1025/1 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou za cenu 1,- Kč
+ DPH
Odůvodnění ceny:
- Jediným zájemcem je žadatel
- Tento také tuto stoku z roku 1976 provozuje
- Pro městys znamená vlastnictví stoky po roce 2028 předpoklad
dalších nákladů na údržbu a opravy
- Z důvodu předpokládaných budoucích nákladů na údržbu a opravy
není vlastnictví stoky po roce 2028 efektivní
Plán rozvoje sportu městyse Nezamyslice do roku 2023
Nové Stanovy Svazku obcí Mikroregion Němčicko zaslané Svazkem obcí
Mikroregion Němčicko dne 2. 8. 2018
Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, programu 11703 – IROP,
ve výši 17.743.807,80 Kč na akci „Odborné učebny ZŠ Nezamyslice“
Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, programu 12966 – údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků, ve výši 547.557,- Kč na akci
„Oprava hřbitovní zdi v Městyse Nezamyslice – SV část“
Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemcích p.č. 1194/9, 1194/10, 1192/4, 1006/2, 1006/3 a 2209
v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemku p.
č. 983 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou v ul. Švermova

11. Uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu 2228/9 o výměře 2.039 m2
za cenu 750,- Kč/m2 pozemku, tj. za kupní cenu 1.529.250,- Kč, s žadateli
na základě projevu jejich zájmu ze dne 20.8.2018, a to do spoluvlastnictví
12. Rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se mění schválený rozpočet na
straně výdajů o 550.000,- Kč. Financování ve výši 550.000,- Kč
13. Účast městyse v elektronické dražbě u ½ RD č.p. 161
14. Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené s firmou Quantum, a.s., Brněnská 122/212,
Vyškov. Dodatkem se mění cena díla na základě rozpočtu méně a více
prací o 686.189,50 Kč + DPH
15. Opravu zbývajících dešťových vpustí v ul. Sportovní
16. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o připojení
rekonstruované budovy v ul. Gen. Svobody č. 145, včetně připojení 6 nových bytů
17. Vybudování spojovacího chodníku od víceúčelového hřiště ke koupališti (na pozemku p.č. 515/4) firmou PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc
za nabídkovou cenou 164.366,40,- Kč vč. DPH a současně i vybudování
šotolinového chodníku v parku (na pozemku p.č. 1190) za nabídkovou
cenou 150.536,10,- Kč vč. DPH
18. Převod sirény v majetku HZS, včetně dálkového ovládání, do majetku
obce
19. Zbourání RD č.p. 79 v ul. Švermova dle projektu
20. Smlouvu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice o zřízení věcného břemene za účelem umístění nové elektropřípojky na pozemku p.
č. 982/2 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou v ul. Tjabinova
II. ZAMÍTÁ:
1. Koupi RD č. p. 36 v Těšicích za cenu 320.000,- Kč (tj. 2/3 odhadní ceny
dle návrhu notářské kanceláře), p.č. st. 52/1 a st. 52/3 v k.ú. Nezamyslice
nad Hanou
2. Realizaci akce „Sadové úpravy ul. 1. máje, Nezamyslice“ na základě hodnocení Hodnotící komisí – firmu ZAHRADA Olomouc s nabídkovou
cenou 168.193,13,- Kč vč. DPH
III. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Informace starosty a zprávu starosty za uplynulé období
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2. Zprávu o kontrole úkolů vyplývajících z minulých usnesení
3. Plánovanou revizi katastru Nezamyslice a Těšice
4. Jednotlivé návrhy na úpravu prostranství před základní školou
IV. UDĚLUJE KOMPETENCI RADĚ
1. k vyhodnocení a schválení nabídek na bankovní úvěr v souvislosti s rekonstrukcí budovy B ZŠ Nezamyslice - akce „Odborné učebny ZŠ Nezamyslice“

Stoleté výročí naší republiky
Z médií se na nás valí informace o tom, co se dělo před 100 lety, kdy
vznikla naše republika. Je moc dobré si vše připomínat, protože naše
přítomnost a budoucnost by nebyla možná bez minulosti.
Vzniku Československa předcházela 1. světová válka, která v naší
obci měla několik obětí v řadách narukovaných vojáků. Lidé také vlivem dlouhé války, kdy dodávali potraviny armádě, trpěli hladem a podvýživou. V celé zemi následovaly nepokoje a vše vyvrcholilo stávkou a
následným převratem.
Jak se žilo v Nezamyslicích, co se v tomto roce událo a jaký význam
a dopad vše mělo na další vývoj naší obce, se již od žádného pamětníka
nedovíme. Proto je nutno čerpat z archivů, obecní kroniky paní Novotné a pana Outraty, farní kroniky a záznamů místní školy.
Ochotnický odbor čtenářsko-pěveckého spolku „Nezamysl“ ve svých
záznamech uvádí, že po tři roky v průběhu 1. světové války nehráli. První představení po této nevítané přestávce se hrálo 17. a 24. února 1917,
bylo jím drama Černé oči. V této těžké době nebylo možné sehnat „divadelní kus“. Ani prostory, kde se dřív hrávalo, nebyly volné, protože
sloužily k ukládání mouky. Ochotníci museli sami donést topivo a petrolej. Nejhorší však bylo, že pan Jaroslav Soušek, představitel hlavní role,
musel pár dnů před premiérou narukovat.
5. května 1918 se hrála veselohra „Ona něco ví“, i když hráli začátečníci, bylo představení zdařilé, následovala volná zábava za libých zvuků
z gramofonu.
Divadelní představení na konci roku bylo mnohočetně zastoupeno
obecenstvem, loučili se totiž staří herci. Z čistého výnosu bylo 60 korun
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rozděleno třem sirotkům po padlých
vojínech obce.
28. října 1919 oslavily sdružené
spolky následujícím programem: hold
prezidentu Masarykovi, báseň a zpěvy,
divadelní hra „Márinka Válková“.
O deset let později, 27. 10. 1928, v
předvečer výročí, v rámci oslav pořádaných Sokolem, legionáři a ostatními
korporacemi pod záštitou zastupitelstva, hrají místní ochotníci divadelní
představení „Páni“. Ráno 28. 10. je vystřeleno z hmoždíře 28 ran, večer se
koná lampionový průvod a nad městečkem ohňostroj. K oslavám 20. výročí již nedošlo.

Slavnostní odhalení pomníku padlých
7

Ve farní kronice jsou záznamy psány rukou faráře P. Jiřího Černého:
„Odjíždějícím na vojnu a projíždějícím vojákům nosili místní občané
na nádraží občerstvení. Ještě v roce 1918 padlo na frontě několik občanů: Janda Vladimír, Zbořil Vincenc, Varhaníček Alois a Konšel Anatol,
Klesnil Jakub, Rozehnal Alois, Šikula František.
23. 5. 1918 byly zrekvírovány cínové píšťaly z varhan. Zplundrované
varhany byly očalouněny barevným papírem. Na opravu varhan se lidé
složili a byly doplněny a opraveny v roce 1927.
Nové zvony za ty, které byly za války zrekvírovány, byly věnovány
kostelu až v roce 1925.
Válka byla oficiálně ukončena 11. 11. 1918.
Na blahou paměť naší republiky byly slouženy dne 10. 11. 1918 služby Boží, před kostelem byly vysázeny 2 slovanské lípy, následovaly zpěvy
a koncert.
Památník padlých byl odhalen 2. 10. 1921 naproti mlékárny. Až po
dostavbě sokolovny byl umístěn na nynější místo.“
Ve všech záznamech je uvedena velká radost a sláva, že ani naši obec
nevynechal na svých cestách pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Masaryk projížděl Nezamyslicemi hned pětkrát. Nejvíce popsány
jsou dvě návštěvy. 23. 6. 1924 se sešlo celé okolí na nádraží, vlak jel
pomalu, hudba hrála, lidé volali „sláva“ a „nazdar“ a mnozí viděli pana
prezidenta.

8

Podruhé projel pan prezident autem na manévry do Kroměříže. Auto
se zastavilo u slavnostní brány, prezident slezl, pozdravila jej malá děvčátka v kroji, vzal si koláč, porozprávěl a jel dál. Bylo to 23. 6. 1928.
Významné události s osmičkou na konci:
V roce 1348 - první písemná zmínka o části Těšice, která byla do roku
1960 samostatnou obcí.
V roce 1848 – byla zrušena robotní povinnost, poddanství.
Po roce 1918 je vydán zákon, že každá obec je povinna vést kroniku.
Ihned po válce obnovil svoji činnost Sokol i Národní jednota.
Do roku 1918 se používal název „Nesamislitz“, od tohoto roku byl
úředně schválen název „Nezamyslice na Hané“.
Pro zajímavost, v roce 1921 žilo v Nezamyslicích v 176 domech 1256
obyvatel.
V září 1968 byl ustanoven pětidenní pracovní týden.
- K 10. výročí vzniku republiky byl v Těšicích u kapličky odhalen pomníček obětem první světové války.
- 17. 5. 1948 – svěcení hasičského auta.
- 19. 7. 1948 – zavedeno světlo do kapličky Panny Marie.
- 15. 8. 1948 - hanácká pouť ke kapličce – Hanáci v nových krojích,
v obci bylo na 48 ženských, 16 mužských a nespočet dětských krojů.
V roce 1968 se začíná zavážet mlýnský náhon a zbytek starého řečiště Hané.
- 15. 5. 1968 - pouť místních farníků do Čenstochové
- V roce 1968 se opravuje fasáda věže kostela.
- V roce 1988 začala stavba současného mostu.
Jedná se o nepatrný zlomek událostí let dávno minulých. Přesto je
velmi důležité si tyto události připomínat, třeba jen jako zajímavost a
drobnou součást historie nejen naší obce, ale celého národa.
Sto let v běhu života
změny lidem nese,
radost, bída, dobrota,
vše jen kupředu hne se.

Pokrok světa ruku v ruce
naději novou dává,
na lepší život bez válek
to cesta je ta pravá.
kronikářka Bohuslava Novotná
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Přivítání prvňáčků
Prázdniny rychle uběhly a začal nový školní rok. První den byl pro
malé školáčky sice velmi deštivý, ale určitě ojedinělý a neopakovatelný.
Naše děti byly středem pozornosti. Všichni jsme se snažili, aby byl jejich začátek pěkný a těšily se do školy. Slavnostní úvod proběhl v sále
Sportovně relaxačního centra. Pan ředitel Mgr. Petr Jordán přivítal přítomné rodiče, prvňáčky i milé hosty. Následovalo kulturní vystoupení
starších žáků a konečně rozdělení prvňáčků ke svým pedagogům. Pan
starosta Ing. Vlastimil Michlíček popřál hodně štěstí i úspěchů v následujícím období a dočkala se i paní fotografka, která zvěčnila obě třídy
– 1. A s paní učitelkou Mgr. Ivetou Dragonovou a 1. B s panem učitelem
Vladimírem Jakoubkem. Po příchodu do školy jsme předali dětem i jejich rodičům organizační pokyny a seznámili je s vychovatelkami školní
družiny – s paní Renatou Kyselákovou a paní Janou Fialovou. Děti byly
jistě plné dojmů, doufáme, že jim zůstanou hezké vzpomínky, a přejeme
si spolu s nimi, aby škola byla pro ně místo radosti, vzdělání, přátelství,
důvěry a spokojenosti.
Mgr. Iveta Dragonová, Vladimír Jakoubek
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Sportovní dopoledne
pro žáky ZŠ a MŠ Nezamyslice
Koncem školního roku se na kynologickém hřišti a v jeho okolí konala
sportovně - dopravní akce pro žáky základní školy a děti mateřské školy
nazvaná Pendrekiáda. Logisticky náročné organizace celé akce se ujala paní
učitelka Hanka Kubíková. Silnou oporou jí byli žáci devátých ročníků a
také žáci z 8. B. Zahájení se konalo na kynologickém hřišti. Úvodního slova
se ujali ředitel školy Petr Jordán a starosta městyse Nezamyslice Vlastimil
Michlíček. Velice poutavá byla vystoupení policejních psovodů, bojového
umění BUJINKAN a ukázka techniky v akci od SDH Nezamyslice.
Sportovně-dopravní dopoledne bylo rozděleno na dvě části. Cyklostezka
byla věnována cyklistickým dovednostem a znalostem. Cílem bylo zdokonalení techniky jízdy a doplnění vědomostí, týkajících se zdravovědy, dopravních značek a povinného i doporučeného vybavení kola. Kynologické
hřiště bylo centrem sportovních disciplín, které byly zaměřeny na zručnost,
obratnost a sportovní dovednosti.
Konala se zde také soutěž o švihadlového krále. Sponzorsky bylo zajištěno občerstvení, odměny a skákací
hrad pro děti.
Akce se skvěle podařila a dětem
se moc líbila. Velké díky patří paní
učitelce Kubíkové a celému jejímu
organizačnímu týmu! Příští školní
rok se těšíme opět!
Dagmar Halašová
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XXIII. letní hudební tábor
Jako každým rokem, tak i letos se konal další ročník hudebního tábora při
ZUŠ Němčice nad Hanou. Novinkou je, že se nejednalo jen o hudební tábor,
ale byl také zaměřen na turistiku. Proč? Tábor byl situován do prostředí Českého ráje a byl by hřích nevyužít nádherného okolí této lokality. Čím vyšší je
ročník hudebního tábora, tím máme stále větší počet zájemců. Zúčastnilo se
celkem 50 muzikantů a 10 tanečníků. O jejich pohodlí se staralo osm pedagogů a dvě instruktorky. Celkem devět dní jsme strávili v kempu Palda v Rovensku pod Troskami, ubytovaní jsme byli v chatkách s kouzelným výhledem na
dominantu Českého ráje – hrad Trosky. Využili jsme pohádkového prostředí
a pět družstev bylo pasováno na Rytíře, Loupežníky, Draky, Skaláky a Trosky.
Denní program byl pestrý, děti neměly čas se nudit. Den začínal „živým“
budíčkem zahraným na trubku, po budíčku se všechny děti seběhly na rozcvičku, poté následovala snídaně, dopolední muzicírování, hraní v orchestru,
cvičení na nástroje. Po obědě byl vyhlášen polední klid, který vystřídala celotáborová hra. Horké táborové dny byly zakončeny večerkou zahranou na
lesní roh.
Tři celodenní výlety na Hrubou Skálu, na Trosky a do zábavního parku
pro děti Šťastná země byly příjemným zpestřením mezi přípravou na závěrečné vystoupení, které se konalo předposlední den na náměstí v Rovensku
pod Troskami.
Opět jsme si to užili a musím přiznat, že se nám nechtělo domů ke každodenním povinnostem…. Těšíme se zase za rok!!!
Jana Veselá – ZUŠ Němčice nad Hanou
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Volební období 2014 – 2018
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem zastupitelům, kteří v průběhu volebního období přiložili ruku k dílu a zasloužili se tak o
rozvoj městyse Nezamyslice, ať už pomocí, názorem nebo nápadem při
investičních akcích, tak i při akcích kulturních, společenských nebo sportovních. V následujících řádcích najdete hlavně výčet investičních akcí
uskutečněných v uplynulém volebním období. I když tam nejsou zahrnuty běžné opravy, údržba nebo třeba malování různých prostor, je vidět, že
se toho událo dost. Pokud se nám podařilo k financování získat dotace, je
to uvedeno v závorce. Na závěr roku jsou vždy uvedeny neinvestiční akce
a služby, které považuji za dobré zmínit.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
Podzim 2014 – zde šlo zejména o dokončení akcí započatých předešlým
zastupitelstvem.
• dovybavení dětského hřiště za obchodem v Nádražní ulici
• výměna oken na zdravotním středisku – I. část
• dokončena pergola před smuteční obřadní síní na hřbitově
• nákup nového vozidla pro pohřební službu - Mercedes Benz
• dodáno nové svozové vozidlo IVECO, které je určeno zejména
pro svoz bioodpadu (DOTACE)
• dokončeno zateplení obecního domu na nám. Děk. Fr. Kvapila (DOTACE)
• výměna svítidel veřejného osvětlení (DOTACE)
• dokončení revitalizace veřejného prostranství - chodníky za SRC a kolem zdravotního střediska (DOTACE)
• rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici
Rok 2015
• dokončení výstavby nové hasičské zbrojnice
• výkup starého domu v ul. Gen. Svobody
• tradiční dotační program na opravu fasád rodinných domů a vybudování vjezdů
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• sanace vlhkosti zdiva v „Obecním domě“ na nám. Děk. Fr. Kvapila a
oprava vnitřních prostor budovy
• rekonstrukce kanalizace a ordinace dětské lékařky ve zdravotním středisku
• doplnění dětského hřiště (lanovka, pyramida, cvičící stroje, lezecká
stěna atd.) (DOTACE)
• rekonstrukce obchodu potravin v Nádražní ulici
• oprava poslední části chodníku v ulici 1. máje a nová autobusová zastávka
• nové odpadkové koše + koše pro pejskaře
• výsadba nových stromů u cyklostezky, u nové hasičské zbrojnice,
v parku u nádraží a na dalších místech v obci
• dodání dalších hnědých popelnic na bioodpad – cca 100 nových
• ostatní akce mimo tradičních, jako jsou např. ostatky, čarodějnice, zimní olymppijáda, Svatováclavské slavnosti, Sešlosti a další a další akce:
o zájezd do termálů ve Veľkém Mederu
o zájezd na hrad Bouzov + Loštice
o pronájem a provozování koupaliště
Rok 2016
• osvětlení cyklostezky do Těšic
• tradiční dotační program na opravu fasád rodinných domů a vybudování vjezdů
• kácení starých topolů u kapličky – vysazeno přes 30 nových stromů,
zejména lip
• rekonstrukce parkoviště u hřbitova a chodníku ke hřbitovu
• nákup velké sekačky pro sečení obce
• vybudování víceúčelové hřiště (DOTACE)
• nákup statku a dalších pozemků pro další využití
• výměna dveří na domově pro seniory
• rekonstrukce chodníků v ulici 30. dubna a v ulici Tjabinova (DOTACE)
• výkup starého domu v ul. Švermova
• zahájena výstavba budovy „C“ základní školy (DOTACE)
• koupě nové automobilové hasičské cisterny SCANIA (DOTACE)
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• ostatní akce a zájezdy:
o 2x zájezd do Národního divadla v Brně
o odvrácení výstavby obalovny v Dřevnovicích
o pronájem a provozování koupaliště
o sjezd rodáků
o zájezd do termálů ve Veľkém Mederu
o vánoční zájezd do Vídně
Rok 2017
• výměna oken na zdravotním středisku – II. část
• tradiční dotační program na opravu fasád rodinných domů a vybudování vjezdů
• restaurování pomníku padlých (DOTACE)
• nákup sekačky a vysavače listí – další doplnění techniky pro samostatné sečení
• automatizace a modernizace knihovny (DOTACE)
• dovybavení zásahové jednotky hasičů ochrannými obleky a dalším vybavením (DOTACE)
• otevření přístavby – nové budovy „C“ základní školy (DOTACE)
• oprava páteřní kanalizační stoky „S“ bezvýkopovou metodou (DOTACE)
• výměna starých kotlů na zdravotním středisku
• rekonstrukce chodníku od mostu k ulici Sportovní a také parkoviště u
pošty
• výměna systému na ohřev vody v domově pro seniory
• rekonstrukce chodníku k domovu pro seniory
• výstavba chodníku k víceúčelovému hřišti
• výsadba desítek stromů v rámci celého katastru obce
• ostatní akce, služby a zájezdy:
o léky do domu – od 1. ledna funguje závoz léků zdarma až do domu
o kluziště - v provozu 5 týdnů
o zájezd do termálů v maďarském Györu
o zájezd do vánočního Krakova
Rok 2018
• vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 17 RD v lokalitě Končiny
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• tradiční dotační program na opravu fasád rodinných domů a vybudování vjezdů
• oprava kanalizace u bytovky č. p. 361
• výkup starého domu v ul. Gen. Svobody
• dovybavení zásahové jednotky hasičů ochrannými obleky a dalším vybavením (DOTACE)
• rekonstrukce hřbitovní zdi – I. část (DOTACE)
• příprava projektu pro sociální bydlení – rekonstrukce budovy č. p. 145
(DOTACE - zatím nepotvrzena)
• výstavba altánku u domova pro seniory
• výměna oken na domově pro seniory
• oprava kanalizačních dešťových vpustí v ul. Sportovní
• výměna oken a dveří ve smuteční obřadní síni
• rekonstrukce chodníků v ulici Gen. Svobody a v ulici Tjabinova (DOTACE)
• příprava projektu pro výstavbu kolumbária na hřbitově
• ostatní akce a zájezdy:
o zájezd do Lednice
o 3. místo v Krajském kole soutěže Zlatý erb – elektronické služby
úřadu
o zájezd do termálů ve Veľkém Mederu
o zájezd do vánoční Vídně
Připravujeme na rok 2019
• rekonstrukce budovy „B“ základní školy (DOTACE)
• výstavba kolumbária na hřbitově
• rekonstrukce hřbitovní zdi – II. část (DOTACE)
• výstavba 6 bytů sociálního bydlení – rekonstrukce budovy č. p. 145 (DOTACE - zatím nepotvrzena)

Domov „Na Zámku“ p. o.
Blíží se nám konec léta, které se v Domově „Na Zámku“ neslo v duchu
řady společenských, rehabilitačních, terapeutických, ale i mezinárodních
aktivit.
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Významné pro nás bylo uspořádání prvního ročníku mezinárodního
terapeutického workshopu pod názvem „Mezinárodní zahradní terapie“.
Workshop se konal v červnu, kdy byla zahrada plná života a terapeutické
prvky, jako je třeba bylinková spirála, vyvýšené záhony, čajová zahrádka,
triangl růží či aromaterapeutický záhon, byly v plném květu a zářily mnoha
barvami. Za mezinárodní účasti jsme tak mohli prezentovat jednu z našich
terapeutických aktivit, a to zahradní terapii. Účastníky workshopu nejvíce
zajímalo, jakým způsobem se uživatelé zapojují do aktivit spojených s prací

na zahradě a jak tyto činnosti působí na rozvoj jednotlivých složek osobnosti a kvalitu života našich uživatelů.
Velké oblibě se i letos těšila tradiční Zahradní slavnost a pěvecká soutěž
DOREMI, které se obě konaly v průběhu prázdnin v příjemném prostředí
zámecké zahrady. Zde se uživatelé setkali se svými přáteli, opatrovníky a
rodinou. Užili si společně odpoledne plné hudby, zábavy a tance.
Mimo pravidelné nabídky aktivizačních činností jsme v uplynulém období nabídli našim uživatelům účast na terapeutických, rehabilitačních, ale
i lázeňských pobytech. Jedním z nich byl rekreačně - rehabilitační pobyt
v Resortu Hrubá Voda. Pobyt se nesl v duchu rozvoje a podpory samo18

statných aktivit, které se vzájemně prolínaly. Přínosný byl pro uživatele
program zaměřený na rehabilitaci a terapeutické aktivity, které jim zprostředkovali naši zaměstnanci, ale také samotný fakt, že se seznámili s pro ně
novým prostředím mimo Domov „Na Zámku“. V rámci tohoto pobytu byla
podpořena samostatnost uživatelů, a to formou nácviků při přípravě jídla,
cestování a řešení pro mnohé z nás běžných situací.
Dalším z nabídky terapeutických pobytů byl týdenní terapeuticko – rehabilitační pobyt s prvky harmonizace v Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm, který se uskutečnil v prvním zářiovém týdnu. Na denním programu
byly zařazovány rehabilitační a pohybové aktivity, aktivity pro rozvoj smyslového vnímání a vše bylo doplněné konceptem Stimulační harmonizace,
což je terapeutický program zaměřující se na celkové zklidnění uživatele
pomocí stimulačních technik s využitím dechu.
Tým zaměstnanců Domova „Na Zámku“

Naše farnost
Měsíc červen byl plný událostí. Na začátku měsíce to bylo Boží tělo,
kostel byl vyzdoben břízkami. U Látalů a v Domově Na Zámku přichystali
krásné oltáříčky. Hned následující týden přistoupilo k 1. svatému přijímání
šest dětí.
V polovině měsíce se uskutečnila první etapa výměny oken na budově
fary, při které bylo nainstalováno osm oken. Následovat bude výměna zbylých oken.
Ve farním společenství máme mnoho dětí, pro které mládež a ministranti připravili dětské odpoledne a v červenci pak opékačku na farním dvoře.
8. července jsme se spolu s poutníky z Tištína vypravili do Křtin, kde
mši svatou sloužil P. Marek František Glac spolu s panem farářem Hřibem,
který nezapomněl na své bývalé působiště a spolu se svými novými farníky
přijel oslavit tento svátek s námi.
22. července u nás sloužil mši novokněz P. Jan Svozílek z nedalekých
Dobromilic, který uděloval novokněžské požehnání. Také jeho primiční
mše v Dobromilicích se mnoho místních zúčastnilo.
V červenci se pracovalo na farním dvoře při terénních úpravách, kde se
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střídali farníci, věřící i nevěřící, velký kus práce udělali i místní mažoreti.
Pravidelně se také pracuje na farní zahradě. Právě sklizené ovoce ze zahrady bylo použito rodinou Pavlíkových k výrobě povidel a otcem Markem k
výrobě sušeného ovoce, jejichž zakoupením lze přispět na okna na faře. Podobně i výdělek za med věnovaný panem Novotným a svíčky vyrobené ze
starých kostelních svící od
paní Novotné bude použit
k výměně oken.
V měsíci srpnu se 29
dětí a osm statečných vedoucích vypravilo na farní
tábor tentokrát do Branné
v Jeseníkách: „Děti se zase
po roce potkaly se svými táborovými kamarády
z celé Moravy a užily si
spoustu zábavy. V době konání našeho tábora probíhala v Branné i historická pouť, na kterou jsme se s dětmi samozřejmě museli jít podívat. Na
dlouhé túře k lesnímu baru jsme zdolali nemalé překážky a kopce, ale krása
Jeseníků nám veškeré úsilí vynahradila. Domů jsme se nakonec vrátili zdraví, moc spokojení, ale hlavně unavení. Farní tábor v letošním roce obdržel
i příspěvek od městyse Nezamyslice, za který jsme velmi vděční.“ napsal
Laďa Novotný.
12. srpna se místní i přespolní sešli u kaple Panny Marie na velké pouti.
Letos se poutníci na rozdíl od předešlých let bohužel nemohli přidat do
slavnostního průvodu,
jelikož právě probíhala
výstavba chodníku na
Končiny.
Poutí není nikdy dost,
a tak jsme 16. srpna vypravili autobus k Hostýnu, kde se konala mše a
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požehnání, farníci prožili
krásný slunečný den.
První neděli v září se
slavila dětská mše svatá.
Děti zpívaly za doprovodu pana Cypriana, četly
z písma a připravily si
velice pěkné přímluvy.
V sobotu 8. září se
konala projížďka Na bicyklech Němčickem. V minulých letech bylo
razítkovací stanoviště u hasičské zbrojnice, před obecním úřadem, u
kaple, SRC a školky. Letos jsme jej umístili před kostel svatého Václava, s možností prohlídky kostela i věže, za což patří dík všem dobrovolníkům, kteří nabídli i povídání o věži a historii.
V neděli se pak konala u kaple Panny Marie malá pouť, hojně navštívená místními i přespolními.
Bohuslava Novotná

...a budeme opět stavět!
Již je tomu rok, co jsme slavnostně otevírali novou budovu C, jeden školní
rok v ní prožili, a už se chystá další stavební úprava naší školy. Městys Nezamyslice uspěl při podání žádosti o dotace na rekonstrukci budovy B, kde
vzniknou zejména odborné učebny pro starší žáky. Těšit se můžeme na specializované učebny přírodovědných předmětů, ale také učebny pro cizí jazyky, cvičnou kuchyňku či vylepšené školní dílny. Pokud se dokumenty podaří
vyřídit na podzim, započaly by interiérové stavební práce v zimním období,
s cílem otevřít další školní rok již v novém! Předpokládané náklady budou
kolem 25 milionů Kč.
Pro několik třídních kolektivů bude probíhat po dobu rekonstrukce výuka v náhradních prostorách tak, aby žáci mohli zdárně dokončit probíhající
školní rok. Bližší informace rodiče včas obdrží po upřesnění harmonogramu
prací. Věříme, že trocha nepohodlí bude vyvážena očekávaným výsledkem v
podobě moderního zázemí pro výuku dalších generací dětí.
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Díky jiným projektům se podařilo získat finance navíc i pro posílení pedagogického sboru o další odborníky - již třetím rokem pracuje externě ve škole
školní psycholog, dále sociální pedagog, speciální pedagog či školní asistent.
V MŠ pomáhala i chůva pro dvouleté děti. Na další 2 roky se personální pozice z následného projektu podařilo udržet a navíc přidat několik dalších aktivit
i pro ŠD (zejména projektové dny). Pro podporu e-learningu se z projektu
pořídí i mobilní učebna v podobě tabletů a také bude pokračovat úspěšný
Klub zábavné logiky a deskových her pro nadané žáky.
Učitelé přírodovědných předmětů jsou zapojeni do celorepublikového
projektu s názvem Člověk a příroda přes partnerskou Univerzitu Palackého Olomouc. Se stejnou univerzitou podporujeme z dalšího projektu žáky s
různými obtížemi při učení. A jako školu se zkušenostmi v oblasti podpory
žáků se zrakovým postižením si nás vybrala pro partnerství (pro mentoring a
předávání zkušeností dalším školám) Speciální škola v Olomouci pro zrakově
postižené žáky. V MŠ se dvě učitelky zapojily do projektu zaměřeného na polytechnické vzdělávání v předškolní výchově. Celkově se daří čerpat v právě
probíhajících projektech téměř 4 miliony Kč. V budoucnu se chceme zaměřit
na projekty orientované více na podporu mobility žáků s podporou cizích
jazyků (viz v minulosti úspěšný jazykově-poznávací projekt Anglie). Mimo
jiné byla proto v letošním školním roce zahájena výuka anglického jazyka již
od 1. třídy. Formou nepovinného předmětu získávají žáci 1. a 2. ročníku první komunikační dovednosti pod vedením aprobované učitelky.
A dle známého rčení „Ve zdravém těle, zdravý duch“ je třeba posilovat
zdraví žáků i pohybem. Proto mezi dalšími cíli bude snaha zaměřit se také i
na projekty s podporou sportů.
Jistě jste si všimli nových informačních panelů v katastru
městyse Nezamyslice. Základní
škola obdržela dotaci na vybudování naučné stezky s názvem
„Okolo Nezamyslic“. Přesněji
na I. etapu (zastavení u školy, u
kapličky, u cyklostezky). V rámci další etapy zkusíme požádat
o další finance Olomoucký kraj
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a postavit další 3 plánovaná zastavení. Původní způsob upevnění musel být
nahrazen pevnějším z důvodu větší stability a zajištění bezpečnosti kolemjdoucích. Po dokončení bude stezka využívána nejen v rámci ekologicko-vlastivědných projektových dnů ZŠ či MŠ, ale bude sloužit široké veřejnosti.
Rád bych touto cestou velmi poděkoval za vstřícnost a ochotu se sponzorsky
podílet na instalaci webové kamery pro pozorování hnízda čápů bílých panu
Francsákovi (firma Bull Meat Food s.r.o.) a panu Burgetovi (firma BURGNET). Bohužel se letos nepodařilo čapí rodince odchovat mláďata, ale až příští rok přejde systém ze zkušebního provozu do ostrého, tak se nám určitě bílí
krasavci předvedou v plné kráse právě i s možností sledovat odchov mláďat
ON-LINE.
Závěrem bych rád sdělil, že naše škola uspořádala v červnu tohoto roku
dotazníkovou akci pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Podrobné
výsledky můžete najít na webu školy (www.zsnezamyslice.cz). Vzhledem k
výsledkům dotazníkové akce se škola bude více zaměřovat na upevňování
pravidel slušného chování formou projektových dnů a dalších aktivit v rámci
vyučování. Již se rozbíhá projekt „Chovejme se jako lidi“, na který se naváže
různými doprovodnými akcemi během celého školního roku. Je tedy se na
co těšit.
Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

Mažoretky postoupily
na mistrovství Evropy do Chorvatska
Ve středu 22. 8. se mažoretky Babyorionky a Orionky vydaly na dalekou
cestu do chorvatské Opatije, kde je čekal soutěžní maraton na 15. ročníku
Evropského šampionátu v mažoretkovém sportu. Ve čtvrtek v 10 hodin
byl šampionát zahájen slavnostním nástupem, kde se předvedlo celkem 62
souborů z 8 států (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Moldávie, Polsko a Ukrajina). Starší Orionky na mistrovství postoupily se svojí sestavou „Tradiční mažoretky“ (Kostým jako celek musí
udělat dojem stylizované vojenské uniformy, hudba musí být pochod a
může ji hrát pouze symfonický orchestr, filharmonie, dechový orchestr a
bicí kapely, big band, taneční kapely, jazzový nebo dixielandový orchestr.).
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Juniorky BabyOrionky na mistrovství postoupily s „Moderní
mažoretkou“ (Hudba
je libovolná, většinou
disco atd., taneční sestava může obsahovat
twirlingové prvky.).
Každá naše skupina
se musela účastnit 2
disciplín: pochodové defilé a pódiová choreografie. První soutěžní vystoupení seniorek proběhlo hned ve čtvrtek 23. 8. okolo 16. hodiny, kdy
na tanečním parketu předvedly svoji pódiovou sestavu. V pátek 24. 8. pak
oba naše soubory čekalo soutěžní pochodové defilé. Pro seniorky to již
bylo poslední soutěžní vystoupení a v podvečer je pak čekalo vyhlášení
výsledků. Po sečtení hodnocení z obou disciplín naše seniorky obsadily
krásné 4. místo. Svůj pobyt na mistrovství pak zakončily krásným slavnostním průvodem po městě Opatija, který proběhl v pátek 24. 8. v 19:30.
Bylo nádherné sledovat davy lidí, jak mávají, fotí a usmívají se na mažoretky, které krásně pochodují za hudby dechového orchestru. V sobotu nám
počasí moc nepřálo, a tak se seniorky v dopoledních hodinách vydaly zpět
do České republiky a naše juniorky se pilně připravovaly na své poslední
soutěžní klání. V neděli krátce po poledni předvedly svoji pódiovou choreografii a už jen čekaly do 14. hodiny na vyhlášení výsledků a závěrečné
ukončení mistrovství Evropy. A čekání se děvčatům vyplatilo. Po vyhlášení třetího místa a tím
i získání bronzové
medaile se objevily na
všech tvářích našich
juniorek slzičky štěstí.
Nyní již všechny naše
mažoretky jsou v pořádku doma a věřím,
že si přivezly s sebou
spoustu nezapome24

nutelných zážitků. Celý výlet za splněným snem však není zadarmo. Na
tomto místě patří obrovské poděkování zejména rodičům mažoretek, ale
také mnoha obecním úřadům obcí, ze kterých děvčata pocházejí a které
na účast přispěly. Ještě jednou moc děkujeme i našemu městysi. A velké
děkuji i firmám, které nám přispěly na dopravu. Trenérky obou souborů
Jana a Nikola mohou být na své svěřenkyně velmi hrdé.
Jana Telecká

Poděkování pro mažoretky
S napětím a očekáváním jsem sledovala průběh cesty a soutěže našich mažoretek na mistrovství Evropy v Chorvatsku, které se konalo
22. - 26. 8. 2018. Musím říci, že jsem velmi dojatá, jak vše dopadlo. Moje
dcera Sára přijela domů s velkým nadšením a mimořádným zážitkem.
Myslím, že budou mít naše děvčata doživotní vzpomínku na tuto událost.
Jsem velmi ráda, že přes všechny malé i větší nesnáze jely a zúčastnily se.
Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat holkám za odvahu, bojovnost
a pogratulovat oddílu babyorionek, které soutěžily v kategorii juniorek, za
krásné třetí místo. Moje velké dík patří také všem, kteří se na průběhu celé
akce podíleli, vzali si volno a převzali zodpovědnost. Především Emilu
Fidermákovi a Radku Vaninovi za bezpečnou jízdu mikrobusem a pomoc
s průběhem všech pěti dnů. Obrovské dík také patří dvěma maminkám a
to především Aleně Trunečkové za zodpovědnou a obětavou povahu, psychickou i zdravotní pomoc.
Také i mamince
paní Navrátilové děkuji.
Samozřejmě děkuji i naší
trenérce Nikole
Běhalové za to,
co s děvčaty dokázala... Podě25

kování také patří sponzorům za finanční podporu: autoservis Víceměřice
s.r.o., Miroslav Polášek, Hotel tenis club Prostějov, Bull meat food Nezamyslice, řeznictví pan Frgál, Matoušek podlahy s.r.o., Místní ženy Doloplazy,
Petr Tovaryš. Zvláště bych pak chtěla poděkovat naší zakladatelce mažoretkového oddílu Janě Telecké za velké odhodlání, píli a trpělivost oddíly
udržet. Přeji jí, aby jí to ještě dlouho vydrželo. I její oddíl slavil v Chorvatsku
úspěch. Myslím, že tento sport není přímo o vítězství nebo medaili, ale především o přátelství, soudržnosti, fyzické zdatnosti a příjemných zážitcích.
Sama za sebe a věřím, že i za tým všech rodičů, všem ještě jednou
VELKÝ DÍK.
Markéta Špalková

Němčicko se baví
Rok se s rokem sešel a
nadešel čas sestavit družstvo
šesti všestranných Nezamysličáků, kteří budou zastupovat naši obec na mikroregionálních hrách „Mikroregion
Němčicko se baví“. Podařilo
se sestavit tým, ve kterém
byli jak zkušení závodníci z
předchozích ročníků (Klára
Špičková, Tomáš Prusenovský, Dan Moravec, Ondra Pospíšil), tak nové mladé tváře (Lukáš Navrátil a
Terezie Klusalová).
Pořádání letošního ročníku se ujala obec Koválovice-Osíčany a již předem
avizovala, že soutěžní klání mezi obcemi mikroregionu se bude konat v areálu
místního koupaliště. Dalo se předpokládat, že soutěžní disciplíny se ponesou v
duchu letních radovánek ve vodě ještě stále napuštěného koupaliště. Nabízelo
se to i díky suchému a horkému létu, které jako by nechtělo skončit. Pořadatelé se tak mohli zmocnit neopakovatelné příležitosti k originálním a jedinečným disciplínám, které žádný jiný areál zúčastněných obcí doposud nenabízel.
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Zřejmě v sobě nenalezli
dost odvahy k výjimečnosti, a proto sáhli k
osvědčeným týmovým
soutěžím na víceúčelovém hřišti.
První disciplínou
bylo nafukování balonku pomocí šlapací
pumpičky umístěné
na židli, která byla
stlačována hýžděmi
soutěžícího. Balonek Soutěžní družstvo s věrnými fanoušky a vyhraným dortem
se musel nafukovat
tak dlouho, dokud nepraskl. Na židli se tak vystřídalo pět soutěžících a
počítal se čas od prvního nasednutí na pumpičku po prasknutí pátého
balonku. Originální na této soutěži bylo to, že šlapací pumpičky byly takzvané „žaby“. Gumové, modré, hranaté „předměty“ s hadičkou, které svoji
největší slávu prožívaly v 80. letech minulého století. Všechny navíc vypadaly, jako by byly právě vytaženy z původního balení.
Druhá disciplína spočívala v postupném, co nejrychlejším převlékání jednoho trička na všech pět soutěžících. Zde některé týmy prokázaly
opravdovou vynalézavost a dokázaly se pětkrát převléknout v opravdu
skvělém čase. Jenom škoda, že pořadatelé na výsledkové tabuli neuváděli
časy dosažené jednotlivými družstvy, ale pouze výsledné pořadí.
Třetí disciplínou byl štafetový slalom s pingpongovým míčkem neseným na polévkové lžičce. K lítosti všech regulérnost této disciplíny poněkud narušil větřík, který začal pofukovat, a dělal tak některým soutěžícím
více problémů s tím, jak udržet lehký míček při běhu na lžičce.
Čtvrtá disciplína pak byla, tak jako pokaždé, disciplínou starostovskou.
Starostové házeli klasickými šipkami na terče, které jsou určeny pro střelbu z luku. Náš pan starosta se s touto disciplínou popasoval velmi dobře a
skončil na děleném druhém místě.
Doprovodný program v podobě vystoupení skupiny country tanečnic,
mažoretek, tanečníků z Tištína a ukázek bojového umění pak jen ukázal,
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že lidé v obcích sdružených v mikroregionu Němčicko se umí bavit.
P.S.: Začněte se těšit na příští ročník těchto her, protože se budou konat
u nás v Nezamyslicích a díky místním spolkům, které se v poslední době
chovají velmi aktivně v činnostech týkajících se zábavy a volnočasových
aktivit v obci, hodláme tyto hry posunout minimálně o stupeň výš!
MiK

Vítání občánků
V sobotu dne 7. července 2018 proběhlo v obřadní síni městyse Nezamyslice letošní další vítání občánků. Starosta městyse ing. Vlastimil
Michlíček přivítal mezi občany městyse Nezamyslice nové malé občánky,
tentokrát dvě holčičky a jednoho kluka.
Nově tak jsou občany Nezamyslic: Ella Staroštíková, Karolína Štěpaníková a Matyáš Čecháček.
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům hodně radosti, ale také trpělivosti při jejich výchově.
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SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících
naše jednotka zasahovala u
dvou mimořádných událostí.
Konkrétně u požáru odpadu
v Němčicích nad Hanou a u
odstranění spadeného stromu v Nezamyslicích.
V rámci činnosti sboru
jsme zajišťovali občerstvení
na tradiční zimní olymppijádě, kde jsme také připravili pěnu pro závodníky.
Zúčastnili jsme se také „prasklického železného hasiče“ a oslav založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Chválkovicích na Hané. Na obou akcích
jsme provedli ukázku techniky a ukázku naší práce při zásahu.
S dětmi z našeho kroužku jsme poctivě trénovali na závody v požárním útoku. Celoroční snažení vyvrcholilo už třetím ročníkem hasičského
tábora na myslivecké chatě ve Švábenicích, kde jsme si kromě trénování
užili také spoustu zábavy.
V neposlední řadě bychom rádi všechny pozvali na závody v požárním
útoku „O pohár starosty obce“, které se budou konat 29. září na kynologickém
hřišti. Dopoledne se mezi sebou utkají mladší a starší žáci
a odpoledne se potom bude
závodit v kategoriích muži a
ženy. Dále v říjnu plánujeme
uspořádat sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Termín bude teprve
upřesněn.
Jana Bartošková

29

Na bicyklech Němčickem
1160 cyklistů na dojezdu - to je konečná bilance letošního již 12.
ročníku „Na bicyklech Němčickem“. Myslím si, že všichni, kteří se této
akce účastní nebo ji znají pouze z doslechu, vědí, že se jedná o projížďku na kole sedmnácti sdruženými obcemi v rámci tohoto mikroregionu.
U kostela jsme si vyzvedli mapku trasy s kolečky na razítka a podle sloganu „Projížďka na bicyklech obcemi Mikroregionu Němčicka
aneb Rodinný výlet na kolech za poznáním sousedních obcí, jejich zajímavostí a pohostinnosti“ jsme 8. září vyrazili také. V pitném režimu
všude většinou drželi stejnou laťku - slazené či neslazené, perlivé či
neperlivé nápoje nebo voda s citronem - všem stoprocentně k uhašení
žízně přišly vhod. Ovšem občerstvení to už byl jiný „level“. V každé
obci se při razítkování na vás na stolech smálo něco jiného, zkrátka
doslova útok na chuťové pohárky. Opusťme tedy tuto požitkářskou
součást trasy a věnujme se nyní trochu jinému tématu.
Dojezdovou obcí byly v letošním roce Dřevnovice, ve kterých nás
paní starostka vlídně pozdravila a přivítala všechny v Areálu zdraví.
K příjemnému poslechu hrála country skupina Šediváci, nechyběla
předvolební agitace, po níž následovalo adrenalinová a dechberoucí
show freestylistů na U-rampě. Husí kůže také naskakovala při vystoupení krasojezdkyň, které si svými ladnými pohyby - ať již v sólové či
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tandemové exhibici - dokázaly získat srdce všech přítomných diváků.
Naše rodina ze zhruba sedmdesátikilometrové trasy mezi obcemi
mikroregionu ujela necelých čtyřicet tři kilometrů a posbírala 11 razítek. Nezamyslické razítko získalo dle statistiky 1209 projíždějících
cyklistů, z toho „domácích“ bylo 183.
Pro nás to byl již poněkolikáté úžasný cyklovýlet. Počasí přálo, sluníčko svítilo, cyklisté se usmívali. Předchozí věta zní po přečtení možná trochu utopisticky, ale pravdivě. Takových akcí není nikdy dost.
Už se těšíme na příští rok, jak zase šlápneme do pedálů.
Petra Jordánová

Nocování ve škole 7. 9. 2018
Návštěva kina se stala již pravidelnou činností ŠD na začátku školního
roku. Letošní promítání filmu COCO v Němčicích absolvovalo 84 dětí z
Nezamyslic a blízkého okolí pod dozorem svých vychovatelek 7. 9. 2018.
Příběh dětského filmu nás všechny teleportoval do dalekého Mexika,
kde každoročně slaví Svátek mrtvých. Mimo přiblížení mexických tradic a
zvyků nám poutavou formou vypráví příběh malého Miguela, který si plní
svou touhu stát se uznávaným hudebníkem. Souhrou neuvěřitelných okolností se jeho dobrodružství odehrává v „barevné“ Říši mrtvých.
Stejně tak jako malý Miguel, má i každý žáček ŠD svá tajná přání. Jedním
z nich je v mnoha případech i další návštěva kina a následné nocování ve
škole. I my, vychovatelky ŠD, pokud je to jen trochu v našich silách, rády
děti mile překvapíme. Není nic
příjemnějšího, než
být posly dobrých
zpráv. Proto mohu
prozradit, že v tomto školním roce
jim toto přání ještě
minimálně jednou
splníme.
Jana Fialová
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Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abych vás v krátkosti informoval o činnosti Mysliveckého
spolku Nezamyslice. V průběhu letních měsíců je naše úsilí věnováno
zajištění krmiva pro zvěř, které bude nutno podávat zvěři v zimním
období.
Členové našeho spolku provedli úklid v přepravních šachtách na
farmě v Nezamyslicích, kde jsme si zajistili dostatek obilí, a dále jsme
nasušili dostatek pícnin pro zaječí a srnčí zvěř. Zajištění krmiva a jeho
podávání v zimním období je základem pro udržení kmenového stavu
zvěře. Samozřejmostí je podávání krmiva průběžně po celé roční období, aby nedošlo k nežádoucí migraci zvěře. Ke zvýšení počtu drobné zvěře je také nutno tlumit predátory, kdy máme od počátku roku
uloveno 20 ks lišek i liščat. Vzhledem k dobré spolupráci s Agrodružstvem Tištín vypomáhají naši členové při tlumení hlodavců na polích,
kde byla zaseta vojtěška, případně řepka. Pro veřejnost jsme připravili
k prodeji srnčí guláš, který pro nás vaří pracovníci restaurace Na Koupališti.
V letošním roce nebyl ze strany našich spoluobčanů patřičný zájem,
a proto bychom, v případě uskutečnění, letos připravovali maximálně
120 porcí, abychom částečně uspokojili potřeby našich trvalých odběratelů. Guláš bychom prodávali v období 28. – 29. září, tj. v pátek,
případně v sobotu. Občanská veřejnost bude o případném prodeji informována rozhlasem. V oblasti myslivosti máme letos vzhledem k vysokým teplotám problém s nedostatkem vody v potocích, problémem
je zvýšená dehydratace zvěře. Téměř nebyla rosa, tudíž máme obavy,
aby přírůstky zaječí zvěře, které byly velmi dobré, neutrpěly úhynem
vzhledem ke klimatickým podmínkám.
O bažantí zvěři se záměrně nezmiňuji, poněvadž ji vzhledem k nízkým stavům nelovíme. Srnčí zvěř máme na kmenových stavech a odlovili jsme plánovaných 6 ks srnců. Do dnešního dne můžeme být se
stavy zaječí a srnčí zvěře spokojeni.
Lubomír Crhan
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Republikové finále OVOV
Již podeváté se ve dnech 5. - 7. 9. 2018 sjeli do Brna finalisté Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který je pořádán pod záštitou
Českého olympijského výboru v čele s ambasadorkou celého projektu
Šárkou Kašpárkovou. Jedná se o desetiboj přizpůsobený dětem ve věku
10 – 15 let. A již potřetí měla i naše obec v tomto finále své zástupce.
Probojovat se sem přes okresní a krajská kola nebylo vůbec jednoduché, celkem se do projektu zapojilo v letošním roce rekordních více
než 10 000 dětí z celé republiky. Již potřetí za sebou to však dokázali
Tereza Račanská a Tomáš Pleva, letos poprvé je doplnili Aleš Navrátil
a Veronika Plevová. Bohužel Aleškovi zdravotní indispozice nedovolila do Brna odjet, a tak se na start postavili tři stateční atleti, kteří trénují v atletickém klubu AHA Vyškov. Během dvoudenního klání musí
závodníci absolvovat všech 10 disciplín – skok do dálky, běh na 60 m,
hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce, variace přeskoků přes švihadlo, trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod kriketovým míčkem a běh
na 1000 m. V Brně jsme opět viděli skvělé výkony, překonané osobní
rekordy, ale i slzy zklamání po některých nezdarech. Terezka zářila ve
své parádní disciplíně, kterou jsou kliky, byla jednoznačně nejlepší ze
všech dívek ve svém ročníku a čtvrtá v absolutním pořadí všech dívek.
Všichni tři pak perfektně zvládli i švihadlo, Tom byl čtvrtý v ročníku
a desátý absolutně. Schválně,
zvládli byste 350
přeskoků za 2
minuty? A to ještě musíte střídat
přeskoky vzad,
vpřed, vajíčka a
„koníka“. Dětem
jdou příkladem
bývalé i současné
sportovní osob33

nosti, které své umění předvedly v exhibičním závodě. Všichni jsme
byli překvapeni, jak zvládl hod medicinbalem dálkař Radek Juška nebo
trojskok výškařka Michaela Hrubá. Večerní autogramiáda byla pak
náplastí na bolavá těla všech závodících dětí. Další republikové finále
OVOV máme za sebou a budeme se těšit zase za rok, tentokrát prý pro
změnu v Praze. Snad se sem opět probojují i další šikovné děti z Nezamyslic. Nemusí to být jen atleti. Vždyť, jak říká heslo tohoto projektu,
„všestrannost je cesta k vítězství.“
Markéta Plevová

Bejbyklub Nezamyslice
Maminky a batolata z Nezamyslic, i v letošním školním roce pro
vás Orion – Středisko volného času Němčice nad Hanou otvírá Bejbyklub v Nezamyslicích, který s Jonáškem pro vás rádi povedeme.
Bejbyklub je určen převážně pro děti ve věku 1-3 let, ale vůbec nevadí, když mezi nás přijdou i starší děti do 5 let. První informační
schůzka proběhne v pondělí 24. 9. 2018 od 17 hodin na dětském hřišti za zdravotním střediskem. Během této schůzky se domluvíme na
pravidelných setkáních. Na nové a stávající maminky s dětmi se těší
Jana s Jonáškem.
Jana Telecká
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Co nás čeká …
9. 10. 2018

Přednáška - Založení republiky, sál SRC

13. 10. 2018 Zájezd na Burčákový pochod
20. 10. 2018 Drakiáda na kynologickém hřiš
28. 10. 2018 Oslavy 100. výročí založení republiky
10. 11. 2018 Zájezd do Velkého Mederu (hlásit se
můžete u p. Dagmar Pavlíkové,
tel. 732 949 993)
23. 11. 2018 Rej strašidel, park za zdravotním
střediskem
24. 11. 2018 Ochutnávka vín ve farních sklepech
s cimbálovou muzikou
2. 12. 2018

Rozsvěcení vánočního stromu

9. 12. 2018

Zájezd do adventní Vídně

13. 12. 2018 Adventní koncert ZUŠ, sál SRC
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