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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsou zde opět zimní měsíce a blíží se, hlavně dětmi tak očekávané, Vánoce. Letošní „sváteční“ rok 2018 utekl rychleji, než by si kdo představil.
Společně jsme v rámci celé republiky zavzpomínali na některá „osmičková“ výročí, zejména na to nejdůležitější – 100 let od vzniku naší republiky.
Závěr roku je tradičně dobou bilancování, ať už osobního, nebo pracovního. Dovolte mi tedy, abych se i já nyní krátce ohlédl za tím, co se v
Nezamyslicích v tomto významném roce událo.
Rok 2018 byl opět plný kulturních, sportovních a společenských akcí.
Některé byly již tradiční, některé ve spojení právě s rokem 2018, např. lampionový průvod s ohňostrojem. Úspěšně proběhla plesová sezóna, dětské
šibřinky, masopustní průvod včetně zabíjačkových dobrot, pravidelné
sešlosti, slet čarodějnic, stavění
a kácení máje, tradiční zimní
olymppijáda nebo různé zájezdy. Letos to byl opět žádaný výlet
do termálních lázní, na zámek v
Lednici, pochod slováckými vinohrady nebo výlet do adventní
Vídně. Mezi tradiční akce patří
také Svatováclavské slavnosti, ochutnávka vína ve farních
sklepech s cimbálem a další a
další akce. Jednou z posledních
akcí bylo rozsvěcení vánočního
stromu s pěkným vystoupením,
které si pro nás připravili žáci a
učitelé naší školy. Strom byl opět
použit z „vlastních (místních)
zdrojů“ a děkuji za něj panu
Zdeňku Málkovi, který ho před
28 roky zasadil. Výčet akcí je už
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dost dlouhý, proto bych chtěl na tomto místě moc a moc poděkovat všem,
kteří se na jejich přípravě podíleli, a také těm, kteří na ně přišli. Jednotlivé
akce jsou úsilím dobrovolníků a místních spolků připravovány a chystány
pro vás a jsem rád, že se většinou setkají se zájmem. Jsou to příležitosti k
setkávání se a k popovídání si, ale také k poznání nových přátel. To, že se
lidé potkají, je v dnešním přetechnizovaném světě jenom dobře. A když se
na setkáních i dobře baví, je to ještě lepší.
Co se týká investičních akcí, byl rok 2018 také „pestrý“. Mimo drobné
akce a různé opravy jsme dokončili opravu pomníku padlých, následně
byl upraven i chodník kolem pomníku. Z příspěvků různých dotačních
titulů byly uskutečněny i další akce – rekonstrukce části hřbitovní zdi
(dotace z Ministerstva zemědělství ČR), rekonstrukce chodníků v ulici
Tjabinova a Generála Svobody (dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje), nákup vybavení pro zásahovou jednotku hasičů (také
z dotace Olomouckého kraje). Vyměněny byly již nevyhovující okna a
dveře ve smuteční obřadní síni na hřbitově, dále byly vybudovány nové
chodníky v parku a kolem hřiště. Opraven musel být havarijní stav kanalizace u bytového domu č. 361 a část kanalizace v ulici Nezamyslova.
V průběhu roku byly vymalovány společné prostory v bytových domech,
v klubu obecního domu nebo např. v domově pro seniory na nám. Děk.
Fr. Kvapila. Zde byl pro obyvatele domova zbudován i nový altán k venkovnímu posezení. Někteří občané využili tradiční dotační titul městyse
na opravu fasád rodinných domů, čímž bylo přispěno na další zkrášlení
obce. V katastru obce byly i letos vysazeny desítky nových stromů. Některé nahradily přestárlé nebo uschlé stromy, jiné byly jen tak doplněny pro
lepší vzhled obce, pro podporu životního prostředí. Úspěšnou kolaudací
byla také dokončena výstavba nové lokality Končiny, která je tak připravena pro výstavbu 17 rodinných domů.
Ve fázi přípravy je rekonstrukce budovy B základní školy. Pokud se
vše podaří připravit, měla by od února do července proběhnout kompletní rekonstrukce této budovy. Většina rekonstrukce bude hrazena z dotace IROP ve výši 17,7 mil. Kč. Je podána žádost o dotaci na rekonstrukci
budovy bývalé ZUŠ v ul. Generála Svobody. Zde by mělo vzniknout 6
nových obecních bytů. Připravujeme také dokončení rekonstrukce hřbitovní zdi – i na druhou etapu se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva
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zemědělství ČR. Připravena je i výstavba kolumbária na hřbitově a další
úpravy smuteční obřadní síně a jiné menší či větší investiční akce.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům úřadu městyse za
jejich práci v roce 2018. Rád bych poděkoval také všem zastupitelům městyse za jejich práci a činnost pro Nezamyslice v roce 2018 – a to všem, kteří v zastupitelstvu pracovali a skončili, všem, kteří v zastupitelstvu pokračují, a také těm, kteří jsou po letošních podzimních volbách nově zvoleni.
A zároveň bych na závěr rád popřál všem občanům, jejich rodinám,
přátelům i známým krásné a pohodové vánoční svátky, dle mnohých nejkrásnější svátky v roce, a do toho nového roku přeji všem hodně štěstí,
lásky, porozumění a hlavně pevné zdraví.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

Oslavy 100. výročí republiky v Nezamyslicích
V letošním roce celá republika slavila stoleté výročí od svého vzniku. I
my v Nezamyslicích jsme se přidali a připravili několik akcí. Dne 9. října
nás navštívila paní Dana Šimková s přednáškou na téma Založení republiky, kde nás velice obšírným způsobem seznámila s tím, co vzniku republiky předcházelo. Myslím, že pro mnohé z nás to byly zajímavé informace.
V týdnu, který bezprostředně předcházel výročí, proběhla ve foyer kulturního sálu SRC výstava, kterou pro nás připravili žáci základní školy
pod vedením pana učitele Mgr. Romana Komínka. Na výstavě jsme mohli zhlédnout zajímavé historické materiály, připomněli jsme si, jak v této
době žili naši předkové, a také byly vidět fotografie z návštěvy prvního
prezidenta T. G. Masaryka zde v Nezamyslicích.
Při příležitosti oslav jsme obdrželi od mikroregionu Němčicko darem
dvě vzrostlé lípy, náš národní strom, který v pátek 26. října za přítomnosti
starosty a místostarostky vysázeli žáci 9. A a 9. B základní školy se svými
učitelkami v prostoru parku za zdravotním střediskem.
Vrcholem oslav byl lampionový průvod, který v doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou, krojovaných, hasičů, představitelů obce, školy a spolků prošel obcí k pomníku padlých, kde po krátkém
projevu starosty městyse, ing. Vlastimila Michlíčka, byl položen věnec k
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uctění památky spoluobčanů, kteří za naši svobodu položili své životy.
Poté jsme se přemístili ke kynologickému hřišti, kde byl odpálen slavnostní ohňostroj. Slavnostní atmosféru kazilo snad jen špatné počasí.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na důstojných oslavách pro nás tak důležitého výročí.
Dagmar Pavlíková

Sázení stromů u příležitosti 100. výročí
založení Československa
V pátek 26. října vysadili
žáci 9. tříd v areálu za zdravotním střediskem dvě lípy jako
symbol zmíněného výročí.
Stromy svobody symbolizují
vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich
lidé vysadili tisíce. Sázely se i v
pozdějších letech (1928, 1945,
1968) vždy, když si lidé chtěli
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připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
Akce se zúčastnili někteří zaměstnanci Masarykovy ZŠ a MŠ, tak i vedení městyse Nezamyslice. Kromě lip sázela školní družina okrasné stromy a žáci 8. B a 9. B ovocné stromy za ústavem a u cyklostezky.
Velké poděkování patří paní místostarostce Dagmar Pavlíkové za realizaci celé akce.
Mgr. Dana Svobodová

ZŠ Nezamyslice
Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice přeje všem čtenářům krásné a poklidné prožití svátků vánočních
a v roce 2019 jen samé dobré zprávy!!!!

Co se událo od začátku školního roku:
Od září probíhá plávání pro 2. a 3. ročníky
V letošním školním roce výuka
probíhá ve velkém počtu dětí na
plaveckém bazénu ve Vyškově.
4. října 2018 –
ŠD – pouštění draků
Tradiční akce, bez které si děti ve
školní družině podzim ani neumí
představit.
12. října 2018 –
ŠD – návštěva kina
Již na začátku školního roku jsme
se školní družinou podnikli cestu za
kulturou do kina v blízkých Němči6

cích. Tehdy vedoucí vychovatelka J. Fialová kvitovala pozitivní ohlasy a v
opojení dobré nálady slíbila, že návštěva kina nebyla zdaleka poslední v
tomto roce. Po dohodě s ostatními zaměstnanci školy jsme se rozhodli
přání dětí znovu realizovat.
V němčickém kině nám tentokrát promítali film Pat a Mat znovu
v akci, komedie, kterou zná každý z nás. O ději je vcelku zbytečné se rozepisovat, dvě kreslené postavičky „udělej si sám“ kutilů svými počiny baví
to nejširší publikum. Vybavíme si je všichni a ani nemusíme sahat hluboko do paměti. V našich hlavách zanechali nesmazatelnou stopu, občas
podpořenou výtvory Patů a Matů v podobě lidí z našeho nejbližšího okolí.
Děti byly z představení nadšené. Určitě jste si všimli neustále narůstající frekvence kulturních akcí spojených s provozem školní družiny. Vedoucí vychovatelka s ostatními kolegyněmi věří, že další představení, na
které se školní družina vypraví, bude minimálně stejně úspěšné jako to
předchozí.
17. října 2018 – kulturně vzdělávací program – Nultá lekce tanečních
Na tuto kulturně-naučnou akci budou žáci i zaměstnanci školy dlouho
rádi vzpomínat. Ziggy Horváth postupně přiblížil základní pravidla slušného chování vč. návodu, jak vyzvat partnera či partnerku k tanci, či jak
se zachovat navzájem v různých každodenních situacích. Hodina etikety
byla prokládána hudbou tak dobře, že se hudební kapele na závěr podařilo roztancovat všechny v kulturním sále.
19. října 2018 – výchovný koncert ZUŠ Němčice n/H k 100. výročí
vzniku samostatného Československa
Díky vstřícnosti ZUŠ Němčice nad Hanou a s podporou jejich zřizovatele jsme s radostí přijali pozvánku na skvělou kulturně-naučnou akci.
Koncert ve sportovní hale v Němčicích nad Hanou byl pro žáky a jejich
pedagogy velkým zážitkem.
24. října 2018 – Halloween ve školní družině
Ve všech odděleních školní družiny se uskutečnil již tradiční podzimní
motivační večer, který jsme převzali od anglosaských zemí – Halloween.
Abychom si vytvořili skutečnou halloweenskou atmosféru, všechna od7

dělení si krásně vyzdobila třídy ručně vyřezávanými dýněmi, obrázky se
strašidly, netopýry, světýlky. Jako každý rok jsme uskutečnili průvod kolem okolí školy, a tak mohli kolemjdoucí tento večer potkávat různé čarodějnice, zombie, kostlivce. Poté jsme se odebrali do tříd, kde nás čekala
spousta hezkých her a dobrot, které připravili rodiče, za což všem patří
velké poděkování.
26. října 2018 –
oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa
V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa vysadili 26. října žáci 9. tříd v areálu za zdravotním střediskem dvě lípy
jako symbol zmíněného výročí a současně symbol svobody, demokracie
a národních tradic. Zúčastnili se jak někteří zaměstnanci naší školy, tak i
vedení městyse Nezamyslice. Paní místostarostce Dagmar Pavlíkové děkujeme za pomoc při organizaci akce. Do školy si v ten samý den žáci a
zaměstnanci školy oblékli na sebe co nejvíce oděvů v národních barvách
našeho státu. Celý den si v rámci výuky žáci připomínali historii vzniku
republiky a na řadu přišla i slova či videa o našem prvním prezidentu T.
G. Masarykovi, neboť jeho jméno naše škola má ve svém názvu právě na
jeho počest.
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2. listopadu 2018 –
okresní finále florbalu – starší dívky (6. – 7. ročník) – 3. místo
Dívky z 6. a 7. ročníku s obavami nastupovaly do turnaje a netušily,
co je čeká. Po prvním prohraném zápase se ZŠ Majakovského Prostějov
již začaly bojovat a po výhře 4:3 nad hráčkami ze ZŠ Železného chtěly
bojovat o 2. místo. Narazily na
silný tým ze ZŠ Němčice nad
Hanou a po prohře jim patřilo
pěkné 3. místo na okrese v této
soutěži.
Až později si dívky uvědomily, že mnohé z nich překonaly pomyslnou vyšší laťku v
tomto sportu, což jim dodalo
chuť pro další sportování.
6. listopadu 2018 – okresní kolo celorepublikového turnaje ČEPS
CUP - mladší dívky (4. - 5. ročník) – postup do krajského kola!
V úterý 6. listopadu 2018 se konalo tradiční okresní kolo celorepublikového turnaje ČEPS CUP. Do letošního ročníku je přihlášeno, stejně
jako u kluků, rekordní množství týmů. Naše holky bojovaly tak skvěle, že
se staly vítězkami turnaje a postupují do krajského kola!
9

Postupně dívky vyhrály 6:1 s týmem ze ZŠ Ptení, dále remizovaly s
dívkami ze ZŠ Němčice nad Hanou a nakonec porazily 5:3 dívky ze ZŠ
Železného Prostějov. Nejen díky početným skvělým trefám zejména Terezky Rumplíkové a dobrým obranným zákrokům Emy Fidermákové v
bráně dívky postoupily. Hlavně všechny bojovaly svorně jako jeden tým a
již se těší do dalších zápasů turnaje!

7. listopadu 2018 – PIŠQWORKY - oblastní turnaj
Dne 7. 11. 2018 se 5 žáků z 9. B a 5 žákyň z 8. B zúčastnilo oblastního
turnaje celostátní soutěže v piškvorkách na Gymnáziu Jiřího Wolkera v
Prostějově. Turnaj to nebyl jednoduchý, naši žáci se museli utkat nejen
se soupeři ze základních škol, ale i se zkušenými hráči ze středních škol a
gymnázií z Prostějova a okolí. Přesto se deváťákům podařilo postoupit ze
skupiny z prvního místa, probojovali se mezi 4 nejlepší týmy a nakonec
skončili na krásném 3. místě. Osmačky se musely hned ve skupině popasovat s nejsilnějšími hráči a ze skupiny bohužel nepostoupily. Všichni
hráči dali do turnaje maximum a děkujeme za skvělé reprezentování naší
školy. Gratulujeme žákům z 9. B za výborné umístění – Ivetě Kocourko10

vé, Kateřině Kocourkové, Vojtěchu Kuchařovi, Adamu Otáhalovi a Pavlu
Šťastnému.
9. listopadu 2018 –
Písařík je nejlepším časopisem žáků 2. stupně v republice!
V pátek 9. listopadu
se na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně konalo celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis roku 2018“.
Zástupci naší redakce
– Simona Procházková,
Patrik Havlíček, David
Sluka, Ondřej Matušinec
a Petr Mlčoch – se zúčastnili nejen slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže, ale také se aktivně zapojili do
novinářských dílen, workshopů s fotografy či žurnalisty a do dalších akcí
pořádaných v rámci akce Multimediální den.
Redaktoři si mohli vyzkoušet, jak se natáčí profesionální kamerou České televize, napsali svůj článek pro ČTK a zasoutěžili si s Českým rozhlasem.
Mezi nejzajímavější stánky na multimediálním jarmarku v atriu však
patřilo stanoviště Brněnského deníku Rovnost, odkud jsme si odnesli titulní stránku tohoto deníku s naší fotografií a dozvěděli jsme se více o
tom, jak se vyrábí noviny. Velice nás potěšila vstřícnost a milý přístup
šéfredaktora Brněnského deníku Vojtěcha Kučeráka.
A jak jsme v soutěži školních časopisů dopadli?
K naší obrovské radosti jsme v hlavní kategorii Tištěný časopis žáků
2. stupně ZŠ obsadili 1. místo.
Redakce získala ještě další dvě umístění, a to:
 2. místo v kategorii - Grafika
 4. místo v kategorii - Webový časopis žáků ZŠ
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Tento úspěch byl společným dílem celé redakce, která na tvorbě časopisu pracovala celý rok. Všem redaktorům a redaktorkám patří za jejich
práci poděkování a zároveň blahopřání k tomuto skvělému výsledku. Na
své svěřence je patřičně hrdá šéfredaktorka Mgr. Jarmila Krupičková, zástupkyně ŘŠ.
21. listopadu 2018 – okresní finále florbalu – starší hoši (6. - 7. ročník)
– 3. místo ve finálové skupině, celkově 6. místo
Hoši z 6. a 7. ročníku postoupili z okrskového turnaje z prvního místa ve skupině mezi 8 nejlepších týmů okresu Prostějov. Již předem bylo
jasné, že to nebudou mít chlapci lehké. Hráli velmi dobře, některé zápasy
vyhráli, jiné prohráli, ale rozhodně zanechali dobrý dojem. Výsledkem
bylo 3. místo ve finálové skupině a celkové 6. místo na okrese po součtu
bodů a skóre obou finálových skupin.
Důležité pro hráče bylo zjištění, že na sobě musí dále pracovat, aby
mohli příště lépe uspět. Do budoucna jim určitě pomohou i mantinely v
naší sportovní hale, aby se podmínky tréninku co nejvíce přiblížily soutěžím.
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22. listopadu 2018 - okresní kolo celorepublikového turnaje ČEPS
CUP - mladší hoši (4. - 5. ročník) – postup do krajského kola!
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se konalo tradiční okresní kolo celorepublikového turnaje ČEPS CUP, tentokrát pro hochy. Do letošního ročníku je přihlášeno rekordní množství týmů, stejně jako u dívčích týmů.
Naši mladší borci v turnaji rozdrtili soupeře tak, že se stali vítězi turnaje
a postupují do krajského kola! Úvodní zápas, na který nastoupili téměř
po východu ze šatny nepříliš rozcvičeni, sehráli proti hochům z Němčic.
Přestože měli převahu na hřišti, podařilo se jen remizovat 4:4. V konečném důsledku to nevadilo, neboť tým z Němčic v dalším svém zápase prohrál.
V dalších utkáních naši kluci vysoko porazili družstvo Lipové a Hvozdu 7:1 a 7:0. Chvílemi se zápasy měnily v exhibici a nebýt „spálených“
šancí, asi by soupeři odcházeli z hřiště ještě s vyšším přídělem gólů. Není
třeba jmenovat jednotlivé hráče, neboť skvěle hráli jako tým, což je vidět
na fotografiích z jejich radosti po vítězství a oslavách postupu.
Na krajské kolo se již připravují 2 gólmani a dalších 12 hráčů. Mají
určitě šance uspět i v dalším kole soutěže. Navíc díky generálnímu sponzorovi soutěže obdrží naši chlapci a dívky celkem 2 nové brankářské helmy pro školní týmy.
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23. listopadu 2018 –
zajímavá přednáška hasičů z Nezamyslic pro žáky 1. stupně
Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Nezamyslic si zaslouží
velké poděkování za velmi pěkně provedené přednášky spojené s praktickou ukázkou výbavy hasiče. Skvěle samostatně prezentovali své znalosti z
oblasti požární prevence mladí hasiči pod vedením Jany Bartoškové.
29. listopadu 2018 –
tradiční vánoční jarmark
Letos se tato tradiční akce konala v
úplně celé budově školy. Před každou
třídou žáci připravili stánky s výrobky či pochutinami. Účast návštěvníků
byla velmi vysoká a kromě vánočních
výrobků si určitě odnášeli i trochu vánoční nálady do svých domovů.
1. prosince 2018 –
Mistrovství světa ve florbale – výlet do Prahy aneb „Jak jsme fandili v
O2 ARENĚ v Praze“
Ve škole máme aktivně hrajících florbalistů a florbalistek téměř 60, proto
nebylo pochyb, že domácí mistrovství světa v Praze navštívíme také. V sobotu 1. prosince se vypravilo 45 fanoušků (rodičů s dětmi), aby zažili úžasnou
atmosféru přímo v dějišti turnaje. Po příjemné cestě vlakem jsme si ještě před
začátkem série tří zápasů stihli prohlédnout Muzeum filmových legend – resp.
sbírku masek a větších či menších sošek filmových hrdinů. Takže jsme se mohli
vyfotit např. s Ironmanem či Spidermanem a dívat se Terminátorovi nebo Predátorovi přímo do očí. Průvodkyní nám byla „živá“ Sněhurka a sem tam kolem
prošli i Mimoň a Locika. Bylo se na co dívat – v muzeu je cca 500 exponátů.
Jako z filmu do filmu jsme přešli do O2 arény, kde jsme na vlastní kůži zažili
přísné bezpečnostní vstupní procedury vč. bezpečnostního rámu. Prošli jsme
dovnitř naštěstí všichni a mohli vyhledat náš fanouškovský sektor.
Většina z nás byla v této hale poprvé v životě. Mimo zápasy jsme navíc
zhlédli slavnostní zahájení mistrovství jako skvělou hudební, taneční a světel14

nou show. Největším zážitkem byl pro nás zápas našich reprezentantů proti
Německu. Ve strhující atmosféře téměř třinácti tisíc fanoušků hala vyburcovala tým ČR k výhře 10:5. Při zpáteční cestě již mohli fanoušci, ať už dospělí
či děti, spokojeně podřimovat ve vlaku a postupně vstřebávat zážitky z fan-výletu. Bližší detaily již necháme na jiný článek, a to přímo zpracovaný dle
vlastních slov dětí. Podstatné je, že mnoho našich florbalistů vidělo naživo ty
nejlepší florbalisty světa a jejich sportovní výkony. Tak jako současný kapitán
týmu ČR, M. Jendrišák, byl před deseti lety na MS v Praze jen jako divák v
hledišti…
2. prosince 2018 – rozsvěcování vánočního stromu v Nezamyslicích
Energií a radostí nabité vystoupení žáků školy zahájilo adventní čas v Nezamyslicích. Zpěvačky, zpěváci, tanečnice, tanečníci či recitátoři byli skvěle
připraveni díky vychovatelkám ŠD
a třídním učitelkám a vystoupení
si náležitě užili. Hlavní odborný
dohled nad akcí měl pan učitel a
skvělý zpěvák Mgr. Petr Slouka, za
což mu patří velké poděkování.
Mgr. Petr Jordán, ředitel školy
a zaměstnanci školy
(fotografie: archiv ZŠ, Nela
Jordánová, Tomáš Buriánek)
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Rej strašidel
V sobotu 17. listopadu od 16:45 byl pro
děti připraven lampionový průvod. Průvod
byl zahájen u mateřské školy, kde všechny
děti dostaly svítící náramek a pak se za doprovodu reprodukované hudby procházkou
mrazivým podvečerem přes ulice Trávníky,
Mlýnská a Sportovní přesunuly na fotbalové hřiště. Zde byl pro děti připraven teplý čaj a pro dospělé výborný svařák, za což
moc děkuji Pavlu Oulehlovi a jeho rodině.
Po krátké občerstvovací přestávce se děti
rozdělily na dvojice a vydaly se do parku na
stezku odvahy, kterou pro ně připravili členové SDH Nezamyslice. Na malé odvážlivce
čekala četná strašidla: oběšenec, kostlivec,
válečný veterán, postavy ze Scary movie a
další. Odměnou pro neohrožené účastníčky byl diplom a sladkosti v cíli.
Ing. Jana Telecká

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících
naše jednotka zasahovala
u dvou mimořádných událostí. Konkrétně u dopravní
nehody a u požáru v Tištíně.
Uspořádali jsme také námětové cvičení pro sbory 17.
okrsku zaměřené na zdravovědu a vyproštění osob z
havarovaného vozidla. Z do16

tací z Olomouckého kraje a z financí městyse byly jednotce zakoupeny
čtvery zásahové obleky a boty, jedna
zásahová helma, polohovací opasky,
karabiny, dvoje protiprořezové návleky a pilařská helma.
V rámci hodů jsme uspořádali 2.
ročník soutěže v požárním útoku „O
pohár starosty obce“, kde se dopoledne závodilo v kategoriích mladší a
starší žáci a odpoledne v kategoriích
muži a ženy. Z celkem pěti našich
družstev se umístili nejlépe muži, a to
na 3. místě. Se třemi družstvy dětí a
s družstvem mužů jsme se zúčastnili
také okrskové soutěže v Tištíně, kde
se nejlépe umístili starší žáci, konkrétně na 2. místě. Posledním závodem v letošní sezóně byl branný závod ve Vitčicích. V tomto náročném závodě, kde soutěžilo celkem 74 družstev, se naše děti umístily v obou kategoriích
zhruba v polovině startovního pole a zaslouží si velkou pochvalu.
V rámci činnosti sboru jsme kromě již zmiňovaných závodů uspořádali
podzimní sběr železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Pomáhali jsme také
při zajištění průběhu oslav 100 let od založení republiky, kde jsme v průvodu
nesli prapor a odpalovali jsme ohňostroj. V neposlední řadě jsme zajišťovali
také občerstvení při rozsvěcování Vánočního stromu.
Mladí hasiči se po skončení závodnické sezóny pilně připravovali na přednášku o požární prevenci pro
žáky 1. – 4. třídy základní
školy, která proběhla 23. 11.
v budově školy. Děti se k tomuto úkolu postavily opravdu zodpovědně a povídaly
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svým spolužákům o tom, jak se správně chovat při požáru a co může každý
z nás dělat pro to, aby vůbec nezačalo hořet. Jejich povídání doplnila ukázka
vybavení naší jednotky od členů zásahové jednotky. Starší žáci se v současné
době připravují na splnění odznaku odbornosti strojník a postupně se učí různé
druhy hasičské techniky a vybavení.
Jana Bartošková

Ochutnávka vín ve farních sklepích
Byli jste již někdy v prostorách pod nezamyslickou farou? Ne? Jednou z
možností je účast na kulturní události, pořádané jednou za rok ve spolupráci
místní farnosti a obecního úřadu. Znovuobjevené farní sklepy před několika
lety daly vzniknout nyní již tradiční „Ochutnávce vín ve farních sklepích“,
která se koná v druhé polovině listopadu a těší se velkému zájmu místních
občanů a čím dál více i lidí
z okolních vesnic. Ne jinak
tomu bylo i letos.
V sobotu 24. listopadu
v 18:30 bylo vše připraveno
pro první milovníky vína.
Od vinaře, který tentokrát
přivezl deset vzorků vín připravených k ochutnání, přes
pomocníky připravené k jejich rychlému rozlití. U improvizovaného prodejního
pultu se dalo zakoupit občerstvení v podobě korbáčků,
nakrájených sýrů a klobásek,
ale i balené vody a obyčejného chleba ke spravení chuti
mezi ochutnávkou jednotlivých vzorků. Chybělo jen je18

diné. Cimbálová muzika! Chlapci
nás trošku napínali, ale přijeli ještě
před sedmou a chvíli po sedmé již
hráli první písničku, která navodila tu správnou atmosféru typickou
pro popíjení dobrého vínka ve vinném sklípku.
Každý z přibližně 160 přítomných byl jistě spokojen s výběrem
letošních vín. Byla to kvalitní bílá,
červená, ale i růžová vína z malého domácího vinařství pana Josefa Fridricha z Vracova. K ochutnání byla vína jak suchá, tak polosladká a sladká.
Jedním ze vzorků bylo dokonce i víno z dubových sudů s typickou chutí pro
takto vyrobené víno. Je samozřejmé, že všechna nabídnutá vína nemohla
chutnat všem, ale výběr byl takový, že si jistě každý vybral svého favorita. A
toto si pak mohl zakoupit přímo na místě od vinaře, který s sebou přivezl
dostatečnou zásobu, aby se dostalo na každého. Zajímavostí této kulturní
události je, že na každý ročník byl pozván jiný vinař a každý byl překvapen
zájmem o víno v naší obci, která nemá vinařskou tradici, a také množstvím
vína, které dokázal prodat přímo na místě.
Ochutnání deseti vzorků, které bylo součástí vstupného, stačilo k navození té správné atmosféry, na kterou čekala připravená cimbálová muzika
Vincúch. Zatím hrála pouze k poslechu mezi ochutnávkou. Nyní vínem navozená nálada začala bořit zábrany a čím dál více přítomných se začalo k
muzice přidávat nejen zpěvem, ale i tancem. Dobrá nálada se udržela až do
ranních hodin, kdy odcházeli poslední z posledních.
-MiK-

Mažoretky SVČ Němčice nad Hanou školil
mistr Evropy v twirlingu Lubomír Kábrt
Poslední listopadový víkend byl pro mažoretky ve znamení twirlingového soustředění, které jsem pro ně připravila ve spolupráci s mistrem Evropy
Lubomírem Kábrtem. Víkendový twirlingový maraton začínal v sokolovně
19

ve Vrchoslavicích v sobotu 24. 11. v 10 hodin a končil v neděli 25. 11. v 16
hodin. Školení se zúčastnilo 29 mažoretek a dvě vedoucí. Po oba dva dny se
mažoretky učily nové twirlingové prvky, zdokonalily si techniku rozcvičení
před tréninkem, osvojily si některé cviky z gymnastické i baletní průpravy
a zkusily si zatancovat zajímavou choreografii, kterou si pro ně připravil
školitel. Také mu předvedly naše nové choreografie pro nastávající soutěžní
sezónu a dostaly jsme pár rad, jak naše choreografie vylepšit. Všechna děvčata si zaslouží můj obdiv, neb je pan Kábrt vůbec nešetřil a dal jim pořádně
do těla. Doufám, že si děvčata twirlingové soustředění užila a budou na něj
ráda vzpomínat. A pevně věřím, že nás seminář posune o maličký krůček
dál. Ráda bych ve spolupráci s panem Kábrtem pokračovala i v následujících letech.
Nyní pár slov o našem školiteli: Lubomír Kábrt měl už od svého dětství
úzký vztah k umění a k divadlu. Nejprve jako malý navštěvoval ZUŠ v
Čáslavi, kde se zajímal o hudební obor a výtvarný obor. V roce 1999 začal
s tancem, a to se současným, klasickým a s taneční praxí. V 15 letech se
seznámil s twirlingem. V roce 2007 soutěžně tancoval latinské a standardní tance v taneční škole Antonína a Jany Novákových v Kutné Hoře. Byl
také přijat na taneční konzervatoř v Praze TCP. Účastnil se také televizní
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show Česko Slovensko má talent 2013 a stal se semifinalistou. V roce 2014
založil projekt T.B.D. art school - twirlingovou a taneční školu. Tento projekt se věnuje talentovaným dětem v České republice a v zahraničí. V roce
2016 se stal členem sportovní komise České twirlingové federace, učitelem a choreografem v několika prestižních tanečních školách v Německu.
Ing. Jana Telecká

Drakiáda
Podzim je čas, kdy se stromy a keře snaží zbavit již zbytečných a nepotřebných listů, které se v této roční době zbarvují do velké škály odstínů žluté, hnědé, oranžové, červené ... Na pomoc si k tomu každý rok zvou vánky,
větříky, ale i silné vichry, které zároveň se shozením starého listí ze stromů
pročistí a ochladí venkovní ovzduší.
Lidé tohoto období využívají nejen ke sklízení úrody a k celkovému úklidu zahrádek, ale i k zábavě. Jednou takovou podzimní aktivitou, která dokáže vylákat lidi ještě alespoň na chvíli ven do sychravého počasí, je pouštění
draků, dříve vyráběných téměř výhradně z papíru.
Samotný člověk dokáže pouštět draka velice obtížně a jsou k tomu zapotřebí alespoň dva lidé. Proto je to výborná aktivita, která může zabavit celou
rodinu. Jedni mohou draka vyrobit a druzí se jej mohou pokusit poslat co
nejvýše za pomocí podzimního větru.
Letošní počasí nám přálo hlavně v tom, že venkovní teplota v září a říjnu stále lákala ven a uspořádání drakiády v druhé polovině října slibovala
hojnou účast. Obecní drakiáda, která se již poněkolikáté konala na kynologickém hřišti, se snaží podporovat kreativitu a rukodělný um našich dětí a
jejich rodičů. Každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepšího ručně vyrobeného
draka, který se dokáže udržet ve vzduchu. I letos se nám do soutěže přihlásilo několik šikulů a za vynaložené úsilí si všichni odnesli sladkou odměnu.
Tento ročník zaznamenal i jeden rekord, kdy drak pana Pospíšila z Nádražní ulice vystoupal do největší výšky. Odmotal při něm dvě klubka pevného provázku. Bohužel došlo i k jedné ztrátě, kdy jeden z draků pana Málka, mimochodem také z Nádražní ulice, zůstal vysoko ve větvích jednoho
ze stromů lemujících kynologické hřiště.
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Komu při běhání s draky ve snaze dostat je co nejvýše vyhládlo, mohl si
na ohni opéct špekáček od pana Frgála z místního řeznictví. Pro zahřátí byl
pro dospěláky připraven svařáček a pro děti teplý čaj.
Jsme rádi, že v Nezamyslicích se lidé dokáží sejít i při takovýchto činnostech, které podporují pohyb na čerstvém vzduchu. Již teď se těšíme na
další ročník a doufáme, že účast bude ještě větší a s větším počtem ručně
zhotovených, nejen papírových draků.
-MiK-

Snoezelen v Domově „Na Zámku“
Blíží se nám konec roku a s příchodem Vánoc nastává čas bilancování a
zhodnocování celoroční činnosti a průběhu naší poskytované sociální služby.
Jedním z projektů, kterému jsme se v průběhu letošního roku věnovali,
byl rozvoj terapie Snoezelen.
Snoezelen je multismyslová, relaxačně – terapeutická místnost. A protože vybavení a pomůcky, které jsou součástí tohoto speciálně upraveného
prostředí, nejsou nejlevnější, dochází k jejímu dovybavení postupně v průběhu celého roku.
Snoezelen je určený nejen pro uživatele s nejtěžším smyslovým, tělesným a mentálním postižením, ale prostřednictvím zde používaných metod
22

pozitivně působí i na jedince
s problémy v oblasti pozornosti či s poruchami chování.
Místnost je vybavena prvky, které stimulují všechny
smysly člověka. Léčebně, terapeuticky a relaxačně působí nejen samotné prostředí,
ale nepostradatelná je i přítomnost proškoleného terapeuta, který dokáže vést terapeutickou hodinu
tak, aby vyhovovala potřebám a požadavkům konkrétního uživatele.
Součinností všech aspektů, tedy stimulující prostředí a cílené působení
terapeuta, dochází k viditelným posunům u uživatelů, a to v oblasti motoriky i všech smyslů. Pozorujeme celkové zklidnění a uvolnění těla i mysli.
Navození spokojenosti u lidí, kteří díky svému hendikepu mají život o dost
složitější než zdravá populace, dává naší práci smysl a je motivací pro naše
další aktivity.
Tým zaměstnanců Domova „Na Zámku“

Živo kolem kostela
Září obvykle přináší nový životní rytmus především do školních lavic. Letošní září však přineslo dostatek pohybu také do lavic kostelních.
Jak už je letitou tradicí, v září se farníci i poutníci z okolí sešli na
tradiční pouti u kaple P. Marie. Hned další týden byly v kostele zahájeny
Svatováclavské slavnosti benefičním koncertem sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Výtěžek koncertu byl věnován na opravu
starých oken naší fary. Všem návštěvníkům i dárcům patří velké poděkování. Svatováclavské slavnosti pak po několika dnech vyvrcholily
opět v kostele slavnostní hodovou bohoslužbou za přítomnosti rodáků
a krojovaných.
První říjnovou sobotu se pod záštitou farnosti konal badmintonový
turnaj. V průběhu celého dne si zahráli všichni zájemci z řad dětí i do23

spělých a určitě bude v dalších letech na co navazovat. Na konci měsíce
jsme se přidali k oslavám 100. výročí republiky při společné modlitbě za
vlast, městys a nás všechny obyvatele.

Závěr listopadu patřil již tradičně farním sklepům. Městys Nezamyslice
ve spolupráci s farností připravil výbornou ochutnávku vín. Více jak 140
hostů se bavilo u dobrého vína za doprovodu cimbálové muziky v neopakovatelné atmosféře farního sklepa.
Hned v dalším týdnu se skupina nadšenců sešla, aby společně ve farní
kuchyni vyráběla adventní věnce a v dalších dnech se pekly a v kuchyni balily perníky. Tím se navázalo na výrobu pytlíčků se sušeným ovocem, ořechy, mandlemi či sklenic s farními povidly a medem od včel našich farníků.
Všechny tyto a mnoho dalších drobností si občané mohli zakoupit během
rozsvěcování vánočního stromu a tím opět podpořit opravu farních oken.
Od začátku adventu se každý čtvrtek v 6.15 ráno scházíme na rorátní mši,
na kterou navazuje společná snídaně na faře. Všichni jste srdečně zváni.
Když k výše vypsaným aktivitám přidáme bohoslužby, mše pro děti, pravidelnou farní kavárnu, setkání scholy, starost o kostel a časté brigády při úklidu
farní zahrady, opravě garáže či mnoha dalších opravách, jedná se v celkovém
součtu o velmi pestrý a aktivní život farníků i všech příznivců farnosti.
24

Nezamyslická farnost je svojí činností živou součástí městyse a každý
další je zván. Třeba již v době Vánoc na bohoslužby (24. 12. v 16.30 hodin,
25. 12. v 9.30 hodin, 26. 12. v 9.30 hodin) či na Silvestra k nočnímu ztišení
a modlitbě od 23.30 hodin.
Jan a Alice Košárkovi

Koncert u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky
Letošní školní rok začal pro nás pedagogy základní umělecké školy vskutku netradiční úkolem – do 20. října připravit program na koncert k výročí
založení Československa. Nebyl tedy čas na každoroční pozvolné „probouzení“ žáků z prázdninové pohody, ale ihned od prvních školních dnů nastal
pravidelný maraton zkoušek s žáky. Již před letními prázdninami jsme také
odeslali noty naší partnerské škole ZUŠ Lipany, jelikož i houslisté, zpěváci a
pedagogové z této školy se od počátku spolupodíleli na přípravě koncertu.
Během září jsme zkoušeli odděleně po nástrojových sekcích – smyčce, dechové i bicí nástroje a teprve 11. října proběhla první společná zkouška. Smyčcový orchestr „Arco“ – naše muzikantské posily ze ZUŠ Lipany přijely ve čtvrtek 18. října a hned druhý den ráno účinkovaly spolu s dechovým orchestrem
naší školy na výchovném koncertu pro Základní školy Nezamyslice a Němčice
nad Hanou. Orchestr YOUTHBAND se v plném obsazení poprvé sešel den
před samotným koncertem, 19. října na intenzivním soustředění, a sobotní generálce, kde všechny skladby poprvé zazněly v plném symfonickém obsazení.
Samotný koncert u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky 20. října 2018 byl pak krásným vyvrcholením naší společné práce. Koncert
zahájila žesťová sekce slavnostní fanfárou ze Smetanovy opery Libuše. Následovala československá hymna, jak jsme ji znali z dob našeho společného
státu, již v podání pěveckých sborů Sedmikráska, Canticum a symfonického
orchestru YOUTHBAND, který programem vyplnil první polovinu koncertu. Zazněly zde skladby, které jsme hráli na společných mezinárodních projektech s našimi kamarády z Lipan, které pro náš orchestr skvěle zaranžoval
náš bývalý kolega Lukáš Gál. Ke krásné hanácké písni „Daleká, šeroká“ si svou
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taneční choreografii připravili
žáci tanečního oboru. Na závěr první poloviny koncertu
opět za spolupráce našich pěveckých sborů zazněla lidová
píseň „Tancuj, tancuj“, která
spolehlivě rozezpívala celé
publikum.
Druhá polovina slavnostního koncertu patřila Dechovému orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou, který na počest 100. výročí vzniku naší
republiky uvedl skladby od
Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka, Jindřicha Pravečka
a Františka Kmocha.
Pevně doufám, že si publikum koncert užilo stejně krásně jako my, muzikanti. Za sebe i většinu orchestru mohu říci, že nejkrásnějším zážitkem mezi všemi
předvedenými skladbami pro nás byla československá hymna, jelikož jsme ji hráli
jako muzikanti poprvé v životě a všechny nás skutečně vzala za srdce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci této krásné
akci podíleli. Máme velkou radost, že členy orchestru byli v hojném počtu i
žáci naší „nezamyslické pobočky“.
Martin Dostál
učitel ZUŠ Němčice nad Hanou

Burčákový pochod
Zájezd do Mutěnic na „Putování slováckými vinohrady“ začal menšími
zmatky již při nastupování do autobusu v Nezamyslicích. Paní řidička, která
měla za úkol pilotovat náš linkový autobus, poněkud pozměnila jízdní řád a
jako první zastávku zvolila původně zamýšlenou druhou zastávku u pomníku padlých. Proto jsme se museli vrátit zpět k bývalému obchodu v Nádražní
ulici, kde jsme nabrali poslední účastníky zájezdu. Chviličku po startu se ně26

kolik pánů projevilo jako zkušení cestovatelé a osazenstvu v autobuse nabídli
startovací slivovičku.
Po příjezdu do Milotic na parkoviště k místnímu baroknímu zámku, který
mimochodem stojí za samostatnou návštěvu, se ti, kteří příliš nefandí vínu,
začali shánět po restauračním zařízení, kde by se připravili na celodenní náročný pochod a načerpali energii v podobě zlatavého moku. Ihned po tom,
co jsme vyšli ze zámecké zahrady, se na protější straně ulice objevila hospůdka
„Na Zámecké“. Již z dálky bylo vidět, že tento nápad jsme neměli jenom my.
Výčep, ale i venkovní zahrádka, byl plný skupinek burčákových turistů, kteří
plnými doušky doplňovali energii v tekutém stavu a kuráž si dodávali i zpěvem slováckých lidových hitů.
První velká zkouška chuťových pohárků a odolnosti zažívacího ústrojí pak
byla u sklípků ve vesničce Šidleny. Zde se dalo pořídit na pití téměř vše, na co
jste si jen mohli vzpomenout. Několik druhů piva, spoustu vína, klasické, ale
i netradiční druhy pálenky a samozřejmě burčáku, co hrdlo ráčí, po kterém
byla tato hromadná gastronomická sebevražda pojmenována. Možnost dostat do sebe něco pevného a zajíst tak tu obrovskou nabídku nejen vinných
tekutých produktů, pak byla v podobě nepřeberného množství voňavých
dobrot z grilu, zabíjačkových specialit, guláše, halušek, bramboráků, ale i obyčejného chleba se sádlem a cibulí, silných masových vývarů a zelňaček.
K dobré náladě pak přispěla i hudební seskupení, která se sem tam objevovala na improvizovaných pódiích a hrála nejen lidové písničky, které se však
nejlépe hodí k prostředí slováckých vinných sklípků.
Ve velice podobném duchu se nesla celá cca 17km dlouhá cesta, která vedla nejen po prašných polních cestách, ale i po vyasfaltovaných cyklostezkách
v nádherném kraji slováckých vinohradů. Občas jste po cestě mohli projít
kolem jednotlivých osamocených stánečků a občas to byla skupinka stánků s
větším či menším množstvím již výše popsaných kalorických bomb a alkoholických nápojů. Asi nejvíce mne překvapil chlapík, který na akci pojmenované
„Putování slováckými vinohrady“ prodával díly na žaluzie a plastová okna.
Ale kupodivu měl narváno stejně jako u stánku s grilovanými dobrotami.
V Dubňanech, zhruba v polovině cesty, jsme na bývalém nádraží u zrušené trati, která byla stejně jako u nás přebudována na cyklostezku, dali větší
přestávku s odpočinkem a teplou dršťkovou polévkou.
Odtud byla cesta už jenom těžší a těžší. Po cestě bylo stále méně stánků a
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udíren, což někteří z nás nesli těžce, a proto vymýšleli různé zkratky, které se
nakonec zkratkami neprokázaly a ukázaly se slovy klasika „cestami delšími,
zato horšími“.
Příchod do Mutěnic znamenal zjištění, že jsme se dostali do obrovského
lidského mraveniště. Ulice kolem hřiště byla lemovaná z jedné strany vinnými sklípky a z té druhé stánky nejen s jídlem a vinnými produkty, ale i
řemeslnými výrobky různého druhu. Lidí bylo tolik, že bylo těžké udržet se
pohromadě. K autobusu jsme se nakonec dostali všichni bez větší úhony a
více či méně unavení jsme vyrazili zpět k domovu.
-MiK-

Vítání občánků

V sobotu dne 22. září 2018 přivítala místostarostka městyse, paní Dagmar
Pavlíková, v obřadní síni městyse Nezamyslice nové občánky. Přivítali jsme
tentokrát jednu holčičku a jednoho kluka.
Nově tak jsou občany Nezamyslic Viktorie Frcalová a Richard Bartolšic.
Dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům
hodně radosti, ale také trpělivosti při jejich výchově.
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Farnost
Drazí přátelé,
znovu vás mohu pozdravit touto formou, a tak jsem rád, že si můžeme
společně připomenout důležitost Vánoc.
Slovo Vánoce vzešlo od slova „vánice“…, ale asi si řeknete: „Kde jsou ty časy,
kdy bývala alespoň třetinu zimy sněhová pokrývka a pořád mrzlo, i -20 stupňů!“
O to více nás Vánoce a soudobé zimy mohou vést k zamýšlení se nad tím, jaká
je skutečná podstata Vánoc – že vůbec nezáleží na sněhu a mrazu, ale na tom, že
„…Nebe se sklonilo k zemi a dotklo se člověka…“. Tak se to zpívá v jedné písni, a
tak vám to všem z celého srdce přeji a vyprošuji, aby se Bůh skutečně narodil v
našem srdci a také skrze nás v našich domácnostech, v našem okolí.
P. Marek F. Glac, farář
Pořad vánočních bohoslužeb v Nezamyslicích:
24. 12. - 16:30
25. 12. - 9:30
26. 12. - 9:30

30. 12. - 9:30 Svátek Svaté rodiny
31. 12. - 23:30 adorace - poděkování za uplynulý rok
a prosba o dobré prožití nového roku 2019
1. 1. - 9:30

Kolová
V rámci hodového programu uspořádal oddíl kolové 3. kolo I. ligy mužů.
Ve hře o postup do nejvyšší soutěže Extraligy byla i naše dvojice Petr a Martin
Přikrylové, kteří figurovali po dvou kolech na třetím místě. Bohužel s bilancí tří výher, jedné remízy a dvou porážek se nepodařilo bodovou ztrátu na
druhé postupové místo smazat a v konečném pořadí skončili třetí. Turnaj se
odehrál ve velmi dobré atmosféře a za pěkné divácké účasti.
Konečné pořadí 1. ligy:
1. SC Svitávka 2
2. TJ Šitbořice
3. SC Nezamyslice
4. MO Svitávka 2
5. TJ Chrastava
6. Pankrác Praha
7. Favorit Brno 2
Ve společném mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje v kolové mužů
startovala naše dvojice bratrů Prusenovských, která obsadila celkové páté místo
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z deseti startujících. V žákovské kategorii této soutěže bojovalo i naše mužstvo
Petr Kupčík, Adam Přikryl, kteří se umístili na celkovém šestém místě.
Na závěr bych chtěl poděkovat Úřad městyse Nezamyslice za podporu naší
činnosti a popřát všem příznivcům našeho sportu hezké vánoční svátky a vše
nejlepší v novém roce.
Libor Košař

Přání do nového roku
Zima, to slovo pro mnohé znamená plískanice, sněhové přeháňky, problémy na silnicích, mokro v botách. Na druhou stranu si zimu spojujeme s
Vánocemi, nejkrásnějšími svátky v roce, radostí dětí z dárků, setkávání…
Právě toto období má však ještě jedno kouzlo, kouzlo vzpomínek. Na své
blízké, kteří už mezi námi nejsou, na dětství, mládí, na dobu, kdy nám bylo
dobře. No a právě tyto vzpomínky se našim dětem mohou zdát jako science
fiction. Metrové závěje, sníh pět měsíců v roce, žádné umělé zasněžování. Mikuláš chodil pouze jeden a ne tři za den, pod stromečkem spousta měkkých
a praktických dárků, za které jsme byli neskutečně vděčni. Zpívání koled u
stromečku, který jsme si v lese za pomocí dědečka uřezali sami, krmení zvířátek v zasněženém lese, půlnoční mše v kostele opravdu o půlnoci, házení pantoflem pro vdavekchtivé, třesení jabloní, krájení jablíček. To všechno máme
každý ve svých vzpomínkách. Nedovolme tedy, abychom naše děti, vnoučata
či pravnoučata připravili o tyto vzpomínky.
Krásné vánoční svátky prožité s rodinou, plné obdarovaných, a to nejen
věcnými dary, a do nového roku hlavně hodně štěstí, lásky a zdraví.
Tak ráda vzpomínám na hory sněhu,
uhelné prázdniny a lidskou něhu,
na babičku, dědu, kteří už nejsou,
na ten čas naděje, co s sebou nesou
dětské hry, radosti a slova lásky.
Zastavit na chvíli, řekne se lehce,
dnešní shon, světa běh povolit nechce,
přesto si sedněme s hrníčkem čaje,
děti a rodina jak slunce hřeje.
Bohuslava Novotná
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Připravované akce v Nezamyslicích
-

26. 12. 2018

Vánoční vytrubování – u stromečku, kostel sv. Václava

-

31. 12. 2018

v 12:55:55 Memoriál Dobromila Plovce - otužilci, koupaliště

-

18. 1. 2019

Hasičský ples

-

15. 2. 2019

Sportovní ples

-

23. 2. 2019

zájezd do Prahy na muzikály MEFISTO
a ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
MASOPUST - 8.00 hod. průvod, 11.00 program u hasičárny

-

2. 3. 2019

-

15. 3. 2019

Maškarní bál

-

16. 3. 2019

Dětské šibřinky - 13.00 hod.
31

Zima
Let motýlích křídel zastavil mráz
Do léta čekat musíme zas
Užít si zimu se všemi zázraky
Nad jejími rozmary netrpět rozpaky
Radosti Vánoc a Nového roku
Provonět skořicí v kapičce moku
Vykročit pravou a nehledět zpátky
Nemoci a všechno zlé nechat za vrátky
S úsměvem na tváři, s dětskými výkřiky
Sáňkovat, bruslit a zahřívat prstíky
Krásné je život si s rodinou užívat
S Ježíškem v Betlémě přijít si zazpívat:
„Narodil se Kristus Pán“
Bohuslava Novotná
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