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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Blíží se letní čas dovolených, čas školních prázdnin. Letos však trošku jinak
než v minulých letech. Letos jsme všichni tak nějak poznamenáni pandemií
koronaviru. Dle vládních nařízení již nemusíme nosit roušky, ale přesto jsme
stále v nejistotě. V nejistotě, co bude, kdo ještě onemocní? Vrátí se koronavirus
v druhé vlně, jak nás někteří odborníci straší? Věřme společně, že ne. Nevím jak
vy, ale já už toho „rouškování“ mám, resp. měl jsem dost. Tak snad už bude klid.
Přesto se k této době musím vrátit. Dostali jsme se do situace, kdy nikdo
nevěděl, co nás přesně čeká a hlavně jaké to nebezpečí vlastně je. Vláda, včetně
svých odborníků, slibovala občanům a obcím pomoc. Bohužel ale „vládních“
roušek do každé domácnosti jsme se nedočkali. Částečně alespoň pomohl kraj,
který nám prostřednictvím Krizového štábu v Prostějově věnoval pár litrů dezinfekce, zhruba 50 kusů jednorázových roušek a několik základních respirátorů.
Ještěže se projevila vzájemná solidarita mezi lidmi a ukázalo se, že stará pravda,
že Češi mají zlaté ručičky, stále platí. Tedy v tomto případě spíš platí, že Češky
mají zlaté ručičky. Nejedna maminka a babička „oprášila“ svůj šicí stroj a zavzpomínala, jak se dřív šilo snad úplně všechno. Najednou jsme měli dostatek
ručně šitých roušek nejen u nás, ale i v celé republice. Někteří zásobovali úřad,
který roušky dál rozdával, někteří obdarovali děvčata v obchodě, někteří dávali
roušky do nemocnic, domovů pro seniory a dalších a dalších míst. Všem „švadlenkám“ patří obrovský dík. Dezinfekci jsme si nakonec po dohodě s Mikroregionem Němčicko a Místní akční skupinou Hanácký venkov zajistili sami. MAS
Hanácký venkov zajistila dezinfekci a lahvičky pro všechny občany sdružených
obcí. Jejich plnění probíhalo za účasti našich hasičů a několika dalších dobrovolníků v naší obci, pro plnění jsme poskytli zázemí hasičské zbrojnice. Následně
se lahvičky rozvážely do všech 28 obcí v okolí. Městys zajistil a zaplatil dostatek
dezinfekce na doplnění lahviček, příp. jiné využití, kterou jsme rozdávali do přinesených nádob. Pokud má ještě někdo potřebu, může se na nás obrátit – určité
množství dezinfekce je stále k dispozici.
Další velký dík patří dobrovolníkům v okruhu našich mažoretů. Okamžitě
byli ochotni zajistit službu telefonu pro seniory. Od začátku nouzového stavu až
do konce května „drželi službu“ a seniorům na zavolání obstarali ochotně náku2

py potravin a drogerie, vyzvednutí a dovoz léků z lékárny nebo i další pomocné
práce v domácnosti.
Snad už tedy bude klid a pokoj od různých omezení. Ještě jednou děkuji
všem za vzájemnou ohleduplnost, solidaritu a pomoc jak v rámci rodiny, tak
v rámci městyse nebo i v zaměstnání. Myslím, že jsme vše společně zvládli. Alespoň pro tentokrát.
Co ale bude následovat a co nám to vše přinese, ukážou až následující měsíce. Vládní omezení se dotýkala a dotýkají nás všech i našeho každodenního
života. Některé firmy mají stále omezený provoz, některé dokonce propouštějí,
jiné zatím bojují, jak to jde. Pokud se někdo ocitne v tíživé situaci, nabízíme
samozřejmě pomoc. A např. i pomoc v podobě rady nebo odkazu na specializovaná pracoviště, ať už Úřadu práce nebo třeba Poradny při finanční tísni.
Dopady to bude mít na nás všechny i díky vládním opatřením v podobě
ošetřovného, dávek pro OSVČ nebo malá s.r.o. a dalších jiných opatření. Opatření jsou to potřebná a žádaná – pomoc lidem v nouzi by stát měl zajistit. Horší
je ale to, že to má dopad i na jednotlivé obce. Díky různým úlevám na daních
a vyplácením dávek jsou obce kráceny na sdílených daních. Stručně řečeno –
dle ekonomických předpovědí z poloviny června by měl být městys Nezamyslice krácen o zhruba 6 a půl milionu korun. A ty budou samozřejmě chybět
na různé opravy nebo budování dalšího rozvoje městyse. Jaký nakonec bude
finanční dopad pro náš městys, ukáže čas. V každém případě již zastupitelstvo
jednalo na svém červnovém zasedání o omezení letošních investic.
A teď trošku z jiného soudku. Přestože celou republiku v posledních letech
trápí sucho, letošní červen tomu moc nenasvědčuje. Nakonec o tom se v dnešní
Hvězdičce dočtete v jiném zajímavém článku. Do roka a do dne se 13. 6. vrátily
bouřky, včetně krup. Naštěstí letos nebyly kroupy tak velké a deště tak vydatné, abychom zaznamenali výrazné škody nebo zaplavené sklepy, jak tomu bylo
v loňském roce.
Přesto byly oblasti v republice i na Moravě, které deště zasáhly výrazně, včetně škod a obětí na životech. O to víc si cením našich dobrovolných hasičů, kteří
vyrazili ve svém volném čase na pomoc do postiženého Šumvaldu. Do poslední
chvíle jsme čekali, jak dopadne víkend 13. – 14. června u nás. Jak jsem již napsal, škody a zatopení jsme u nás v podstatě nezaznamenali, proto mohli kluci
v pondělí 15. 6. brzo ráno vyrazit a pomoci v silně postiženém Šumvaldu, kde
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odstraňovali popadané stromy v korytě řeky nebo odčerpávali po týdnu stále
zatopené sklepy. K velkému poděkování občanů Šumvaldu, včetně jejich starosty, se připojuji i já.

Teplé počasí s vydatnými a v červnu častými dešti komplikuje život i nám.
Naštěstí ne ve formě záplav a následných škod. Zeleň v obci díky teplému a vlhkému počasí rychle roste a v omezeném počtu pracovníků bohužel nestíháme
sekání a údržbu obce. Navíc se nám přes veškerou snahu nedaří sehnat vhodné pracovníky a pomocníky. Nabízíme studentům, příp. jiným dobrovolníkům
brigádu na letní měsíce. A pokud nám třeba pomůžete tím, že si v blízkosti
domu posečete sami – budeme jen rádi.
Co se týká investic, tak i přes omezení příjmů ze státního rozpočtu, některé
akce budeme realizovat. Z Olomouckého kraje jsme získali dotaci na věcné vybavení zásahové jednotky SDH. Bude tak pořízena kropící sanační lišta na hasičské auto, která může být využita jak při úklidu ulic, např. po zaplavení vodou
nebo blátem, ale také při kropení v parných letních měsících. Další investicí, na
kterou přispěl Olomoucký kraj z Programu pro sociální oblast, je podpora prevence kriminality, budou pořízeny první kamery. Ty by měly postupně v obci
přibývat a snad i zamezit ničení majetku a jinému vandalismu.
Stále připravujeme chystanou výstavbu bytů, která by měla začít na podzim,
a další drobnější akce, jejichž realizace bude vzhledem k nižším příjmům městyse reálná.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál krásné
a pohodové letní dny, přiměřené srážky, doplněné ale větším množstvím slunečných dní, krásné dovolené a hlavně následující měsíce prožité v klidu, ve
zdraví a v pohodě.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta
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Škola
Distanční výuka na Masarykově základní škole v Nezamyslicích
Dovolte mi zhodnotit, mírně řečeno, nezvyklý školní rok. Po vyhlášení
povinného uzavření škol od 11. března 2020 se nejen školní život obrátil
vzhůru nohama tak rychle, že bylo třeba okamžitě nastavit jiný režim a systém výuky, ale i hodnocení a množství učiva. Naše škola měla díky několikaleté postupné digitalizaci zejména v oblasti školního informačního systému
i vybavenosti technikou velmi dobrou výchozí pozici. Učitelé, žáci i rodiče již
několik let používali komunikační kanály – zprávy, elektronickou žákovskou
knížku, třídní knihu, vlastní e-learningové testy a jiné moduly sytému Edupage. Proto se používání v tomto prostředí jen zvýšilo a zdokonalilo.
Po úvodní poradě jsme nastavili pravidla komunikace a hodnocení a seznámili s nimi rodiče. Ze začátku to byl asi šok pro všechny, neboť úkolů bylo
najednou příliš mnoho, ale po vylepšení pravidel a zejména díky skvělé komunikaci s velkou většinou rodičů se systém ustálil a spíše obohacoval o další prvky (videokonference, online testy, interaktivní pracovní listy apod.).
Na úvod tohoto “jiného“ období proběhla i kontrola České školní inspekce. Byli jsme pochváleni za nastavení systému úkolů a především komunikaci s rodiči a žáky.
Toto období vyzkoušelo schopnosti všech (učitelů, žáků i rodičů) a velmi rychle nás to donutilo se zlepšovat a získávat nové dovednosti, zejména
v používání IT. Někomu se to dařilo skvěle, jiní s menšími problémy nakonec
zvládli techniku dle nejnutnějších potřeb. Pochopitelně se mohly vyskytnout
problémy s technikou – ať už chybějící či nefungující. Naštěstí dle dotazníku
nebylo takových případů mnoho a komunikaci i úkoly jsme řešili i alternativními způsoby.
V dalším období došlo k uvolňování a možnosti nastoupit zpět do školy
nejdříve pro první stupeň, pak pro žáky devátých ročníků a nakonec i pro
ostatní. Této možnosti využilo menší procento žáků, neboť nebylo ani jisté,
zdali je to změna trvalejšího charakteru. Navíc nebylo možné z důvodu omezení počtu žáků na jednu skupinu učit v běžném rozvrhu a hlavně se svými
učiteli. Raději většina z nich zůstávala v již zaběhnutém systému výuky na
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dálku. Nejvíce možnosti být zpět ve škole využili žáci posledního ročníku
pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, i když za zpřísněných
hygienických podmínek.
Každopádně byla tato doba obrovskou zkouškou a příležitostí pro mnoho
pozitivních změn. Proto jsem rád, že nám rodiče poskytli zpětnou vazbu,
abychom zjistili, co bylo v pohodě, s čím byly obtíže a co by dle jejich názoru
bylo vhodné použít či změnit v budoucnu, ať už v běžné výuce, či během
jiných mimořádných situací.
Část odpovědí vám pro zajímavost přinášíme. Pro porovnání 1. a 2. stupeň ZŠ. U menších dětí odpovědělo 114 rodičů a od starších jich máme 65.
Ještě k tomu navíc rodiče připojili další konkrétní velmi cenné postřehy – ať
už k učebnicím, způsobu zasílání úkolů, komunikaci či rozsahu učiva. Detailní výsledky si můžete prohlédnout na webu školy www.zsnezamyslice.cz
Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval zejména rodičům za jejich výdrž a výbornou komunikaci během dálkové výuky. A učitelé či asistentky
pedagoga by mohli také vyprávět, kolik minut z běžného dne jim zbylo na
odpočinek. A největší přínos celého období vidím v tom, že jsme komunikovali všichni navzájem daleko více a lépe, než kdybychom byli ve škole ve
zcela běžném režimu. Na častou komunikaci s úsměvem na tváři se od září
těší celý kolektiv zaměstnanců Masarykovy základní školy a mateřské školy
Nezamyslice.
Pěkné prázdniny přeje Mgr. Petr Jordán, ředitel školy
Část dotazníku k distanční výuce za 1. stupeň ZŠ
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Část dotazníku k distanční výuce za 2. stupeň ZŠ
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5. místo našich žáků v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost
Žáci devátých tříd se zapojili do již 9. ročníku celostátní soutěže „Finanční
gramotnost“, která pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti a učí
děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet
svůj osobní život.
Družstvo složené z nejúspěšnějších řešitelů školního kola ve složení Eliss
Jiráková (9. B), Jiří Michalec (9. B) a Michaela Straková (9. A) zvítězilo
v okresním kole a tento vynikající výsledek zopakovali i v kole krajském.
Tím postoupili do celostátního kola, které se mělo konat v prostorách České
národní banky v Praze.
Situace s COVID-19 však organizátorům neumožnila toto celostátní finále
uskutečnit prezenční formou. Žáci tak bohužel přišli o tu neopakovatelnou atmosféru finálového kola, na což by určitě vzpomínali. Výsledky byly nakonec
vyhodnoceny na základě výsledků dosažených v krajských kolech.
Naše družstvo deváťáků obsadilo krásné 5. místo.
K tomuto skvělému umístění
jim blahopřejeme a děkujeme za
vynikající reprezentaci školy.
Všem bych ještě chtěla popřát hodně úspěchů na středních
školách, kde budou po prázdninách studovat. Ať jsou tak skvělí,
jako byli na naší základní škole.
Mgr. Jarmila Krupičková
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Všechny tváře vody
V přírodovědné korespondenční soutěži, která měla čtyři kola a téma se
točilo stále kolem vody – voda v krajině, její ochrana, živočichové a rostliny
u vody, se umístil tým mladších žáků ve složení V. Burgetová, L. Cyprianová
a H. Přecechtěl na 1. místě. Do soutěže se přihlásilo přes 90 týmů.
Tým starších žáků ve složení A. Jordánová, E. Haluzová a N. Štěpánková
se umístil na 4. místě z 58 týmů.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Dana Svobodová

SDH Nezamyslice
V uplynulých měsících naše jednotka zasahovala u tří mimořádných
událostí. Jednalo se o požáry ve Víceměřicích a Těšicích a o dopravní nehodu v Nezamyslicích. Několik členů
jednotky také vyjelo odstraňovat následky povodní do obce Šumvald.
V rámci sborových akcí jsme
uspořádali sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Zajišťovali jsme také občerstvení na letošním kácení máje. V neposlední řadě
jsme také pomáhali s rozplňováním
desinfekce, která byla zdarma distribuována nejen pro občany městyse,
ale také do okolních obcí.
Kroužek malých hasičů se nám
podařilo obnovit na konci května.
Děti se sešly a společně trénovaly už
získané dovednosti. Bohužel veškeré závody byly zrušeny, takže se nemůžeme pochlubit žádnými úspěchy.
Jana Pinová
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Kolová
Po koronavirové pauze se rozběhly také soutěže v kolové. Nejprve oddíl
uspořádal 3. kolo oblastního přeboru mužů, kde za účasti sedmi mužstev
obsadila naše dvojice bratrů Prusenovských páté místo.
V neděli 21. 6. se uskutečnilo druhé kolo 1. ligy mužů ve Svitávce, kde
naše dvojice Petr a Martin Přikrylové potvrdili opět výborným výkonem
první místo z 1. kola, což znamená, že před třetím turnajem, který uspořádáme v domácím prostředí 19. 9. 2020, mají téměř nedostižný náskok 13 bodů
na druhého v pořadí. Ve dvou odehraných kolech pouze jednou remizovali
a doma by měli potvrdit postup do nejvyšší soutěže extraligy.
Tímto zveme všechny příznivce, aby přišli povzbudit týden před „hodama“ naše borce v boji o postup.
Libor Košař

Mateřská škola přeje krásné léto!
I letošní školní rok nám utekl velmi rychle. O to rychleji, že byl poznamenán pandemií COVID-19, jejíž šíření po celém světě vedlo i u nás k dočasnému uzavření mateřské školy. Ve školce jsme však i přes zmíněné obtíže
nezahálely a připravovaly jsme se na návrat dětí. Protože se nám po dětech
stýskalo, rozhodly jsme se absolvovat několikrát procházku po Nezamyslicích, při které jsme děti navštívily. Pozdravily je a přinesly jim vždy nějaký
pozdrav v podobě drobných dobrovolných úkolů. Návštěvy u dětí nám
dělaly velikou radost, byly
jsme rády, že jsme s dětmi
mohly alespoň takto udržet osobní kontakt. Tímto
moc děkujeme rodičům za
spolupráci.
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Co se nám i přesto v této nelehké situaci podařilo? Vybavit školku novým
nábytkem ve třídě Kuřátek a částečně vyměnit nevyhovující židličky a stolky
pro děti v jídelně. Proběhla také celková revitalizace zahradních herních prvků,
a dokonce nám přibylo i fotbalové hřiště pro děti, za což děkujeme představitelům Městyse Nezamyslice. Na zahrádce jsme také pro děti, ve spolupráci
s organizací MAS Hanácký venkov, z. s. a panem školníkem, připravili nový
záhon, který již máme osazený jahůdkami, rajčaty a bylinami. Děti už netrpělivě vyčkávají první úrodu, která je prozatím skromná. Byliny už naše paní
kuchařky využívají k dochucování pokrmů. Zapojili jsme se také do projektu
Rozvoje informatického myšlení s využitím robotických hraček, který taktéž
organizuje MAS. Děti byly z práce s robotickými včelkami nadšené a myslím,
že si to velmi užily. I když jsme kvůli „COVIDU“ nestihly vše, jak jsme chtěly,
podařilo se nám zvládnout alespoň karneval, několik návštěv divadla a lekci
jógy. Po návratu do školky si děti užily slunný Mezinárodní den dětí, očka jim
rozzářil klaun Hubert a také prožily „den v kosmu“ prostřednictvím hvězdného zážitkového stanu.
Čas nám však rychle utekl a my se už zase loučíme s dalším ročníkem našich předškoláků. Letos je jich celkem 21. Po krátkém vystoupení, které si naši
předškoláci připravili, se již tradičně slavnostního aktu šerpování ujal pan starosta, Ing. Vlastimil Michlíček, a náš pan ředitel, Mgr. Petr Jordán. Chtěla bych
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zde za celý kolektiv mateřské školy ještě jednou popřát budoucím prvňáčkům
úspěšný vstup do nové životní etapy. Ať se jim ve škole líbí, jsou stále veselí,
šťastní, bezstarostní, ve škole úspěšní a hlavně zdraví! Krásné letní, snad už
slunné, prázdniny všem!
Mgr. Veronika Remešová

Slovo duchovního správce farnosti
Drazí přátelé,
všechny vás ze srdce zdravím.
Není to tak dávno, kdy jsem vás
pozdravoval a hlavně povzbuzoval poměrně obsáhlým článkem
v nelehké době „koronavirové“.
Hlavní myšlenkou tohoto „hozeného lana“ bylo vnímat těžké
chvíle jako PŘÍLEŽITOST.
Často, až když o něco přijdeme, nalezneme skutečnou hodnotu této věci, skutečnosti, vztahu, … A tak bych
chtěl tímto krátkým slůvkem navázat na tuto předchozí myšlenku a povzbudit
nás všechny tím, co jsme si možná mnozí i v těchto souvislostech uvědomili, že
primárně nejde o to, kolik máme peněz, jak vypadáme atd., ale o to, JAK ŽIJEME! Jak se umíme podělit s druhými lidmi, zda je máme rádi alespoň jako sami
sebe, nebo když je potřeba, jestli se umíme s nimi usmířit, zda máme laskavé slůvko tam, kde se nám chce zakřičet, třísknout do stolu. Vím, že lidsky je to nemožné,
a proto vás všechny zvu ke zdroji takovéto božské lásky – nejvyššího Dobra, neboť
je to mé povolání – zprostředkovávat toto bohatství skrze modlitbu, ale hlavně
skrze svátosti.
Jeden pan farář dal dětem v náboženství obvyklou otázku, kterou se „prolomí ledy“:
„Čím chcete být, až budete velcí?“ Děti začaly jedno přes druhé odpovídat.
„Já chci být námořníkem a plout přes oceány,“ zvolal jeden chlapec.
„Já budu doktorka!“ vykřikla jedna holčička.
„Já budu dělat informatiku,“ řekl další, který už měl jasno.
13

Další děti chtěly být pilotem, řidičem autobusu, kuchařem v televizi. Farář trpělivě
naslouchal snům dětí, které kolem něj poskakovaly.
Všiml si ale, že jedna holčička zůstává tiše a způsobně na svém místě.
Ukázal na ni a zeptal se jí: „A ty bys chtěla být čím?“
Holčička zrudla a odpověděla potichu: „Když to řeknu, tak se mi tady budou všichni
smát.“
„Ale kdepak!“ uklidňoval ji farář, „jsem tady já a nikdo se ti smát nebude, uvidíš!“
A ta holčička nesměle řekla: „Až budu velká, tak chci být požehnáním.“
Děti zůstaly zticha.
Pochopily.
(převzato z knihy: SNY pro duši od Bruna Ferrera)
Mgr. Marek Glac, duchovní správce farnosti

Pod rouškou
Stránky tohoto čtvrtletníku informují o událostech za
uplynulé období. Zdálo by se, že po době „koronavirové“
není o čem psát. To je ale velký omyl. Největší křesťanské
svátky jsme sice prožili v rodinách, přesto spolu. Mše jsme
prožívali slavením v rodinách, později díky přenosu přes
YouTube přímo z našeho kostela. Křížovou cestu i mše za
nás odsloužil otec Marek v kostelech našich farností, byla
i možnost jeho návštěvy v případě nutnosti. Mnozí z nás
byli v kostele přítomni na mši alespoň na fotografii, jako
všichni jsme využívali ke komunikaci ve farnosti telefonu, facebooku i e-mailu.
Velikou oslavou pro naši farnost, po uvolnění opatření, bylo první svaté přijímání, na které se připravovalo celkem sedm dětí, a průvod Božího těla.
A co nás čeká? Nejdříve pouť do Křtin - 6. července, farní tábor, který je
připraven od 18. července ve Velkých Losinách. 16. srpna proběhne Velká pouť
ke kapličce Panny Marie i s krojovanými Hanáky. Už dnes se můžete těšit na
mši svatou a farní odpoledne s požehnáním. Jako na správné pouti na vás bude
čekat občerstvení, perníčky, med a svíčky. 6. září se u kapličky uvidíme ještě na
malé pouti a koncem září nás čekají hody.
Všichni jste srdečně zváni.
Bohuslava Novotná
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Rozloučení s absolventy 9.A a 9.B

Přestože v letošním roce byla povinná školní docházka ukončena již v březnu a žáci 2. stupně se do školy postupně vraceli jen na dobrovolné konzultace,
ten opravdový konec školního roku je zde nyní. Setkání při předání vysvědčení, rozloučení na prázdniny a těšení se, že se v září konečně všichni sejdeme.
S deváťáky je to ale jinak. Poté, co během přípravy na přijímací zkoušky (letos
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nekonečně dlouhé díky uzavřeným školám) ladili formu, většina z nich byla
přijata do svého vytouženého oboru a od září tak vymění naši základku za školu novou. Na naší škole ukončili svou devítiletou docházku a to už je pořádný
důvod k rozloučení při slavnostním setkání.
Vzhledem k situaci proběhlo letošní rozloučení ve dvou dnech. Ve středu 24.
a ve čtvrtek 25. června se sešli absolventi společně se svými rodinami, pedagogy
a zástupci obcí, aby ve slavnostní atmosféře převzali své poslední vysvědčení
ze základní školy a připomněli si alespoň krátce, co všechno zde prožili, získali
a naučili se. Vyjádřili také své díky vůči pedagogům a zaměstnancům školy.
A nám nezbývá než věřit, že jsme jim předali ten dobrý „základ“, který je
bude provázet na jejich dalších životních cestách. Kéž se jim daří na každém
kroku!
Za celou školu přejí třídní učitelky Alice Košárková (9. A)
a Jarmila Krupičková (9. B).

Vítání občánků
V sobotu dne 20. června
2020 jsme měli v obřadní síni
městyse opět malé slavnosti.
Místostarostka, paní Dagmar
Pavlíková, přivítala nové občánky městyse Nezamyslice,
čtyři holčičky a jednoho chlapečka.
Novými občany Nezamyslic
se stali: Eliška Oulehlová, Sofie
Palíková, Nela Přidalová, Anna
Svobodníková a Jan Špíšek.
Všem dětem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v životě, rodičům hodně
radosti, ale také trpělivosti při
jejich výchově.
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Jubilanti 2020
V sobotu dne 20. 6. 2020 jsme
v obřadní síni městyse měli možnost
pogratulovat našim letošním jubilantům.
Bohužel, kvůli různým koronavirovým omezením, kdy nebylo možné podobné akce pořádat, ani nikoho
navštěvovat, jsme se sešli až na konci
června. Již na začátku roku jsme se
rozhodli, že pro letošní rok vyzkoušíme oslavu jubilantů hromadně, formou malé oslavy v obřadní síni městyse Nezamyslice.
Kvůli již zmíněným opatřením
byli pozváni jubilanti za celé první
pololetí. Někteří se bohužel ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohli dostavit. Přesto si myslíme, že se oslava, první svého druhu, velice vydařila. Jubilantům jsme společně se starostou městyse, panem Vlastimilem Michlíčkem,
poděkovali za vše, co doposud ve svém životě vykonali, a popřáli jim pevné
zdraví a vše nejlepší do dalších let.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat také všem zpěvačkám a zpěvákům,
přednášející, paní matrikářce i paní Vlastičce Matouškové, která každým obřadem provází. Obřad se vydařil, proto děkujeme vám všem, bez vás by to nebylo
ono.
Na další setkání
s jubilanty se budeme
těšit v podzimních
měsících.
Za městys Nezamyslice Dagmar Pavlíková, místostarostka
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Stavění máje
Letošní rok jsme vyšší mocí zkoušeni z toho, jak jsme silní nejen na
těle, ale i na duchu, a jak jsme na tom
s naším charakterem, morálkou a trpělivostí. V souvislosti s celosvětovou
nákazou jsme byli omezeni na svobodném pohybu a možnosti setkávat
se při společenských akcích a událostech, které nás lidi bezpochyby nabíjejí pozitivní energií a radostí z přátelského
setkávání.
A proto jsem rád, že se našlo pár jedinců, kteří navzdory okolnostem a za
přísných hygienických opatření, projevili silnou vůli a odhodlání nepřerušit
znovuobnovenou májovou tradici. S podporou úřadu městyse, za pomoci dětí
ze školky, které májku nazdobily, a proti vůli kůrovce, který velmi ztížil výběr
vhodného stromu, se podařilo u nové hasičky postavit májku.
Tato májka byla výjimečná nejen tím, za jakých podmínek bylo její postavení realizováno, ale i vírou v to, že její kácení bude již hromadnou společenskou
událostí naší obce. Což se nakonec podařilo uskutečnit.
PS: Zmar kůrovcům a koronavirům!!!
-MiK-

Kácení máje 2020

Čínské chřipce navzdory postavili mažoreti začátkem měsíce května u hasičárny májku. Díky dokonalým rouškám se nemuseli bát viru, spíše při přípravě
stromu vytahovali z vlasů brouky kůrovce, kteří chtěli přežít za každou cenu.
Májka se pak celý měsíc (téměř rovná) pnula uprostřed Nezamyslic.
Postavená Májka pak byla dobrou záminkou následného, díky povolení vlády číslo 21 482/2020Sb., setkání a příjemného pobavení.
Mažoreti připravili soutěže a hry pro děti, aby aspoň částečně pomohli dětem dohnat nedostatek kamarádů a kontaktů s nimi po dobu karantény. Hasiči
se zase zodpovědně postarali o všechny rodiče a dospělé. Všichni rádi doháněli
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dobu odloučení způsobenou karanténou, ochutnávali výrobky z udírny a doplňovali potřebné tekutiny. Všichni se opět rádi viděli, samozřejmě s patřičnými rozestupy, přesně podle nařízení vlády číslo 45 200/2020 Sb.
A protože v soutěžích pro dospělé byla májka po napínavých soubojích vyhrána, shozena a hned nato odvezena, nezbývá nám nic jiného než se těšit na
příští rok.
Za všechny mažorety Jan Košárek

Musíme hospodařit s každou kapkou vody
Častý titulek v novinách, časté téma hovorů v rozhlase a televizi. Proč? Hladina a objemy spodní vody trvale klesají, nerovnoměrné srážky a málo sněhu
v zimě je nestačí doplnit. Také rostoucí teploty zvyšují výpar, tím narůstá sucho
v krajině, vody v potocích a řekách je stále méně. Z toho důvodu jsou stále častější
debaty odborníků, kdo za to může. Lidská činnost nebo změna cirkulace? Co se
týče lidské činnosti, odpovězte si sami – více zabetonovaných ploch, nevhodně
obdělávaná půda, letadla, auta, dálnice nebo špatné hospodaření s vodou?
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Četl jsem zajímavou hypotézu v tisku, proč je u nás v posledních letech stále
méně srážek? Snad za to mohou bariéry větrných elektráren ve Velké Británii,
Dánsku, Holandsku, Německu, které ovlivňují západní a severozápadní proudění, přinášející k nám vlhký vzduch z oceánu. Je fakt, že frontální systémy od západu k nám přicházející, jsou v mnoha případech už ve stádiu rozpadu. Což dříve
nebývalo. Proto ta opatření o hospodaření s vodou. Minimálně odvod dešťové
vody do kanalizace, menší plochy polí, remízky, větrolamy, rybníky, mokřady
apod. Osobně si myslím, že pokud nebude pršet, budou tato opatření účinná jen
minimálně.
Možná by vás zajímalo, jak se vyvíjely srážky v naší oblasti za posledních 50
let. Přináším tedy malý přehled. Aby těch čísel nebylo tolik, rozdělil jsem toto
období na jednotlivé dekády. Ještě bych dodal, že odborníci považují za rozumné
a dostatečné srážky pro naši republiku 680 mm za rok.
Roky 1971 – 1980, 7 960 mm
1972, 1974 a 1977 – téměř 1 000 mm za rok, nejméně bylo v roce 1980, jen
600 mm
Ještě mi dovolte vrátit se rok před toto období, tedy do roku 1970, kdy napršelo téměř 1 200 mm. V zimě leželo až půl metru sněhu, v letních měsících bylo
víc jak pět desítek bouřek.
Roky 1981 – 1990, 5 993 mm
Už je určitý pokles. V tomto období se už vyskytly čtyři roky, kdy napršelo do
500 mm, v roce 1989 srážky nedosáhly 400 mm. Ostatní roky se srážkami nad
700 mm to dorovnaly.
Roky 1991 – 2000, 5 266 mm
Další úbytek srážek. I když v tomto desetiletí byly katastrofální povodně na
většině území Moravy (od 5. července). V naší oblasti však velké množství vody
nenapršelo. Od 5. do 8. 7. „jen“ 112 mm, na severní Moravě více jak 300, v Jeseníkách a Beskydech to bylo více než 600 mm za tři dny. Jinak kromě roku 1996
a 1997 napršelo jen kolem 500 mm.
Roky 2001 – 2010, 6 278 mm
Tato dekáda přinesla mírné zlepšení a jen roky 2003, 2004 a 2008 měly srážky
do 500 mm. Zmínil bych rok 2010, kdy byl hodně deštivý květen – 213 mm. Jen
5 dní v tomto měsíci nepršelo a jistě si vzpomenete na zaplavenou část naší obce.
Ještě připomenu katastrofální povodně v Čechách v srpnu 2002.
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Roky 2011 – 2020, zatím jen 5 077 mm
Něco snad ještě doprší do konce roku. V tomto období už začala být situace
vážná, protože hned čtyři roky za sebou byly na déšť chudé (do 500 mm). Tím
pádem začaly problémy, malé průtoky v řekách, sucho v povrchové vrstvě půdy
a hlavně velké ztráty zaznamenaly spodní vody. Vyschlé studny toho byly důkazem. Navzdory tomu loňský rok situaci s vodou, aspoň v naší oblasti, značně
vylepšil. Napršelo přes 800 mm, přestože první čtyři měsíce byly vyloženě suché.
Ale květen už přinesl 105 mm, červen 206 a červenec 104 mm. Ještě bych zmínil
bouřku v předvečer 13. 6., kdy spadlo nevídané množství vody. Pokud jsem zjišťoval srážky v okolních obcích, tak v Doloplazích, Dobromilicích, Dřevnovicích
zaznamenaly odměrky 120 mm, Nezamyslice kolem nádraží 100 mm, spodní
konec obce 70 mm, stejně tak v Pivíně a Němčicích 70 mm, v Mořicích 80 mm
a v Tištíně 50 mm. Při bouřce padaly navíc velké kroupy, které ani nejstarší obyvatelé nepamatují. Sám jsem naměřil velikost krup o průměru až 6 cm. Podle
poničené vegetace byla nejhorší situace v oblasti Doloplaz a nejbližším okolí. Takové množství vody přineslo velké úsilí pro
hasičské sbory, pro starosty a občany, protože části mnoha obcí byly zatopeny. Ale
od té doby máme plnou studnu, dokonce
teče trvale voda v Želečce a v jiných malých
potůčcích, takže všechno neodteklo.

Bouřka a krupobití 13. 6. 2019
Na závěr mi dovolte, abych popřál všem čtenářům krásné, slunečné léto
a naší zemi dostatek vláhy – ale postupně, ne ve formě povodní nebo přívalových dešťů.
Jiří Bělka
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Pochod z 30. dubna na 1. máje
Každá tradice je připomínkou a vyjádřením
něčeho, čeho si naši předkové vážili a chtěli si to
svým osobitým způsobem
zapamatovat. Tím, že si
„toto něco“, někdy velmi
hmatatelné a určité, jindy
abstraktní a neuchopitelné, pravidelně připomínali,
zachovali „toto něco“ i pro
nás, jejich zadky.
Aby si i naši zadkové
měli co připomínat, je důležité tyto tradice buď udržovat nebo nové vytvářet.
Příkladem snad nově vytvořené tradice, která pro pravidelné připomínání od
svých aktérů a nositelů vyžaduje nemalé oběti, neboť je provozována s nemalým
fyzickým vypětím a v dosti nezvyklém čase, je pochod z 30. dubna na 1. máje.
I letos se konal navzdory nemalým překážkám v podobě vládních nařízení
a nezbytných hygienických opatření, které se beze zbytku podařilo naplnit. Již
několikátý ročník za hojné účasti nejen pravidelných účastníků dává tušit, že
byla založena nová tradice.
A tak jen doufáme, že i naši zadkové budou s nadšením dodržovat námi
založené tradice.
-MiK-

Zeleň v městysi a psí mazlíčci
Vážení občané, tento článek není moc pozitivní, jeho záměrem však
je upozornit vás, kterých se to netýká, na problémy, se kterými se musí
obec vypořádávat, a ty, jichž se to týká, vyzvat k nápravě, popř. k osobní
konfrontaci. Městys se dlouhodobě snaží vysazovat co nejvíce stromů, buď
jako náhradu za ty, které musely být z důvodu bezpečnosti pokáceny, nebo
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vyhledáváme nová místa, kam by se stromy ještě daly vysázet. Někdo by
řekl: „No, tak jste vysázeli strom, a co?“ Jde o to, že tyto stromy se musí
zalévat, stříhat, stříkat proti škůdcům, vyvazovat apod. Nezmůžeme vše,
proto se stane, že některý strom uschne, popř. jej zničí hraboši, což nás
velice mrzí. A pak někdo jen tak, z nudy, ze zlosti a já nevím z čeho ještě,
strom zlomí nebo nařeže pilkou. Cena nových stromů se pohybuje v rozmezí od 200,- Kč do 2.000,- Kč, některé stojí i více a například ty, které jsou
vysázeny od kynologického hřiště, jsou pořízeny z dotace a po dobu udržitelnosti musíme každý takto zničený strom nahradit. To jsou peníze, které
by mohly být využity na výsadbu někde, kde stromy ještě nejsou.
Abych ale nebyla jen negativní, jsou v obci i lidé, kteří jsou ochotni se
o vysázené stromy v blízkosti jejich obydlí starat a zalévat je. Mají můj obdiv
a tímto jim mnohokrát děkuji za jejich ochotu, která nám velice pomáhá.
Jsou dokonce tací, kteří ve vlastním volnu a na svoje náklady vysazují po
obci stromky. Je vás více, ale dovolila bych si zmínit příběh pana Košárka.
Ten se rozhodl, že se svými dětmi vysadí na kynologickém hřišti smrčky,
které by opticky oddělily obytnou část Končiny od hřiště a až by dosáhly
patřičné výšky, mohly by se v budoucnu stát nezamyslickými vánočními
stromy. Stromky zasadil ve svém volném čase. Asi za „odměnu“ někdo během dvou dnů z 25 smrčků 23 vytrhal a hodil do pole. Tam je pan Košárek
našel a znovu zasadil. Do druhého dne zmizely všechny. To nevypadá na
nějakou dětskou lumpárnu. Má dotyčný odvahu říct mu do očí, co mu na
těchto smrčcích vadilo? Nebo aspoň hodit lístek do schránky na úřadě?
Moc by nás to zajímalo, a kdybychom znali důvod, pocit zmaru by možná
nebyl tak velký.
Dále bych chtěla tlumočit požadavek od občanů, aby osoby venčící své
psí mazlíčky, je měly na vodítku, jak ostatně vyplývá z obecně závazné vyhlášky městyse. Ne každý je milovníkem psů a ne každého uklidní ujištění
majitele, že jeho pejsek ještě nikdy nikoho nepokousal. Dále žádáme majitele, aby po svých psech sbírali exkrementy. Když se někdy projdete obcí,
vypadá to na chodnících jako na výstavě těchto výtvorů. A když se sečou
trávníky, popř. se vám tudy proběhnou děti, není to příjemný nález. Tímto
se omlouvám všem, a je vás většina, kteří výše uvedené dodržují.
Za úřad městyse Nezamyslice Dagmar Pavlíková
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Jak letos rostou mláďata čápa bílého?
• dne 15.4. 2020 pozorován čáp na poli za částí obce Končiny

• dne 17.4. 2020 pozorován čáp na hnízdě - úprava hnízda

• dne 2. 5. 2020 pozorováno 1 vajíčko v hnízdě
• dne 5. 5. 2020 pozorována 2 vajíčka v hnízdě
• dne 9. 5. 2020 pozorována 3 vajíčka v hnízdě
24

• dne 3. 6. 2020 pozorováno líhnutí 1 mláděte
• dne 4. 6. 2020 pozorována 2 mláďata v hnízdě
• dne 12. 6. 2020 pozorována 3 mláďata v hnízdě

• dne 22. 6. 2020 pozorována 2 mláďata v hnízdě (jedno uhynulo)
• dne 29. 6. 2020 pozorována 2 mláďata v hnízdě s vyrůstajícími letkami na
křídlech

Další informace na tabuli naučné stezky u budovy Masarykovy ZŠ a MŠ
Nezamyslice – odkaz na webkameru: videokanál na youtube - Školní TV - Nezamyslice nebo odkaz přímo na webových stránkách www.zsnezamyslice.cz
(na úvodní straně)
Kamerový záznam je provozován díky firmám BULLMEETFOOD
a BURGNET.
Aktuální stav hnízdění čápa
bílého v našem regionu v červnu 2020:
Zdroj: © Česká společnost
ornitologická 2002-2020, https://www.birdlife.cz/capi/capi-rodina/cap-bily/,
ISSN 1803-6791
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Pozdrav od královny
V první řadě… Všechny Vás z celého srdce zdravím a doufám, že se
máte skvěle.
V druhé řadě… Chci Vám říct (napsat), že na tu naši rodnou hroudu
myslím v jednom kuse.
Každopádně, rozhodla jsem se Vám tu napsat ani ne cestopis, ani ne
esej, ani ne úvahu. Nechci ani moc komentovat situaci COVID, protože
toho máte určitě plné kecky – což já taky.
Takže mám se skvěle, chybí mi sice strašně moc dobře načepované pivko (tady máme sice slovenskou restauraci, ale doma je doma), chleba se
sádlem a cibulkou, rohlíky a „pařížák“, babiččina kuchyně, rodina a prostě
taková ta česká pohoda, česká nátura, vtípky, smysl pro humor apod.
A teď pár zajímavostí na závěr. To, že se tu váha uvádí v kamenech, se
na internetu dočtete, ale máme tu jiné věci. Zásuvka tu v koupelně není,
protože je to přece nebezpečné a někdo se může zkusit zabít, nemají tu
běžně normální otvírací okna (jen větračky) - někdo by se mohl zkusit
zabít, okna vám zvenčí musí umýt firma – za mírnou úplatu i uvnitř .
Pizza se tu jí s majonézou, nikdo tu normálně nevaří – tedy kromě ohřátí
fazol z plechovky a předvařené rýže. Je pro ně divné, že nemáme běžně
požární hlásiče v každé místnosti – můžeme umřít. Mák tu můžu koupit
jen v polském/slovenském obchodě, je to droga, kterou dáváme na rohlíky a dětem – mimochodem, mamka mi poslala mák z našeho TESCA (s
anglickým nápisem). Obědu se tu říká dinner, protože mají dinner lady ve
škole, takže jsme se to učili špatně. Balíčky vám tu běžně Amazon nechá
před dveřmi na ulici. A spoustu takových malých zajímavostí, které mě
často udivují.
Úplně poslední věc, kdybyste mě tu navštívili, tak se v okolí našeho
města běžně používá oslovení ,,duck“, s výslovností spíš jako dog, ale…
není to urážka, významem spíše jako lady nebo něco takového (pochází
to z historie).
Takže, rada všem ženám, chcete-li gentlemana, tak těch je tu mraky.
Vím, že pokud se vrátíme do Česka, bude mi chybět, jak jsou muži zdvo26

řilí, každý vás mile osloví, pustí do dveří, v supermarketu jsou lidé dotčeni, když se obsluha neusměje. Protože tohle slušné chování se tu nějak
vyžaduje. Rozhodně mi ale nebude chybět počet lidí bez selského rozumu, nelogické uvažování, zdravotnictví apod.
Máme se doma skvěle a ani si to neuvědomujeme.
Eva Novotná

„Poděkování s láskou“
Začíná léto, pomalu končí veškerá opatření, která vláda zavedla, aby
ochránila zdraví občanů před nemocí COVID-19, a nastupuje postupné
rozvolňování. Uvědomila jsem si, že je třeba poděkovat také těm, kteří
sice nebyli v první linii, jako lékaři a sestry, ale také riskovali své zdraví
a vydávali ze sebe vše, jen aby ochránili klienty svého domova – Domova „Na Zámku“ Nezamyslice.
Již několik let spolupracuji s tímto domovem, dělám opatrovníka
jeho pěti klientům. Nestýkám se jen se svými „opatrovanci“, ale znám
všechny klienty Domova „Na Zámku“. Proto vím, jak je těžké zajistit
jim náhradní domov, ochránit jejich zdraví a uspokojit jejich potřeby.
V době karantény bylo nutné vysvětlovat klientům i několikrát denně, proč se nemohou stýkat se svými blízkými, s opatrovníky, proč nemohou chodit na procházky a že nebudou akce, na které se velmi těšili.
Já sama jsem telefonicky uklidňovala a povzbuzovala některé z nich.
Proto bych chtěla ze srdce poděkovat nejen paní ředitelce, Ing. Mgr.
Jiřině Krejčí, a vedení celého Domova „Na Zámku“, ale i všem jeho zaměstnancům, kteří s láskou a ochotou pečovali o klienty i v této těžké
době pandemie koronaviru. Tuto situaci zvládli perfektně, o tom svědčí
i to, že nikdo z klientů či zaměstnanců neonemocněl nemocí COVID
– 19.
Mnoho lidí si myslí, že je to jejich povinnost, ale není tomu tak. Vykonávat toto povolání nemůže každý. Může jen ten, kdo v sobě najde
sílu a lásku k svému bližnímu.
Proto ještě jednou. Pozdě, ale přece: „Velké díky Vám všem!“
Dáša Toporová, opatrovník
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Mezi šesti kruhy
Nezamysličtí mažoreti dospěli do bodu zlomu. Po 9 létech pilné dřiny,
potu a odříkání v průběhu nultých ročníků olymppiád. S velkým respektem
a pokorou. Nakonec však s odvahou sobě vlastní šli do toho. Uspořádali první ročník zimní olymppiády. Když před rokem tuto myšlenku poprvé vyslovili, světové mocnosti vynaložili maximální úsilí ke zrušení akce. Přesně proto vypustili z Wuchanu koronavir. Svět nechtěl, aby mažoreti zase zvítězili.
Na první ročník nemohli dorazit kvůli zavřeným hranicím žádní reprezentanti zahraničních mocností. Dokonce ani reprezentanti Laosu. Prvního
ročníků zimní olymppiády v areálu zimních sportů v Nezamyslicích se tak
účastnili pouze reprezentanti České republiky. Přijeli kuchaři a horníci, blondýni i černí, malí Češi i velcí Moraváci, Hanáci a také Vémola. Úspěch byl zaručený. Běhalo se na lyžích, házelo se do dálky (berlou mrazilkou) a sáňkovalo se. Všechny medaile brali Češi. Diváci nadšením málem udělali mexickou
vlnu. Fotbalisti makali jako servis, hasiči pomohli s úpravou tratí.
Na první ročník určitě dobrý. Škoda, že je poslední …
Za mažorety JK
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Mikroregionální akce
Vážení
spoluobčané, vzhledem k současné koronavirové situaci
rozhodlo vedení Mikroregionu Němčicko, že se
letošní ročník akce „Mikroregion Němčicko se
baví“, která se měla uskutečnit 8.8.2020 v Želči,
odkládá na příští rok.
Další oblíbená akce
„Na byciklech Němčickem“ se v původním termínu, tj. 12.9.2020, uskuteční. Ale tentokrát v omezeném režimu. Start ve
všech obcích a průjezd obcemi, včetně občerstvení a možné prohlídky různých zajímavých míst je zachován, ale bez dojezdové obce.

Kdo má zájem vyrazit na cyklovýlet po regionu, nebo kamkoliv
jinam, může si zakoupit na úřadu městyse cyklodres nebo triko
v barvách Nezamyslic. Orientační
tabulka velikostí je přílohou (u cyklodresu doporučujeme o velikost větší
– ideální vyzkoušet osobně). Dresy jsou s krátkým i dlouhým zipem. Cena
cyklodresu je 700,- Kč a trika 400,- Kč.
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Léto
Sluníčko vykouklo zpoza mraků
Roušku si dovolilo odložit
Pár kapek deště v slzičkách strachů
Hluboko v paměti uložit.
Radost a výskot šťastných dětí
Pan otec čáp k mláďatům letí
Legrace, sport i olympiáda
Léto nám startuje - a to je paráda!!!!!!!!!
Bohuslava Novotná

Upozorňujeme na možnost využití inzerování v časopisu Hvězdička.
Celostránková inzerce (A5) za 1000,- Kč.
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