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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Koncem června, před závěrem první poloviny roku a pro děti před ukončením
školního roku, bývá už několik let čas k vydání druhého čísla naší Hvězdičky.
Nechceme zklamat ani tentokrát. V krátkosti vám chci shrnout, co se událo
v uplynulém čtvrtletí v činnosti naší samosprávy. Po schválení rozpočtu na
letošní rok (v březnu) mohlo nastat naplňování jednotlivých vytčených úkolů.
Realizace je závislá na plnění příjmů, které bez dotací jsou poněkud skromnější.
Ty se nám zatím vyhýbají. Už jsme letos o ně žádali celkem pětkrát, ale
bezvýsledně. Některé tituly věnují ve svých bodovacích kritériích přízeň obcím
s nižším počtem obyvatel, větším katastrálním územím a též je upřednostňována
ta obec, která v minulých letech neobdržela podporu, což není náš případ. Pro
tyto důvody jsme se nedostali mezi obce, kterým bylo vyhověno v programu
obnovy venkova, v němž jsme se ucházeli o finance na opravu chodníku za
sokolovnou. O dalších třech dotačních titulech, o něž máme žádáno o podporu,
tj. na rekonstrukci komunikací, výstavbu nové mateřské školy a sportovně
relaxační centrum (sokolovna), nebylo dosud rozhodnuto. Stejně tak neznáme
výsledek požadavku na výzbroj a výstroj jednotky požární ochrany JPO 3. Je
zde určitá naděje, ale tu potvrdí až usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Všude je velké množství žádostí a obrovský převis požadovaných peněz nad
množstvím, jež je k rozdělení určeno. Vysoké jsou i nároky na kvalitu
předkládaných projektů, včetně přehnané byrokracie. Věřím, že v množství
konkurenčních žádostí obstojíme a získáme alespoň některý z titulů, o něž
usilujeme. Jenom čekat však nemůžeme. Využíváme omezených možností
vlastních finančních zdrojů. Za ně jsme zajistili dokončení výměny dlažeb v ulici
Sportovní, které prováděla firma V.H.P. s.r.o. Ivanovice n/H. Připomínky ke
kvalitě jsou s ní řešeny. Ve 24. týdnu zahájila firma Techsonik s.r.o. Valašské
Meziříčí práce na výstavbě nového bezdrátového rozhlasu. Ten nahradí
dosavadní problémové vedení zemními kabely a v místech, kde dosud
domácnosti neslyšely, je možno pronajmout přijímač, krabičku přímo do bytu.
Cílem této změny je zajistit informovanost každé domácnosti.
Začátkem čtvrtletí dokončila TJ Haná s přispěním městyse I. etapu výstavby
tribuny na hřišti pro kopanou. Doufám, že se jí zdaří získat státní příspěvek na
zbývající část. Stejně tak se připravuje nezamyslická farnost na opravu hlavní
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části střechy barokní budovy fary, na niž jsme se zavázali přispět.
Rychlé, operativní řešení bylo nutné v kuchyni MŠ, kde si krajská hygienická
stanice vyžádala výměnu okna a nové osvětlení ve třídách. Podobné nároky
má i v budově základní umělecké školy.
V letošním roce nastoupila na veřejně prospěšné práce skupina žadatelů
o práci již v měsíci březnu. Spolu se stálými zaměstnanci městyse zajišťují
úklid veřejných prostranství, údržbu mobiliáře a především údržbu zeleně.
Nejpodstatnější částí je sečení trávníků. Na tuto činnost je najímána rovněž
firma Mifan z Kobeřic. Značný rozsah výměry cca 7 ha a silný růst v letošním
roce je úkol velmi náročný. Z toho důvodu jsme vděčni každému, kdo svou
pomocí s úklidem a sečením přispěje k úspěšnému zvládnutí. Během měsíce
června byly zahájeny práce na přípravě projektu pro stavební povolení na
výstavbu nové MŠ.
V celku závažné rozhodnutí přijalo zastupitelstvo na minulém zasedání, když
odsouhlasilo záměr ucházet se o výkup hospodářských budov naproti nákupního
střediska od správce konkurzní podstaty úpadce firmy Prima J. Přikryl s.r.o.
K tomuto závěru došlo zastupitelstvo z důvodu zajištění prostoru předurčeného
současným územním plánem k vytvoření plochy náměstíčka. O jeho podobě
a všech dalších rozvojových oblastech ať už k bydlení, k podnikaní i dalším
oblastem v městysi bude pojednávat nový územní plán, na jehož přípravě zahajuje
práce ing. arch. Petr Malý. Práce na vzniku tohoto pro městys závazného
materiálu bude podrobena široké diskuzi.
Od června je možno vyplácet příspěvky na opravu fasád a domovních vjezdů
těm občanům, kteří v termínu vyhlášeném zastupitelstvem včas požádali a jejichž
žádost byla schválena.
Jelikož není všechna činnost pouze materiálního charakteru, nemohu
nevzpomenout, že byla zahájena snad už nejméně 40. sezóna letního kina a za
její přípravu i dosavadní průběh chci poděkovat odpovědným pracovníkům stejně
jako organizátorům všech ostatních kulturních, společenských a zájmových
akcí. Zde bych chtěl uvést rozsáhlou činnost TJ Haná – oddíl kopané,
myslivecké sdružení Nezamyslice s kynologickou akcí „Jarní zkoušky“ a další
akce: „Slet čarodějnic a čarodějů“, „Jarní ping-pongový turnaj“ i cyklistické
kriterium „Haná Tour 2008“, pořádané cyklistickým oddílem Rostex-Quantum
ve spolupráci s městysem Nezamyslice. Na zdárném průběhu těchto závodů
se podílela spousta obětavých lidí od nás i přespolních.
Zmínit se chci také o velké píli našich hasičů, kteří pracovali a pracují na
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zlepšení stavu přidělené techniky, a to především vozidel Karosa i Avie. Všem
děkuji za jejich obětavou dobrovolnou práci.
Na závěr bych chtěl vzpomenout ještě jednu pro náš městys významnou
společenskou událost. Ve čtvrtek 5. 6. se uskutečnila prezentace nové knihy
našeho spoluobčana a kronikáře pana Bohumila Outraty s názvem „Drobné
sakrální stavby na Moravě“ s podtitulem „Kaple a kapličky na Prostějovsku“.
Několikaleté dílo ilustrované vlastními perokresbami od vám všem známého
občana bylo veřejně přijato. Já bych chtěl ještě na tomto místě poděkovat
panu Bohumilu Outratovi za skvělou práci a příkladnou propagaci městyse
i celého regionu. Přeji mu pevné zdraví a hodně tvůrčího elánu.
S přáním hezky prožitých dovolených a školních prázdnin se do příště loučím
také se všemi občany. Pěkné letní dny přeje
Jiří Doubrava, starosta
Usnesení è. 10/2008 zastupitelstva mìstyse
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 20. 5. 2008
v kanceláři starosty městyse Nezamyslice
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
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SCHVALUJE
Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Program jednání.
Výkup nemovitosti parc. č. 52 a 53/1 včetně budov a movitého majetku
úpadce PRIMA GROUP, a.s. v likvidaci.
Poskytnutí příspěvků na opravu fasád rodinných domků pro r. 2008 a na
zřízení vjezdů k rodinným domkům na základě podaných a zkontrolovaných
žádostí stavebníků.
Vydání souhlasného stanoviska s předloženým návrhem firmy SUDOP
a.s., tj. fialovou barvou značené varianty železniční trati Brno - Přerov.
Uzavření dohody o vytvoření společného spádového obvodu Základní
školy Nezamyslice pro obec Mořice.
Směnu pozemků parc. č. 1024/4 a 1024/5 v k.ú. Nezamyslice nad Hanou
ve vlastnictví městyse Nezamyslice za pozemky parc. č. 149/1, 24/1
a 25/1 včetně staveb nyní ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Pronájem prostor odd. gynekologické ambulance pro souběžné užívání
urologickou ambulancí MUDr. Miroslava Skotáka.

9. Oslovit MUDr. Vildomce o možnosti otevření chirurgické ambulance na
našem zdravotním středisku.
10. Poskytnutí příspěvku 5000,- Kč občanskému sdružení „Patříme k sobě”
na kulturní pořad „Setkání v zeleném”.
II. ZAMÍTÁ
Návrh smlouvy o spolupráci s firmou ENERGIE 3000 a.s. a pronájem
pozemků parc. č. 2103 a 2110 o výměře 7649 m2 za cenu 10 000 Kč/ha/
rok.
III. BERE NA VĚDOMÍ
Informaci starosty o činnosti za uplynulé období.
IV. UKLÁDÁ
starostovi a místostarostovi
Vypracovat návrh OZV o pohybu psů na veřejném prostranství

Léto uká na dveøe
Tak se sešel měsíc s měsícem a polovina roku 2008 je pomalu za námi.
V uplynulých měsících se uživatelé Domova „Na Zámku“ aktivně zapojili
do řady sportovních a kulturních akcí. Nejvíce sledovanou událostí bylo pořádání
XXXIII. ročníku krajských sportovních her v Zubří, kde naši sportovci opět
potvrdili svoji formu. Dalšími aktivitami byly sportovní hry v Zábřehu na
Moravě a v Litovli.
O perfektní formě sportovců z Domova „Na Zámku“ se také přesvědčili
naši slovenští sousedé, když jsme se v rámci mezinárodní spolupráce zúčastnili
Dne sportu, her a radosti pořádaných Domovem sociálních služeb v Jahodné.
Nesmíme ani zapomenout na Den dětí, který se konal ve spolupráci
s Mateřskou školou Nezamyslice a Základní školou a Dětským domovem
Prostějov. O příjemnou atmosféru dětského dne se postarali členové hudebního
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kroužku a zpestřením bylo žonglérské vystoupení, které si připravil obyvatel
„Domova“ B. Trnka.
Za celoroční úsilí ve škole dostanou děti vysvědčení a budou si užívat

tolik očekávaných prázdnin. Co se vám vybaví, když se řekne prázdniny?
Léto, voda, slunce, dovolená... Také v Domově „Na Zámku“ se uživatelé,
a nejen ti školou povinní, těší na prázdninový program. Letní dění v domově
bude prosyceno hudbou, soutěžemi, grilováním, výlety za poznáním
a zábavou a také koupáním v bazénu.
S přáním hezky prožitého léta
zaměstnanci Domova „Na Zámku“
Hasièské závody
Teplé počasí nám umožňuje předvést se v jiném světle než jen při zásazích,
a užít si tak i trochu zábavy. Od jara se na závody poctivě připravují hned tři
družstva: muži, ženy a žáci.
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První závody, kterých jsme se zúčastnili, se konaly v Mořicích 31.května,
kde muži obsadili 7. místo z 11 týmů a ženy ve své kategorii skončily na posledním
4. místě.
O týden později se konala okrsková soutěž v Dřevnovicích, kde muži
i ženy obsadili první místa a postoupili na okresní kolo soutěže do Prostějova.
Naši nejmenší si svou premiéru odbyli 8. června na Memoriálu Aloise
Zelinky v Dřevnovicích, kde se umístili na 9. místě v požárním útoku
a na 8. místě ve střelbě ze vzduchovky.
Sezona teprve začíná a já doufám, že se budeme moci pochlubit i dalšími
úspěchy.
Jana Bartošková
jednatelka
Historie ochotnického divadla v Nezamyslicích

Po nedávném přečtení kapitoly Divadlo v knize „Nezamyslice 1276-2006“,
vydané v r. 2006, jsem nabyl přesvědčení, že vznik i bohatá činnost ochotníků
byla objektivně a hodnověrně v této kapitole mnou popsána. Když se mi však
před několika dny dostala do rukou Pamětní kniha Ochotnického odboru
Čtenářsko-pěveckého spolku Nezamysl, psaná vlastní rukou paní řídící
Grossmanovou, která byla rozhodující hybnou silou v nesnadných začátcích
ochotnického snažení, přesvědčil jsem se, jak jsem se mýlil. Využívám této
příležitosti, abych vás s tímto historickým dokumentem seznámil.
Hlavní roli při zrodu ochotnického divadla v naší obci skutečně sehrálo
několik nadšených studentů.
Pod vedením pomocného učitele Poláška to byli: Methoděj Janda,
posluchač medicíny, Hradil František, obchodní akademie, Bohumil Látal,
hospodářská škola, Josef Gazda, stud. Gymnasia, Jan Štěpánek z Dřevnovic,
Matoušek starší z Dřevnovic a Josef Novotný z č.6. Nadšení těchto mladých
lidí bylo takové, že si dokonce zajížděli do okolních vesnic pro zapůjčené jeviště
a kulisy. Když však požádali okresního hejtmana v Přerově a krajský soud
o povolení divadelního spolku, byli rázně odmítnuti. C&K úřady s velkou
neochotou povolovaly činnost spolků, které se na přelomu století ze všech sil
snažily o svou životnost. Český člověk však vždy dokáže byrokraty převézt.
Když nepovolily spolek, tak založíme odbor při povoleném Čtenářsko-pěveckém
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spolku Nezamysl. A vyšlo to. Musela však být splněna ještě jedna podmínka,
a to vlastní jeviště. A tak kluci neváhali, sáhli do vlastních kapes a s pomocí
peněženek pantátů zaplatili částku 510 korun za nové vlastní jeviště. Kulisy
i oponu maloval pan Šklubálek, malíř z Kojetína. To se odehrálo začátkem
r.1907, který se pak stal ještě významnějším, protože v něm byla naše obec
vyhlášena městysem.
Ale poprvé na nové jeviště vystoupili nezamysličtí studující již v září 1906
s veselohrou J. Štolby „Vodní družstvo“. Byla to dokonce hra se zpěvy. Hudební
doprovod obstarali studenti z Kojetína. Poprvé se na scéně objevily
i slečny: Anna Pikartová, Anna Gazdová, Marie Rozehnalová, Marie Gazdová
z č. 1, Leonyla Gazdová a Hedvika Jandová. Vypomohlo i několik členů
čtenářského spolku - František Tichý, T. Loučka, Bohumil Došla a František
Heroldek. Tím se navázala přímá spolupráce se spolkem, která se rozvíjela
v následujících letech.
Po tomto úspěšném roce nastala z neznámých příčin čtyřletá odmlka.
Občané se domnívali, že nastal konec ochotnického divadla. Ale v prvních
dnech září r.1912 se objevily velké plakáty zvoucí diváky do sálu v hospodě
U Málků na divadelní představení s názvem „Kosové“. Překvapením bylo
neznámé jméno Paleček, úředník zdejšího nádraží, který tuto hru připravil.
Tento z neznámých důvodů nahradil v této hře zkušeného režiséra pana řídícího
Grossmana. Ale jen na tuto jedinou komedii.
Už v lednu následujícího roku se hrály ve spolupráci s členy Sokola tyto
kusy: „Cikán v kamenické dílně“, „Já to nejsem“. Tato spolupráce byla podnětem
pro vznik dalšího spolku s názvem Národní jednota. Do třetice došlo k další
změně. Prostor se změnil.a opět neznáme důvod, proč ochotníci odboru opustili
mnoho let vyhovující sál Julinky a přestěhovali jeviště do sálku hostince
U Málků. Tuto veselou zpěvohru doprovázela hudba p.Jakeše z Pivína. Hluboko
do paměti diváků se určitě zapsalo divadelní představení o velikonoční neděli
„Sedlák Zlatodvorský“, které připravil opět pan řídící Grossman. Představení
totiž bylo přerušeno troubením hasičů na Pazderni, kde vznikl neopatrností
hospodyně požár, jemuž padlo za oběť osm domů. Na jevišti, vlastníma rukama
vyrobeném, se objevil stolařský mistr Rajmund Chromek a jeho soused krejčí
Alois Přibyl. O Velikonocích se ochotníci představili s veselohrou „Staří blázni“
a v září 1907 další veselohrou „Maloměstští diplomaté“.
Řídící učitel a režisér ochotnického divadla s výborným pomocníkem
učitelem Poláškem měl v r.1907, kdy byly sepsány a schváleny stanovy Odboru,
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k dispozici 16 mužů a 9 slečen. Koncem roku, kdy byla velmi dobře hodnocena
práce jednotlivých členů i celého odboru, byly všemi přítomnými členy přijaty
stanovy, vypracované právníkem a členem odboru Vladislavem Gazdou, který
byl zvolen také ředitelem odboru. Hospodářem byl zvolen Tomáš Loučka
a Rajmund Chromek. Pokladníkem se stal Josef Štěpánek. Dobrá práce
pokračovala i v r. 1908, kdy se sál v hostinci U Julinky Kužmové naplnil při
divadelním představení třikrát. Potom však nastala odmlka. Hlavní příčinou
asi bylo narůstající napětí před první světovou válkou, ale třeba i vznik nového
spolku zaměřující svou činnost hlavně na tělesné cvičení a sport - to byla
Sokolská jednota. Po r.1908 došlo k dalším změnám. 15. září se hrál „Motýlek“
v sále hospody U Málků.
kronikář
Co nového na webu?
V jarním vydání Hvězdičky jsem se zmínil o nezamyslických webových
stránkách. Stále je na nich co zlepšovat. Jde to sice pomalu, ale přesto tyto
stránky „žijí“. V současné době máme 74 zaregistrovaných čtenářů, kteří
dostávají pozvánky a plakáty na připravované akce přímo do své emailové
pošty. Očekávám, že počet těchto čtenářů se ještě zvýší, a je velmi potěšitelné,
že se na naše stránky zaregistrovali někteří novináři z regionálních deníků
a dokonce i z Českého rozhlasu Olomouc.
V polovině června máme na nezamyslických stránkách započítáno téměř
7500 návštěv, takže pevně doufám, že do konce roku 2008 překonáme magickou
hranici 15000 návštěv za rok.
Ještě vás chci upozornit na webové stránky Masarykovy základní školy
(www.zsnezamyslice.cz), které jsou velmi přehledně zpracované a jsou plné
užitečných informací. Také stránky nezamyslických mažoretek jsou půvabné
a pravidelně aktualizované a určitě stojí za zhlédnutí
(www.nezamyslickemazoretky.estranky.cz). O tyto stránky se vzorně stará
vedoucí Nezamyslických mažoretek ing. Jana Snášelová.
Svou premiéru si v květnu odbyly také úplně nové „webovky“ naší mateřské
školy (www.msnezamyslice.estranky.cz), a tak se, prosím, mrkněte i na stránky
našich nejmenších dětí.
Závěrem chci oznámit všem aktivním pisatelům, kteří se podílejí na vzniku
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zpravodaje Hvězdička, že byla pro tyto účely zřízena nová emailová adresa,
na kterou můžete zasílat své příspěvky. Adresa: n.hvezdicka@atlas.cz
Uzávěrka
pro
podzimní Hvězdičku je
10. září 2008.
Přeji všem dětem
z Nezamyslic hezké
a
aktivně
prožité
prázdniny a „dospělákům“
klidnou dovolenou.
Josef Beneš
člen kulturní komise

Obèanské sdružení Plamínek

Vážení přátelé,
jsme Občanské sdružení PLAMÍNEK a zastupujeme mentálně postižené
uživatele Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice. Mezi uživatele patří 19
dětí, které navštěvují speciální třídy ZŠ a DD Prostějov – odloučené pracoviště
Nezamyslice.
Každý rok se snažíme uspořádat pro tyto děti pobyt ve škole v přírodě, jeden
týden prožitý v hezkém prostředí, spojený s poznáváním krás naší vlasti.
Rok od roku je pro nás obtížnější zajistit finanční prostředky, které by našim
dětem pobyt v krásné přírodě umožnily. Snažíme se pořádat charitativní koncerty
na podporu naší akce a spolupracujeme s některými umělci.
Dnes si dovolujeme touto formou oslovit i vás a požádat o spolupráci
a sponzorský příspěvek dle vašich možností. Můžeme vás ubezpečit, že finanční
prostředky, které našim dětem poskytnete, budou použity na úhradu výše
zmiňovaného pobytu.
Za každou sebemenší pomoc vám předem děkujeme.
Za OS PLAMÍNEK
Dobromila Matoušková
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TJ Haná Nezamyslice

Vážení spoluobčané,
TJ Haná Nezamyslice má za sebou jarní část soutěží ročníku 2007/2008. Radost
nám udělali postupem do vyšší soutěže starší dorostenci, kteří vyhráli svou
soutěž pod vedením trenéra Miroslava Piny. Mladší dorostenci pod hlavičkou
Tištína se v soutěži neztratili a mezi staršími soupeři skončili na 10. místě.
Starší žáci v krajské soutěži nestačili na své soupeře a skončili v tabulce
poslední. Především nás mrzí slabá docházka starších žáků na zápasy, a tak
nezřídka muselo hrát v základní sestavě až pět mladších žáků, což se promítlo
do výsledků a tím i do celkového umístění. Bohužel v tomto nám nepomohli ani
někteří rodiče, kteří svým laxním přístupem byli tomuto jevu nápomocni. Mladší
žáci ve své kategorii skončili na 10. místě, a to je vzhledem k tomu, že museli
někteří odehrát o víkendu dva zápasy, vcelku úspěch. Přípravka odchodem
starších hráčů ztratila na kvalitě, ale začíná se budovat nový tým z mladších
ročníků, jenž se bude zcela určitě zlepšovat.
B-mužstvo mužů nesplnilo očekávání o postupu do vyšší soutěže a skončilo na
druhém místě.
A-mužstvo se umístilo na 6. místě 1.B třídy, což je vzhledem k počtu hráčů
odpovídající umístění. Ve všech utkáních nastupovali do základní sestavy 2 – 4
dorostenci. Hráči podávali zodpovědné výkony a dorostenci jistě přinesli do
hry oživení a svou bojovností ukázali, že perspektiva tohoto mužstva je velmi
dobrá.
Spokojenost v našich řadách nám tedy kazí herní projev a přístup k povinnostem
pouze u žákovských kategorií. Výbor proto prosí rodiče těchto našich
mládežníků, aby projevili větší zájem o jejich snažení alespoň sledováním, kdy
hrají jednotlivé zápasy, a na tyto zápasy je důsledně posílali ( když už nemají
čas tyto zápasy navštívit a tím své ratolesti podpořit ). V každém případě chceme
s rodiči na toto téma hovořit, abychom nastavený trend udrželi a zlepšila se
spolupráce mezi námi.
Za dobrou práci patří poděkování paní Mileně Přidalové za údržbu hřiště, praní
dresů a úklid šaten. Trávník na našem hřišti je v dobré kondici, a tak nebylo
třeba letos dělat nákladnou rekonstrukci.
V letní přestávce provedeme vlastními silami zapískování hřiště, zadrnování
brankovišť a podsev malých beztravnatých kousků substrátem obsahujícím
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travní semeno. A jinak bude trávník odpočívat až do 2. srpna, kdy se zde bude
konat Sklenářský turnaj, na který vás všechny srdečně zveme, a po něm již
začnou mistrovská utkání nového soutěžního ročníku 2008/2009.
Všem občanům Nezamyslic přejeme v letním období krásné prožití dovolených,
načerpání nových sil do druhé poloviny roku a těšíme se na setkání s vámi na
našich akcích.
Drahomír Crhan
Kolová
Velmi dobře si vedla v 9. kole Českého poháru žáků naše nezamyslická
dvojice Lukáš a Tomáš Prusenovští. V nezamyslické sokolovně na domácí
půdě vybojovala třetí místo a v součtu všech turnajů si zajistila postup do
brněnského finále této soutěže.
Dvojice mužů Petr a Jaroslav Přikrylové, hrající prvoligovou soutěž, je po
odehraných kolech na celkovém čtvrtém místě ze šesti účastníků této soutěže.
Na podzim je čeká poslední kolo, ve kterém budou bojovat o třetí místo
v 1. lize.
Libor Košař
“Na té našé Hané”
Dne 16. května 2008 se vlády nad městem Vyškovem ujala chasa
z Národopisného folklórního souboru Pantlék z Němčic nad Hanou a za
vydatného přispění souboru Koštéř z Manerova předvedla v dopoledním
a odpoledním programu Hanácké právo.
Postižených, tedy vyplacených, nebylo zrovna málo a k nemalé radosti
přítomných nechyběla ani výplata ferolou samotného starosty Vyškova
a radních. V odpoledních hodinách si však každý mohl všimnout, že se chystá
něco velkého. Nezvyklý ruch utichl až před šestou hodinou. Na náměstí
nastoupilo 210 Hanáků v krojích z dvanácti souborů z celé Hané. Oči všech
byly obráceny k radnici a úderem šesté hodiny zazněla Hanácká beseda. Celé
náměstí se roztančilo a i nejmenší účastníci ( bylo jim od čtyř do jedenácti let )
tančili hrdě a bezchybně na pódiu. Vše probíhalo za přísné kontroly lidí
z agentury Dobrý den z Pelhřimova, kteří vše zaznamenali a potvrdili zápis do
České knihy rekordů v co největším počtu párů tančících Hanáckou besedu.
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Na úplný závěr zaznělo jako poděkování a hlavně jako připomínka mnohohlasné
„Na té našé Hané“. Je úplně jedno, jestli byli tanečníci z Němčic , Manerova,
Sazovic, Velké Bystřice, podstatné bylo, že folklór, který je tak opomíjený,
neustále žije a jako tradice je udržován přes veškeré potíže. Nemělo by se
zapomínat na kolorit
našeho kraje. Je přeci
jedno, že Pantlék je
soubor pod záštitou
města Němčic, vždyť
jeho členy jsou lidé
z celého mikroregionu.
Těšíme se na příští rok
a všechny srdečně
zveme na jakoukoliv akci
našeho souboru.
Bohuslava Novotná
Nezamyslice

Pozvánka na “Setkání v zeleném”
Občanské sdružení Patříme k sobě Vás srdečně zve na 2. ročník akce
Setkání v zeleném, který se uskuteční pod záštitou paní ministryně obrany
JUDr. Vlasty Parkanové dne 26.6. 2008 od 8.00 do 12.00 hod. v městysi
Nezamyslice.
Jedná se o setkání zdravých i handicapovaných dětí, mládeže a dospělých
s příslušníky IZS – armády, policie, hasičů, ČČK…
K vidění bude vrtulník, nové nákladní vozidlo Tatra T – 810, terénní vozidlo
Land Rover Defender, hasičská technika včetně hasičského vyprošťovacího
tanku, ukázky RC modelářů, airsoftu a jiné…
Připraveny budou soutěže pro děti a další atrakce.
Pitný režim bude zajištěn.
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Renata Plačková
www.patrimeksobe.ic.cz
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Zprávièky ze školy
Školní akademie 2008
11. května, právě na svátek našich maminek, se po dvou letech opět konala
Školní akademie.
Program byl rozdělen na dvě části. V první části jsme mohli zhlédnout
vystoupení žáků 1. stupně, kteří si pro své rodiče připravili „vysílání ze školy“
– předvedli, co všechno se naučili. Nechybělo zpívání, tancování, několik
divadelních vystoupení, a dokonce i hra na hudební nástroje. Své číslo předvedli
i žáci školní družiny. Potlesk, který účinkující za svá vystoupení sklidili, byl
naprosto zasloužený.
Žáci 2. stupně předvedli rovněž zajímavý program. Viděli jsme scénku
s historickým námětem, vyslechli pásmo veršů pro maminky a zpěv písně,
nechali jsme se inspirovat i netradiční reklamou, nechyběl ani tanec, gymnastika
s akrobacií a chemické pokusy.
Nakonec vše dobře dopadlo –
sokolovna i přes různé
„bengálské ohně“, světelné
i zvukové efekty z chemických
pokusů, zůstala stát na svém
místě.
Všem žákům, kteří si
poctivě připravovali svá
vystoupení, i těm, kteří pomáhali
při organizaci, patří naše
poděkování a pochvala.
Rovněž děkujeme všem
učitelům a vychovatelům, kteří
se na této náročné, ale zároveň
velmi oblíbené a myslím, že
i vydařené akci jakýmkoliv
způsobem podíleli.
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6. motivační den školní družiny – „Zdravé“ prázdniny
V pátek 13. června proběhl již v pořadí 6. motivační den. Jeho hlavní
náplní bylo seznámit žáky školní družiny s tím, jak pečovat o své zdraví nejen
v průběhu letních prázdnin.
Žáci zkoušeli poskytovat první pomoc, učili se zacházet s obvazy a obinadly
a také, jak se chovat v případě, že někdo potřebuje naši pomoc. Nechyběly ani
různé soutěže.
Odměnou za všechno toto snažení jim bylo opékání špekáčků u táboráku
a večerní pohádka. Po večerce už mohly děti zalehnout do spacáků a opět
přespat ve škole.
Všem žákům naší školy tedy nezbývá než popřát krásné a hlavně „zdravé“
prázdniny.
Marie Benešová
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice
Nezamyslické mažoretky a MiniOrionky
Jistě všichni víte, že se Nezamyslické mažoretky pravidelně účastní soutěží
nejen asociace NBTA ( National Baton Twirling Association ), ale také asociace
IMA ( International Majorettsport Association ). Letos se soutěže asociace
NBTA zúčastnila i ta nejmenší skupina Nezamyslických mažoretek MiniOrionky. Jednalo se o jejich největší premiéru před několika stovkami diváků
a minimálně před čtyřmi stovkami mažoretek jiných souborů.
Nejstarší skupina Nezamyslické mažoretky se 12.4.2008 zúčastnila soutěže
IMA v Těšanech u Brna. Ve své kategorii s náčiním pom-pom obsadily 1.místo
a s náčiním baton (hůlka) obsadily krásné 4. místo a postoupily do semifinále
do Rtyně v Podkrkonoší. Na semifinále jsme sice skončily předposlední, ale
domů jsme odjížděly s úsměvem na tváři a s pocitem, že patříme mezi desítky
nejlepších souborů mažoretek z celé ČR a hlavně mezi jediné mažoretky, které
pocházejí z tak malé obce.
Ve dnech 24.5. – 25.5.2008 se Nezamyslické mažoretky a MiniOrionky
zúčastnily soutěže NBTA v Hustopečích u Brna. Na tuto soutěž se sjelo 38
souborů mažoretek z celé Moravy a Slezska. V kategorii děti soutěžilo 17
souborů včetně našich MiniOrionek, v kategorii junior 13 souborů včetně našich
Nezamyslických mažoretek a v kategorii senior 8 souborů. Během prvního
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dne proběhlo slavnostní přivítání všech souborů. Pak následovala I. část soutěže
– pochodové defilé. Nezamyslické MiniOrionky po této soutěži skončily na
krásném 17. místě a Nezamyslické mažoretky na 6. místě. Večer pak
následovala soutěž v náčiní pom-pom, kde soutěžila pouze starší děvčata. Malé
MiniOrionky ale nelenošily a pečlivě podporovaly pokřikem svoje starší
a zkušenější kolegyně. Nezamyslické mažoretky skončily opět na krásném
bramborovém 4. místě, a tím jim utekl postup do finále ČR. V neděli 25.5.2008
pak následovala II. část
soutěže – pódiové formace.
V odpoledních hodinách
nás potom čekalo celkové
vyhodnocení ze soutěží
defilé a pódiové formace.
Naše nejmenší skončily na
krásném 17. místě a ty
nejstarší? Opět se na nás
neusmálo štěstí. Děvčata
skončila na 7. místě a opět
nám o jednu příčku utekl
postup na finále ČR
v Poděbradech. Po vyhodnocení jsme směřovaly k autobusu, který nás odvezl
domů. Některá děvčata sice měla na tvářích slzičky zklamání, ale po chvíli se
proměnily v usměvavé tváře. Všichni jsme si uvědomily, že vítězství není vše
a že i přes ten neúspěch postupu jsme prožily krásný víkend plný zážitků.
Tímto bych chtěla poděkovat paní švadleně Jarmile Neherové, která stihla
velkým děvčatům na soutěž do
Hustopečí ušít nové kostýmy,
a hlavně hlavnímu sponzorovi,
díky kterému jsme si mohly
dovolit ušití nových kostýmů,
Společnosti BKR ČR s. r. o.,
výrobci
zastiňovacích
a dekorativních doplňků na
střešní okna VELUX. Dále
děkuji všem zúčastněným
mažoretkám za jejich nadšení
věnovat se tomuto krásnému
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sportu. Děvčata byla perfektní a snažila se ze všech sil!! Jsem na Vás hrdá!!
A také děkuji všem rodičům, prarodičům, tetám, strýcům a sourozencům, kteří
nás přijeli podpořit. Byli jste skvělé publikum!!
Všem patří veliké DĚKUJI!
Jana Snášelová
Chovatelé poštovních holubù
Po téměř osmiměsíční přestávce ( podzimní a zimní období ) se chovatelé
poštovních holubů dočkali chovné a závodní sezóny 2008. Po organizační
a sportovní stránce jsme opět začleněni do Oblastního sdružení „Haná“
Olomouc, které sdružuje cca 200 chovatelů ve 14 základních organizacích.
Dále je v letošní sezóně nově utvořeno pásmo Prostějov, které sdružuje
chovatele ZO Prostějov, Nezamyslice a Kojetín a čítá asi 50 chovatelů.
Přehled soutěží, kterých se zúčastňují chovatelé ZO Nezamyslice:
Mistrovství ZO Nezamyslice
Mistrovství pásma Prostějov
Mistrovství oblasti „Haná“ Olomouc
Královské mistrovství střední Moravy
Mistrovství dlouhých tratí celé Moravy
Závodní plán se skládá ze čtyř nácviků, jedenácti tuzemských závodů
a osmi zahraničních závodů. Vrcholem závodní sezóny jsou závody Mistrovství
dlouhých tratí celé Moravy. Zde budou naši holubi zdolávat tyto vzdálenosti:
Frankfurt – 630 km, Oostende – 1030 km, Maastricht – 830 km
a Haarlingen – 900 km.
Do konce května 2008 se
( v rámci ZO Nezamyslice ):
1. května – Pardubice
4. května – Vlašim
8. května – Příbram
11. května – Bochov
18. května – Eisenach
25. května – Bor 1

uskutečnilo šest závodů a zde jsou výsledky
1. J. Soušek
1. L. Crhan
1. J. Soušek
1. J. Uličný
1. J. Uličný
1. J. Uličný

2. J. Uličný
2. L. Crhan
2. L. Crhan
2. J. Uličný
2. J. Uličný
2. J. Uličný

3. J. Soušek
3. L. Crhan
3. J. Uličný
3. J. Uličný
3. L. Crhan
3. L. Crhan
Jan Soušek
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Den dìtí, den plný radosti
Tak jako každoročně i letos byl Den dětí dnem plným radosti a veselí.
Za pomoci obětavých maminek, které svým dětem připravily nápadité
masky, se naše školka už od rána proměnila na rej nejrůznějších pohádkových
a filmových postaviček. Některé masky byly tak nápadité, že ani po usilovném
pátrání nebylo odhaleno, kdo se pod nimi skrývá.
Po ranní pohádkové diskotéce a vydatné svačince se průvod těch
nejkrásnějších masek vydal na stezku k Mořicím, kde již čekali neméně nápadití
pohádkoví kamarádi z mateřské školy z Mořic.
I děti ze „školičky“ z Domova „Na Zámku“ se svými vychovatelkami se
přijely podívat. A pak už mohlo začít to pravé veselí!
Společné setkání probíhalo ve veselé náladě dětí i dospělých a při
vzájemném loučení se již všichni těšili na další akci.
Krásné prožití společných chvil nepřekazilo ani nemilosrdně žhavé sluníčko.
Ve školce pak na děti čekalo sladké překvapení a výtečný oběd. Při
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odpoledním odpočinku se jistě mnohým z nich zdál pohádkový sen.
Přejeme našim nejmenším hodně zdraví, štěstí a lásky, ať je každý den
v roce dnem plným radosti!
Hana Gregorová
vedoucí učitelka MŠ
Vítìzná olympiáda
V pátek 13. června se v Doloplazech konal již třetí ročník olympiády
mateřských škol mikroregionu Němčicko. Na fotbalové hřiště se sjely děti
i s doprovodem učitelek z devíti školek. Závodilo tak mezi sebou 22 pětičlenných
družstev, což je víc než sto dětí. Organizátoři připravili celkem 8 disciplín a děti
se rozhodně nenudily. Čekal je štafetový běh, opičí dráha, jízda na koloběžce,
hod kladivem a jiné vtipné sportovní úkoly.
Naše nezamyslická školka vyslala na olympiádu tři družstva a v obrovské
konkurenci se podařilo jednomu našemu družstvu celou olympiádu vyhrát, což
je obrovský úspěch.
Gratuluji vítězům a děkuji všem závodícím dětem i učitelkám za vzornou
reprezentaci Nezamyslic.
Josef Beneš
Co nás èeká .....
Dovolujeme si Vás pozvat na tyto kulturní a sportovní akce:
26.6.
27.6.

– Setkání v zeleném – prostor u fotbalového hřiště
– Hurá, jsou tu prázdniny ( táborák pro děti a jejich rodiče )
– kopec u fotbalového hřiště
2.8. – Sklenářský turnaj – tradiční fotbalový turnaj
30.8.
– Mikroregion Němčicko se baví – Doloplazy
6.9. – Přehlídka mažoretkových souborů – fotbalové hřiště
26.- 28.9. – Svatováclavské slavnosti
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Pozvánka do letního kina
20. 6. ve 21.00 hod.
24. 6. ve 21.00
27. 6. ve 21.00
1. 7. ve 21.00
4. 7. ve 21.00
8. 7. ve 21.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

11. 7. ve 21.00
15. 7. ve 21.00
18. 7. ve 21.00
22. 7. ve 21.00
25. 7. ve 21.00
29. 7. ve 21.00
1. 8. ve 20.30
5. 8. ve 20.30
8. 8. ve 20.30
12. 8. ve 20.30
15. 8. ve 20.30
19. 8. ve 20.30
22. 8. ve 20.30
26. 8. ve 20.30
29. 8. ve 20.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

VENKOVSKÝ UČITEL
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
MONSTRUM
10 000 PŘ. N. L.
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
TAJEMSTVÍ PRSTENU
ÚHEL POHLEDU
BLÁZNOVO ZLATO
IRON MAN
CLONA
SEX VE MĚSTĚ
U MĚ DOBRÝ
SPEED RACER
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
OKO BERE
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIÁN
AŽ NA KREV
MONGOL - ČINGISCHÁN
TEMNÝ RYTÍŘ

Vstupné na všechna představení je jednotné: 30,- Kč

Prezentace knihy B. Outraty
Ve čtvrtek 5. června se konala v kostele sv.
Václava slavnostní prezentace nové knihy
Kaple a kapličky na Prostějovsku, kterou
napsal pan Bohumila Outrata. Po mši svaté,
kterou celebroval dómský farář a sídelní
kanovník olomoucké katedrály páter Vitásek,
proběhlo poděkování panu Outratovi.
Slavnost i se zúčastnili zástupci
Moravsko-slezské křesťanské akademie,
náměstek olomouckého hejtmana ing. Horák
a také členové rady zastupitelstva městyse
Nezamyslice v čele s panem starostou
Doubravou.
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