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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
První vydání Hvězdičky v roce vychází už pravidelně na Velikonoce.
Skutečně, po vydatné zimě máme za sebou první jarní den a Velikonoce jsou za
dveřmi.
Letošní zima byla velmi bohatá na sníh, nechyběl ani mráz a další rozmarné
projevy, kterými bylo náledí, mrznoucí mrholení, mlhy i silné větry. Poprvé byl v
praxi otestován tzv.chodníkový zákon. Nechci jej komentovat. Vím, že naši zimní
údržbu hodnotíte různě.Vyslechl jsem si kritiku i chválu. Bez pracovníků na veřejně
prospěšných pracích z úřadu práce, bez pomoci Agrodružstva a soukromých
podnikatelů bychom to nedokázali ani tak, jak bylo. Často někdo říká, že někde
to dělají lépe. I já se rád dívám, jak to dělají jinde a porovnávat. Sledoval jsem
počínání jiných obcí a měst. Všichni měli sněhu plné zuby. Náš městys má v péči
cca 8 km chodníků, cca 3 km místních komunikací a parkoviště nepočítám.
Nezdá se, že je to málo. Chci tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli a poprosit
všechny ostatní, aby při kritice zimní údržby vzali v úvahu naši nevelkou
vybavenost, počty pracovníků i uvedené délky udržovaných komunikací. Sníh
zmizel. Naštěstí se nenaplnila obava z prudkého tání.
Zima nezabránila ani stavařům, kteří pracuji na realizaci našich staveb,
pokračovat v rozpracovaném díle. Dne 30. prosince 2009 byla předána dokončená
budova mateřské školy. V průběhu měsíce ledna a února proběhly celkem tři
kolaudace jednotlivých objektů této stavby. Do posledního února byla stavba
podle harmonogramu vyúčtovaná a závěrečná monitorovací zpráva odevzdaná
na Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava v Olomouci. Tyto
postupné kroky včetně zapsaní budovy do katastru nemovitostí i školy do registru
předškolních zařízení daly předpoklad k uskutečnění přestěhování provozního
zařízení ze staré budovy do nové, zahájení provozu a slavnostního otevření dne
13. března 2010. Tento den, kdy byly otevřené dveře pro všechny naše občany
i jejich hosty, byla možnost seznámit se s hotovým dílem, které stálo celkem
21.145.945,- Kč. Dotace z ROP Střední Morava činila 17.631.900,- Kč a rozdíl
3.414.045,- Kč uhradil městys Nezamyslice ze svých vlastních prostředků.
V této chvíli si pouze přejeme, aby mateřská škola dobře sloužila dětem i jejich
rodičům.
Ani na druhé stavbě se v zimních měsících nezahálelo. Sportovně relaxační
centrum se dostává do závěrečného finiše. Vždyť 30. června je podle
harmonogramu stavby dnem posledním. V současné době po dokončení hrubých
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instalací elektro, vodo, topo a plyn jsou prováděny omítky a podkladní mazaniny.
Své dílo zahájili již sádrokartonáři a rovněž obkladači, kteří mají za úkol provést
desítky metrů čtverečných podhledů, obkladů a dlažeb. Poměrně teplé a příznivé
počasí umožňuje už také zahájení venkovních prací, a to především na fasádách,
parkovišti, chodnících a ostatních objektech. Z toho vyplývá, že postup při
realizaci vyžaduje nejvyšší pozornost a péči o splnění tohoto náročného úkolu.
Již dnes je třeba připravovat provozní řád, náplň práce pro personál, podklady
provozních nákladů i výnosů. Dokonce už není ani brzy na přípravu slavnostního
otevření (24. 9.), ta bude programem pravidelných schůzek přípravného výboru.
Mimo zmíněných dotovaných staveb jsme v uplynulém období zabezpečovali
řadu úkolů nutných pro chod městyse, jeho úřadu a zařízení v jeho správě. Byla
provedena pravidelná inventarizace a uzavřeno hospodaření městyse za rok 2009,
které bude v příštích dnech podrobeno auditu Krajského úřadu. Vypracován byl
návrh rozpočtu r. 2010. Je zveřejněn na úřední desce i na webu městyse. Jeho
konstrukce je vcelku velice jednoduchá. Zajistit financování provozu městyse
v jeho nezbytných činnostech a také zabezpečit financování dotovaných staveb.
Řekl bych, že jde o úkol náročný, ale nám nezbývá než jej splnit. Zakrátko budeme
zaměstnaní přípravou květnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Musíme se připravit rovněž na sčítání lidu plánované pro rok 2011.
Čeho jste si možná všimli sami, je asi likvidace železničního svršku z drážního
tělesa trati Nezamyslice – Morkovice. Obce ležící na této trati pověřily město
Morkovice – Slížany, které za nás nechalo sejmout železniční svršek včetně kolejí.
Finanční výtěžek za ocel posloužil k úhradě pozemků a staveb, které prodaly
České dráhy.
V tomto čase zahájil MěÚ Prostějov správní řízení k projednání navrženého
územního plánu městyse Nezamyslice. Ještě bych vám rád řekl několik poznámek,
které mne mrzí stejně jako, předpokládám, Vás. Se sněhem zmizely i některé
kanálové poklopy, dokonce nějaké urny na hřbitově. Žádný nikoho neviděl. Škody
může někdo beztrestně páchat dál. Další věcí k zamyšlení a výzva k tomu je
e-mail jedné návštěvy Nezamyslic. Ta píše, že městys je hezký. Diví se však, že
nikomu zde nevadí to veliké množství psích exkrementů povalujících se všude
kolem nás. Musím uznat, že je to pravda. Přispějte, prosím, k řešení těchto
problémů svou kázní, dobrým příkladem a zájmem o sjednání nápravy.
Na závěr Vám všem přeji hezké prožití svátků velikonočních a pěkné jarní
dny.
Jiří Doubrava, starosta
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Usnesení è.23/2010 zastupitelstva mìstyse
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE NEZAMYSLICE
konaného dne 16. března 2010 v klubu úřadu městyse
I. Schvaluje
1. Složení a volbu návrhové komise, volbu ověřovatelů zápisů a jmenování
zapisovatele.
2. Program jednání.
3. Schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykovy
základní školy a mateřské školy Nezamyslice ve výši 44. 183,97 Kč, který
bude rozdělen a převeden částkou 39.183,97 Kč do rezervního fondu
a částkou 5.000,- Kč do fondu odměn.
4. Plán práce kontrolního a finančního výboru na r. 2010.
5. Výkup pozemku p.č. 94 ostatní plocha o celkové výměře 261 m2 od pana
Romana Hejče z Dřínova č.p. 132 za cenu 90,- Kč za m2 tj. za celkem
23. 490 Kč.
6. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.147/09 ze dne 3.6.2009 s firmou INVEST
CZ a.s. Šternberk o navýšení celkové smluvní ceny za dodávku stavebních
prací Sportovně relaxačního centra Nezamyslice o 1% DPH tj. 264.811
Kč.
7. Dodatek přílohy č.1 Zřizovací listiny Masarykovy základní školy
a mateřské školy Nezamyslice, kterým městys předává do výpůjčky k
jejímu vlastnímu hospodářskému využití objekt mateřské školy č.p. 461
umístěný na pozemku p.č. 581 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou.
8. Plán zimní údržby místních komunikací v městyse Nezamyslice pro období
roku 2010 / 2011.
9. Zavedení institutu „veřejné služby“ ( §18a zákona č. 111/2006 Sb.
O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů).
10. Vyhlášení záměru městyse prodat pozemek p.č. 2 st.pl. o výměře 262 m2
a pozemek p.č. 126/1 zahrada o výměře 556 m2 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou po odstěhování technického zázemí městyse.
11. Lhůtu pro příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu fasád a vjezdů
od 21. 3. do 25.4. 2010 a ověřuje kontrolní výbor přípravou návrhu příspěvků.
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II.
1.
2.
3.

Bere na vědomí
Informace starosty - viz znění zápisu.
Zprávu o kontrole usnesení z jednání Zastupitelstva městyse 22. 12. 2009.
Návrh rozpočtu městyse Nezamyslice na rok 2010 a návrh rozpočtu
sociálního fondu městyse na r. 2010.
4. Zprávu o 4. rozpočtovém opatření za 2009 schváleném radou městyse.
III. Ukládá starostovi
1. Připravit návrh provozního řádu SRC Nezamyslice a návrh kriterií i náplně
práce pro výběr správce centra.

Novinky z Domova “Na Zámku” Nezamyslice
Ladovská zima – přesně taková byla i ta letošní, zasněžené kopce, zamrzlé
rybníky, zkrátka tak jak ji známe z obrázků Josefa Lady. Někdo byl nadšený,
někdo už méně.
A zatímco venku potichu přibýval sníh, v Domově „Na Zámku“
zaměstnanci společně s uživateli přemýšleli a komunikovali o tom, jak se přiblížit
v co nejvyšší míře životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí, a to formou,
která by posílila vazby s okolním světem a byla by co nejméně omezující.
Z rozhovorů s uživateli vyplynula potřeba zřídit tréninkové bydlení.
A co to vlastně je? Tréninkové bydlení představuje předstupeň chráněného
bydlení. Hlavním úkolem je zde naučit uživatele samostatnému životu v takové
míře, aby byli schopni zvládnout povinnosti spojené s bydlením. Učí se žít
v přirozených vztazích se svými vrstevníky, učí se řešit různé osobní problémy,
učí se vařit, uklízet a vést domácnost; cíleně nacvičují pracovní dovednosti,
aby byli schopni s pomocí a podporou sehnat a udržet přiměřené pracovní
místo na otevřeném trhu práce. Uživatelé mají k dispozici vybavenou kuchyň,
obývací pokoj, ložnici a sociální zařízení.
Současně s vybudováním tréninkového bydlení byla také zřízena tréninková
kuchyň, která je k dispozici pro všechny uživatele domova. Za pomoci a podpory
asistentky si zde mohou připravit jednoduché i složitější pokrmy, na které mají
chuť.
V současné době se řada uživatelů zapojila do prací na zahradě při výsadbě
přísad různých druhů zeleniny, protože se už těší, že si budou moci ze svých
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výpěstků něco dobrého sami připravit a uvařit.
S přáním hezkých slunečních jarních dnů
zaměstnanci a uživatelé Domova „Na Zámku“ Nezamyslice

Školní zpráva
Pomalu se blíží Velikonoce, venku se nám otepluje a my opět, stejně jako
loni v tuto dobu, přinášíme přehled úspěchů našich žáků v různých soutěžích
a olympiádách, ať už školních, či těch okresních.
Naši mladí malíři se opět letos zapojili do okresní soutěže „Barvy
podzimu“, která je rozčleněna do několika kategorií podle věku. Každý ve
své kategorii získal pěkné umístění:
aIvana Večerková (3. A) – 3. místo
r
aJitka Křesťanová (6. A) – 1. místo
aDominik Oulehla (6. A) – 2. místo
aŠimečková Hana ( 7. A) – 3. místo
r
aZdeňka Prokopová (8. A) – 2. místo
Radost nám udělali též přírodovědci z 5. B. Ti se totiž probojovali do
velkého finále přírodovědné
soutěže „Poznej a chraň“.
Do této soutěže se
zapojilo
celkem
72
tříčlenných týmů z celého
okresu Prostějov a náš tým
ve složení Petr Moravec,
Antonín Pavlík a Vojtěch
Přibyl zde vybojoval celkové
7. místo.
V současnosti probíhá
soutěž nová, tak doufejme,
že pro naše žáky dopadne
podobně dobře.
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Rekordní účastí žáků se mohl pochlubit letošní ročník recitační soutěže
- v pěti kategoriích zde mezi sebou soupeřilo celkem 39 žáků a nutno dodat, že
jsme byli kvalitou jejich přednesu velmi mile překvapeni. Porota měla opravdu
těžkou práci rozhodnout o vítězích. Nakonec bylo nutné udělit v některých
pořadích i více umístění.
V kategorii „Nejmladší recitátoři“ (1. třídy) nejlépe uspěli:
a1. místo – Hana Burgetová (1. A)
a2. místo – Adéla Cesarová (1. B), Natálie Halašová (1. B)
a3. místo – Jan Pavelka (1. A)
I. kategorie (žáci 2. a 3. tříd) měla tyto vítěze:
a1. místo – Šimon Beneš (2. A), Alena Březovská (3. A)
a2. místo – Michaela Dragonová (3. A), Eliška Vránová (3. A)
a3. místo – Filip Trunečka (3. A), Ivana Večerková (3. A)
Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) nejvíce zazářili:
a1. místo – Zuzana Klusalová (5. A)
a2. místo – Ondřej Beneš (4. A), Tereza Pavlíková (5. A)
a3. místo – Ivana Vítková (5. A), Štěpánka Vránová (4. A)
III. kategorie (žáci 6. a 7. ročníků) byla početně již méně zastoupena:
a1. místo – uděleno nebylo
a2. místo – Nikola Jarušková (7. A)
a3. místo – Vladimír Novotný (6. A)
Ve IV. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. tříd, a to výhradně děvčata:
a1. místo – Sabina Moravcová (9. A)
a2. místo – Kristýna Brabcová (8. A), Silvie Hučínová (8. A)
a3. místo – uděleno nebylo
Výsledky školních kol předmětových soutěží a olympiád
Dějepisná olympiáda: 1. místo – Libor Cesar (8. B)
2. místo – Filip Dostálík (8. B)
3. místo – Ondřej Jeřábek (9. A)
Do okresního kola postoupil LIBOR CESAR a všechny své soupeře
z ostatních škol okresu Prostějov s přehledem porazil. Po Velikonocích se tak
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zúčastní krajského kola v Přerově!
Gratulujeme a držíme palce v krajském kole!
Olympiáda v českém jazyce: 1. místo – Lenka Hošková (8.B)
2. místo – Petra Horáková (9. A)
a Michal Melich (8. A)
Okresního kola se zúčastnila LENKA HOŠKOVÁ, která ve velké
konkurenci obsadila 25. místo, a PETRA HORÁKOVÁ, která se nakonec
umístila na místě 29.
Biologická olympiáda: Zde žáci soutěžili též v několika věkových
kategoriích.
V kategorie D - určené pro žáky 6. a 7. ročníků - soutěžilo 18 žáků. Nejlépe

se umístili:
1. místo – Vladimír Novotný (6. A)
2. místo – Nikola Jarušková (7. A)
3. místo – Kristýna Maxianová (7. A)
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Kategorie C byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků a zúčastnilo se jí 14 žáků:
1. místo – Lenka Hošková (8. B)
2. místo – Vítězslav Svozil (8. B) a Radek Porupka (8. A)
3. místo – Ondřej Urbánek a Dominik Ponížil (oba 8. B)
Zeměpisná olympiáda:
Kategorie 6. ročníku:
1. místo – Vladimír Novotný (6. A)
Kategorie 7. ročníku:
1. místo – Patrik Palla (7. A)
Kategorie 8. a 9. ročníků: 1. místo – Libor Cesar (8. B)
Okresního kola se zúčastnil VLADIMÍR NOVOTNÝ, který nakonec obsadil
pěkné
8. místo, a LIBOR CESAR, který skončil na 13. místě.
Blahopřejeme všem našim žákům k jejich úspěchům a děkujeme za vzornou

reprezentaci naší školy. Všem těm, kteří mají svá okresní, či krajská kola soutěží
ještě před sebou, držíme palce!
Čtenářům Hvězdičky a zvláště obyvatelům Nezamyslic přejeme radostné svátky
velikonoční a našim žákům bohatou pomlázku!
za učitelský sbor základní školy
Mgr. Marie Benešová
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Den D
Podle stratégů je to den, kdy vypukne nějaká akce. To je to správné slovo.
Ještě před termínem 1. 3. se postupně začalo stěhovat stávající zařízení do
nové mateřské školky. Kdo se alespoň jednou stěhoval, ví , co všechno to
obnáší. Už v pátek odpoledne nastoupili pracovníci městyse Nezamyslice
a začalo stěhování naší kuchyně. Stoly, myčka a různé vybavení, které doplnilo
nové moderní zařízení . Vše ostatní se převezlo v pondělí a úterý. Jenže, teď
nastal problém, kam s tím. Prostory jsou opravdu v porovnání se starou školkou
nesrovnatelně větší, přesto nám trvalo dva dny vše urovnat, dodělat, zapojit.
Pak přišel pan kuchař a nastalo zaškolení na konvektomat, moderní a nedostižný
přístroj, který umí téměř vše, nevýhodou je, nutnost přítomnosti nějaké obsluhy.
A to byl úkol pro pana kuchaře a nás. V prostorách školky probíhalo ještě
stěhování, rozmísťování a úklid, u nás se vařilo a vše ostatní muselo počkat na
další den. Všechna příprava, úklid, leštění, zdobení skončilo až v pátek. Konečně
hotovo! Na tomto místě je nutné poděkovat všem rodičům a mnohdy i celým
rodinám, že si děti nechali doma, původní plán, umístění dětí ve školních
provizorních prostorách se nakonec ukázal naivní. Bylo potřeba opravdu každé
pomocné ruky. Děkujeme!
Netrpělivě jsme očekávali pondělí, kdy přišly do školky děti .Byly
překvapené, nerozkoukané, měly jistě trochu obavu z nového prostředí, ale
spokojené. Za chvíli byly ve školce jako doma. Když přišel pan starosta, aby
jim popřál a podělil se s nimi o jejich první dojmy a radosti, nejvíce se těšily na
dětské šampíčko, kterým si s panem Doubravou a zaměstnanci školky přiťukly.
Pamětní list, který dostaly, ocenily hlavně po barevné stránce, jako památku
ho ocení až budou dospěláci.
Naše školka měla takových dnů D vlastně hned několik. V sobotu
13. 3. 2010 se dveře mateřské školky otevřely pro každého, kdo se chtěl podívat
na vnitřní prostory školky. Je škoda, že někdo nespočítal, kolik lidí za ten jeden
jediný den prošlo novými prostorami, a že se tak málo lidí zvěčnilo svým
podpisem do pamětní knihy. Každý si odnesl svůj vlastní názor a někomu snad
nedá ani spát, ale nejdůležitější je, aby tady byly děti spokojené, dostaly ty
nejlepší základy do života, jaké jim vzdělání v mateřské školce může dát .
Bohuslava Novotná
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TJ Haná Nezamyslice
Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě se konečně oteplilo a již nám začínají jarní soutěže všech
mužstev. Letošní zimní příprava, z důvodu rekonstrukce sokolovny, probíhala
výhradně venku. K tomuto účelu bylo zakoupeno osvětlení na mlatové hřiště,
jehož instalaci jsme zabezpečili vlastními silami. Přestože podmínky z důvodu
dlouhé zimy a mnoha sněhu byly obzvláště těžké, překvapil nás slabý zájem
o trénink především ze strany mládeže,
a to především dorostu.
Orionky
Krajský přebor je velmi kvalitní soutěž a naše příprava této kvalitě zcela jistě
neodpovídá. Mužstva dorostu a mužů se zúčastnila turnaje v Mostkovicích.
Dorost se dvěma vítězstvími a třemi porážkami skončil na čtvrtém místě, muži
se třemi výhrami a dvěma porážkami třetí. Žáci se zúčastnili halových turnajů
se střídavými úspěchy. Zimní příprava byla zakončena soustředěním ve Starém
Hrozenkově za účasti 8 mužů a 11 dorostenců pod vedením trenérů pana Gibaly
a pana Vymazala.
Je před námi soutěžní rok, jež bude ve znamení ztíženého financování celého
klubu, poněvadž s postupující hospodářskou krizí se již začíná projevovat úbytek
finančních zdrojů, jež bude v letošním roce nadále pokračovat.
Druhý nepříznivý trend je v úbytku zájmu mládeže o zlepšování sebe sama
v tréninkovém procesu a docházce na zápas. Chtěl bych apelovat na rodiče,
aby nám pomohli dostat své ratolesti na hřiště a na jednotlivé zápasy. Jedná se
nejstarší Nezamyslické mažoretky
především o dorostenecký věk, kdy máme v soutěži dvě mužstva a horko
těžko dáváme tento počet na jednotlivé zápasy dohromady. Rodiče většiny
soupeřů se zúčastňují zápasů domácích i venkovních v nepoměrně větším počtu,
než je tomu u nás. Porovnám-li aktivitu rodičů našich mažoretek, kteří pravidelně
ve velkém počtu jsou jednak na cvičeních, jednak jezdí na jejich soutěžní akce
např. do Ostravy, Hluku, Ryzně v Podkrkonoších apod., s účastí rodičů našich
mladých fotbalistů, porovnávám neporovnatelné.
Přestože počítače jsou našimi soupeři, měli bychom mít všichni na paměti, že
sportem utužujeme v dětech zdraví, učíme je žít v kolektivu a nevychováváme
v nich individuality, jež nehledí na druhé. Nechceme, aby v našem klubu skončilo
švitoření mládeže, tak jak se tomu již stalo v nejbližším okolí, včetně Ivanovic
na Hané. K tomuto cíli je potřeba spojit síly všech zainteresovaných – školy,
rodičů i činovníků klubu. Jedině společnou prací všech je možno udržet mládež
u sportu.
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O tom, že výbor je práci pro mládež nakloněn, svědčí i fakt, že se mu daří
ročně sehnat cca 200 000,- Kč, jež potřebuje na zabezpečení provozu, zajištění
dopravy, výplaty rozhodčích, nákup dresů a míčů pro žáky a dorostence, aby
mohli hrát vyšší třídy svých soutěží. Je třeba si také uvědomit, že muži A i B
jezdí na zápasy vlastními auty bez náhrady cestovného a ze vstupného pokryjeme
výplaty rozhodčích na domácí zápasy.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že po jarní soutěži si všechna
mužstva zachovají své soutěže a konečné hodnocení bude daleko optimističtější,
než se zdá teď.
Drahomír Crhan

SDH v roce 2009
V uplynulém roce 2009 členové našeho sboru nezaháleli. V měsíci lednu
jsme uspořádali tradiční HASIČSKÝ PLES v místní sokolovně. Tento ples
hodnotím jako úspěšný s hojnou účastí veřejnosti. Přišli nás podpořit také bratři
hasiči ve stejnokrojích z okolních sborů.
V měsíci únoru jsme uskutečnili tradiční OSTATKY. Tyto ostatky měly
v obci jako každoročně úspěch. V měsíci dubnu zajišťovali naši členové na
místním sportovním areálu akci SLET ČARODĚJNIC, kde do pozdních nočních
hodin hlídali oheň. V dubnu také náš sbor uspořádal v místní sokolovně
JOSEFSKOU ZÁBAVU, na které byla hojná účast veřejnosti. Za výdělek
z této zábavy byl zakoupen křísící přístroj Saturn Oxy, který byl zařazen do
výbavy našeho zásahového vozidla.
V měsíci květnu zajistili členové sboru CYKLISTICKÉ ZÁVODY ve
spolupráci s úřadem městyse. Dále se členové v měsíci květnu zúčastnili
v Němčicích nad Hanou oslav Sv. Floriána, které byly spojeny s oslavou výročí
130. let od založení SDH Němčice nad Hanou, dále pak v obci Mořice
a Nezamyslice se naši členové již třetím rokem podíleli na uspořádání ZÁVODU
VETERÁNŮ. V červnu se podíleli členové našeho sboru jako každoročně
na uspořádání společné akce armády České republiky a hasičů nazvané DEN
V ZELENÉM. Je to akce, kde jsou uspořádány soutěže pro děti, ukázky
seskoků na padácích a ukázky vojenské a hasičské techniky. Touto cestou
bych chtěl poděkovat členům okolních sborů a to Němčice nad Hanou,
Vrchoslavice a Tištín, kteří na tuto akci přivezli svou techniku na výstavu.
V červenci se naši členové podíleli na uspořádání akce „ROCK PROTI
POVODNI“. Byla to zábava s výtěžkem pro postižené při loňských povodních.
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Součástí této akce byly noční hasičské závody. V srpnu jsme uspořádali
HASIČSKOU ZÁBAVU na místním kynologickém hřišti. Na této zábavě
nám hrálo rádio Rock Max. Počasí nám přálo a zúčastnila se veřejnost
v hojném počtu a také hasiči z okolních obcí. Za pomoc při organizaci bych
chtěl poděkovat členům SDH Němčice nad Hanou. V září se náš sbor s místním
obecním úřadem podílel na uspořádání a na organizaci místního VINOBRANÍ,
které se letos poprvé pořádalo ve farských sklepích a bylo součástí tradičních
SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ. Naše dívčí družstvo při této
příležitosti předvedlo své dovednosti při ukázce požárního útoku. Dále se
v tomto měsíci naši členové zúčastnili oslav výročí 85ti let od založení sboru
v obci Doloplazy.
V roce 2009 se naše mužské závodní družstvo zúčastnilo závodů
v obci Mořice, kde se umístili na 7. místě. Dívčí družstvo se zúčastnilo závodů
v obci Mořice, kde obsadilo 2. místo, v obci Tištín na okrskovém kole, kde
obsadilo místo 1., v obci Želeč na okresním kole, kde obsadilo 4. místo, v obci
Doloplazy, kde bylo bohužel diskvalifikováno a v obci Mořice na noční soutěži,
kde obsadilo 4. místo.
Dále bych Vás chtěl informovat o provozu našich internetových stránek,
které jsou www.nezamyslice.cz/hasici.
Naši členové odpracovali v roce 2009 na údržbě hasičské zbrojnice,
hasičské techniky a na akcích, které jsme pořádali, celkem 1328 brigádnických
hodin. Letos se nekonal žádný sběr železa, a to z důvodu nízkých cen výkupu.
Na závěr chci jménem svým a jménem členů našeho sboru poděkovat
za spolupráci okolním hasičským sborům za vzornou spolupráci a v neposlední
řadě Úřadu městyse Nezamyslice a starostovi městyse Nezamyslice panu
Jiřímu Doubravovi za podporu a za vzájemnou spolupráci.
Kamil Málek
starosta SDH Nezamyslice

Školní mléko
Na konci srpna loňského roku naši školku navštívila manažerka Mlékáren
Kunín s nabídkou školního mléka i pro předškolní vzdělávání. Opravdu jsem
byla nadšena touto myšlenkou a hned udělala průzkum mezi rodiči. Cena mlíček
nebo jogurtů byla nesrovnatelně nižší než v obchodech a je fakt, že děti mají na
toto dotované mléko díky ministerstvu nárok. Netušila jsem, jaké problémy
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nastanou. Touto cestou bych chtěla seznámit rodiče s výsledkem mého
sedmiměsíčního snažení v oblasti dotovaného mléka.
Nejdříve se zdálo, že chyba je na naší straně, že jsme poslali málo podkladů,
proto jsme poslali úplně veškeré doklady i s kopií zřizovací listiny. Kolik
telefonátů jsem vyřizovala ani nevím. Následovaly maily s paní Prekopovou,
která má toto odvětví na starosti. Ani tam jsem neuspěla. Celá záležitost skončila
mailem, že paní Prekopová podstoupila naše požadavky kompetentním osobám
a ty nám dají zprávu, proč dotované školní mléko děti v MŠ Nezamyslice
nemohou dostávat. Druhý měsíc čekám na nějaké vyrozumění!! Pouze na
internetu jsem se dočetla, že Kunín skončil s dodávkami z důvodu nejasností
kolem ceny? Proč tedy jiné školy dostávají mléko dál?
Tak jenom závidím všem těm, kdo spokojeně chválí v televizi tento tah
ministerstva. Naše děti si budou na tuto vymoženost muset počkat až nastoupí
do první třídy, jiný dodavatel sem totiž mléko dodává do automatu.
Bohuslava Novotná
vedoucí stravovny MŠ

Kolová
Mnozí z vás si pokládají otázku, co je s „kolováky“ v Nezamyslicích, když
je sokolovna v rekonstrukci?
Oddíl kolové funguje v omezených podmínkách dál. Díky pochopení oddílu
TJ Sokol Tištín jsme nalezli na přechodnou dobu zázemí v tištínské sokolovně
a 2x týdně se naši hráči vydávají „přes kopec“ na pravidelné tréninky.
Rád bych vás, čtenáře Hvězdičky, seznámil s výsledky loňské sezóny.
V posledním kole druhé nejvyšší soutěže I. ligy vybojovala dvojice Petr a Martin
Přikrylové 2. místo a v celkovém pořadí soutěže obsadila 3. příčku.
Naši mládežníci Lukáš a Tomáš Prusenovských startovali v krajském
přeboru dorostu, kde skončili na celkovém 5. místě.
V únoru byl zahájen nový ročník I. ligy. V 1. kole, které se hrálo v Liberci,
obsadila naše mužská dvojice 3. místo s dvoubodovou ztrátou na prvního
v pořadí. A tak věřím, že se ve zbývajících kolech popereme o postupové
příčky do extraligy.
V příští sezóně, v novém domácím prostředí, do kterého se všichni těšíme,
chceme přivítat nejlepší mužstva z ČR uspořádáním finále Českého poháru
mužů i s naší účastí.
Libor Košař
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Mažoretky zaèaly soutìžní sezónu na jednièku !!!
Psal se 27. březen a naše tři oddíly mažoretek (Nezamyslické mažoretky,
Orionky a MiniOrionky) se vydaly do Ostravy na svou první soutěž v tomto
roce.
V pět ráno, když nám zazvonil budík, tak žádné z nás se nechtělo vstávat,
ale nic jiného nám nezbývalo. Musely jsme. Kolem sedmé hodiny jsme vyrazily
autobusem směr Vysoká škola báňská v Ostravě. Jakmile jsme dorazily na
místo, čekaly nás dlouhé přípravy na vystoupení. Nejdříve z našich oddílů šly
nejmladší MiniOrionky, které s náčiním baton tančily choreografii Tarzan, se
kterou se umístily na neuvěřitelně krásném druhém místo. S náčiním pompom
už ale tato skupina moc štěstí neměla a tak obsadila pátou příčku. Po kategorii
Děti nastupovala kategorie Junior. Tato kategorie byla rozdělena na mladší
a starší. V mladší kategorii nás zastupovalo družstvo Orionek. Jejich nová
choreografie byla velmi vydařená, ale bohužel na konkurenci neměla. A tak
děvčata si odvezla slušné 7. místo. V kategorii Junior starší soutěžila naše
nejstarší děvčata. Pro letošní rok si pro náčiní baton vybrala skladbu s názvem
Olympia. Myslím si, že to byl dobrý tah. S touto skladbou naše holky zaslouženě
docílily 1. místa. S náčiním pom pom bohužel úspěchu nedocílily.
Z Ostravy jsme odjížděly kolem čtvrté hodiny odpolední velmi unavené,
ale spokojené s našimi výsledky. Děvčata odvedla velmi kvalitní práci a můžu
říct nejen za sebe, ale i také za rodiče, kteří nás přijeli podpořit, že jsme na naše
mažoretky velmi PYŠNI!!!
Svým svěřenkyním přeji více tak krásných úspěchů v tomto soutěžním
roce.
Ing. Jana Snášelová

Velikonoèní jarmark ve škole
Dne 25. března se na základní škole poprvé uskutečnil velikonoční jarmark.
Návštěvníci jarmarku mohli zhlédnout, ale také si za symbolickou cenu zakoupit
rozmanité velikonoční dekorace a ozdoby, které vyráběli naši žáci. Zvláště ti
mladší žáčci se doslova „prali“ o to, aby mohli „obchodovat“ – tj. prodávat své
výrobky. Zábavnou formou se tak zdokonalovali nejen v matematice, ale také
v poznávání skutečné hodnoty peněz a způsobech slušného chování.
Jarmark měl mimořádný úspěch, některé třídy dokonce vyprodaly všechny
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své výrobky. Penízky,
které děti utržily, budou
použity pro jejich potřeby
– např. na výlety atd.
Velké poděkování
patří všem učitelům
i žákům, kteří se na této
úspěšné jarní akci
podíleli. A i když to stálo
mnoho hodin příprav,
akce se opravdu
vydařila. Doufejme jen,
že tento první velikonoční
jarmark zároveň nebyl
i posledním. Alespoň děti
by si to určitě nepřály.
za kolektiv
pracovníků ZŠ
Mgr. Marie Benešová

ZO chovatelù poštovních holubù Nezamyslice
Vážení spoluobčané,
dovolte abych v krátkosti reagoval na dotaz redakční rady časopisu
Hvězdička, zda nedošlo v uplynulém období k útlumu naší činnosti, poněvadž
jsme se neangažovali formou příspěvku o případných našich úspěších v závodní
činnosti. Dlouholetým dopisovatelem je předseda naší organizace pan Jan
Soušek, který shodou okolností při ročním hodnocení naší činnosti onemocněl
a my ostatní jsme tuto oblast prezentace opomněli. Z tohoto důvodu bych rád
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seznámil naši občanskou veřejnost s výsledky naší činnosti, kdy se naši členové
účastnili soutěží v rámci OS Haná, kde soutěží 167 chovatelů, dále pásma
Prostějov, kterého se účastní 53 chovatelů a naší ZO Nezamyslice, ve které
soutěží celkem 6 chovatelů. Dále jsme se účastnili Mistrovství Moravy
a celostátního Generálního mistrovství.Tak jako v uplynulém období jsme se
svými výsledky řadili na přední místa. Mistrovská soutěž obsahovala 18 závodů
starých holubů a 4 závody holoubat.
Nyní bych uvedl vítězné holuby chovatelů z jednotlivých závodů v naší ZO
CHPH.
1. 5. 2009 Humpolec 1. L. Crhan 2. L. Crhan 3. J. Fréhar
3. 5. 2009 Vlašim
1. L. Crhan 2. L. Crhan 3. J. Uličný
8. 5. 2009 Příbram
1. J. Soušek 2. L. Crhan 3. L. Crhan
10. 5. 2009 Tachov I
1. J. Uličný 2. J. Soušek 3. J. Fréhar
17. 5. 2009 Cheb I
1. L. Crhan 2. L. Crhan 3. J. Uličný
24. 5. 2009 Cheb II
1. J. Uličný 2. L. Crhan 3. L. Crhan
31. 5. 2009 Wertheim 1. J. Uličný 2. J. Fréhar 3. J. Uličný
7. 6. 2009 Cheb-Kat.m.1. J. Uličný 2. L. Crhan 3. L. Crhan
14. 6. 2009 Cheb IV
1. L. Crhan 2. J. Uličný 3. J. Uličný
20. 6. 2009 Franfurkt 1. L. Crhan 2. J. Uličný 3. J. Fréhar
28. 6. 2009 Tachov II 1. L. Crhan 2. L. Crhan 3. L. Crhan
4. 7. 2009 Oostende 1. J. Uličný 2. L. Crhan 3. J. Uličný
5. 7. 2009 Hannover 1. J. Fréhar 2. J. Uličný 3. J. Fréhar
12. 7. 2009 Cheb V
1. J. Uličný 2. J. Uličný 3. L. Crhan
19. 7. 2009 Leverkusen 1. L. Crhan 2. L. Crhan 3. L. Crhan
26. 7. 2009 Cheb VI
1. L. Crhan 2. J. Uličný 3. J. Uličný
1. 8. 2009 Maastricht 1. J. Uličný 2. L. Crhan 3. J. Uličný
2. 8. 2009 Nordhausen 1. J. Uličný 2. J. Soušek 3. J. Fréhar
Závody holoubat
30. 8. 2009
6. 9. 2009
13. 9. 2009
20. 9. 2009

Humpolec
Vlašim
Příbram
Praha Slov.

1. J. Uličný 2. L. Crhan 3. J. Soušek
1. J. Soušek 2. J. Soušek 3. J. Soušek
1. J. Uličný 2. J. Uličný 3. J. Hruda
1. J. Soušek 2. J. Uličný 3. J. Uličný
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Zde u závodů holoubat je třeba podotknout, že závod Humpolec a Vlašim naši
chovatelé vyhráli v celé oblasti OS Haná, tj. při účasti 3500 ks holoubat.
V uplynulé sezoně 2009 se v pásmu VS Prostějov, kde soutěžilo 53 chovatelů
umístil J. Uličný na 3. místě, L. Crhan na místě 4., dále J. Soušek na 22. místě.
V rámci OS Haná, kde soutěžilo 167 chovatelů obsadil J. Uličný 18. místo
a L. Crhan 20. místo.
Přední místa naši chovatelé obsadili v rámci soutěží Mistrovství Moravy všech
tratí, tj.krátkých,středních a dlouhých, taktéž v Generálním mistrovství.
V rámci naší organizace se naši chovatelé umístili v tomto pořadí:
1. Lubomír Crhan
4758 bodů
2. Jaroslav Uličný
4709 bodů
3. Jan Soušek
1839 bodů
4. Jan Fréhar
1740 bodů
5. Rostislav Petr
399 bodů
6. Bohumil Svozil
370 bodů
Všem našim chovatelům patří poděkování za obětavou práci, péči o závodní
holuby a dobrou propagaci našeho finančně velmi náročného sportu, který si
musí všichni hradit z vlastních zdrojů. Myslím si, že naše velmi dobré výsledky
v soutěžích také reprezentují v povědomí jméno našeho městyse i regionu.
Závodní sezóna 2010 pomalu klepe na dveře, bude se skládat ze 20 závodů
dospělých holubů a 4 závodů holoubat. Pro letošní sezónu dojde k rozšíření
členské základny o další dva závodící členy - Jiřího Uličného, který soutěžil
v ZO Hoštice a Jana Hrudu, který se přestěhoval do Tištína. Z tohoto pohledu
dojde určitě k ještě většímu podílu na výrazných úspěších naší ZO.
Dovolte, abych všem našim členům závěrem popřál v naší činnosti hodně
úspěchů, štěstí při závodech a dobrý zdravotní stav našich svěřenců, který má
největší vliv na úspěchy v soutěžích.
V zastoupení zpracoval
Lubomír Crhan
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Psí zamyšlení
Ahoj! Jmenuji se Alík a jsem obyčejný pes neurčité rasy. Nemám žádné
šlechtické předky, a tudíž jsem takový normální vesnický voříšek. Ale jsem
hodný, věrný, spolehlivý a mám nade všechno rád svého pána. Můj pán je také
hodný a vzorně se o mě stará. Často mě bere na procházku do ulic Nezamyslic,
kde se mi opravdu moc líbí. A přestože jsem jen takový nevzdělaný pejsek,
dobře vím, že mě můj pán musí mít neustále na vodítku.
Jen s tím „kaděním“ to my, psi, máme proti vám lidem tak nějak složitější.
Vy si můžete pěkně sednout doma na záchod, pak spláchnout, navonět sprejem
a máte zase čisto. Ale co my? Japonská vymoženost psích záchodků k nám na
Hanou ještě nedorazila, a tak co máme dělat? Když na nás prostě přijde těžká
chvilka, ulevíme si kdekoliv, a tak zůstane po nás jen nevábný kus něčeho, co
se nikomu – ani nám psům, ani vám lidem – zcela jistě nelíbí. Víte, můj pán je
slušný a čistotný člověk. Když jdeme spolu ven, tak má vždy s sebou připravený
sáček, do kterého pak moje „dílko“ bez problémů zabalí a vyhodí do popelnice.
Ale mám pocit, že takových pánů v Nezamyslicích jaksi ubývá. Při našich
pochůzkách stále více
narážíme na tyto odpadky od
jiných
mých
psích
spoluobčanů a věřte mi, moc
do smíchu mi z toho není.
Myslíte, že tyhle výtvory vadí
jen vám lidem? To se pletete.
Jenže my, pejsci, s tímto nic
nezmůžeme. Tak co, milí lidští
spoluobčané, pomůžete nám?
S psí úctou váš Alík

19

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2008
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území městyse
Nezamyslice
Zastupitelstvo městyse Nezamyslice vydalo dne 20. 6. 2008 na základě § 10
písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Účel vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území městyse
Nezamyslice.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová
(dále jen „chová“) psa,
b) ovladatelným psem takový pes, kterému je chovatel v každém okamžiku
pro zachování veřejného pořádku schopen akustickým či jiným prostředkem
zabránit, aby obtěžoval nebo ohrožoval osoby nebo zvířata nebo způsoboval
škodu na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí,
c) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1),
d) vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení
s jinou osobou nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení,
e) volným pobíháním psa pobíhání psa pod přímým dohledem chovatele bez
zajištění psa vodítkem.
Článek 3
Pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno. Pohyb psů na
veřejném prostranství je povolen pouze pod přímým dohledem chovatele.
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Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství
pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo ke střetu
s jinou osobou nebo zvířetem. Tato povinnost neplatí pro plochy určené
k volnému pobíhání psů, uvedené v článku 4 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Každému je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na dětská hřiště, pískoviště,
sportoviště, hřbitov a také na další místa, opatřená upozorněním na zákaz vodění
zvířat piktogramem, který tvoří přílohu č.1 této obecně závazné vyhlášky.
(3) Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má
slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes),
na příslušníky Policie ČR a příslušníky Armády ČR, kteří používají psy při
výkonu služby.
(4) Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční
známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa na Úřadu městyse
v Nezamyslicích.
(5) Pes patřící mezi služební či bojová plemena nebo jejich křížence musí být
na veřejném prostranství vybaven náhubkem.
(6) Každý chovatel je povinen odklízet po svém psovi exkrementy (výkaly)
a jiné nečistoty, které pes způsobil.
Článek 4
Plochy určené k volnému pobíhání psů
(1) Plocha určená k volnému pobíhání psů je místa, kde lze ovladatelného psa
pustit z vodítka. Toto místo je ohraničeno plotem a označeno upozorněním na
volné pobíhání psů piktogramem, který tvoří přílohu č. 2 této obecně závazné
vyhlášky.
(2) Plocha k volnému pobíhání psů je:
- Kynologické hřiště městyse Nezamyslice mimo výcvikové hodiny místního
kynologického klubu Nezamyslice, které jsou vyznačeny v místě vstupů.
(3) Plocha určená k volnému pobíhání psů je čištěna a udržována na náklady
vlastníka pozemku, přičemž chovatel, vlastník či držitel psa je povinen odklízet
po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil.
Článek 5
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášky
provádějí určení zaměstnanci městyse Nezamyslice, zařazení do Úřadu městyse
v Nezamyslicích.
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Článek 6
Sankce
(1) Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce je
přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, anebo o trestný čin.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč.
(3) Poruší-li povinnosti stanovené v této obecně závazné vyhlášce právnická
osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, lze jí uložit pokutu až do výše
200 000 Kč.
Článek 7
Ustanovení závěrečná
(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Příloha č.1 OZV 1/2008 Městyse Nezamyslice, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů na území městyse Nezamyslice

příloha 1
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příloha 2

Pozvánka na jarní domácí zápasy fotbalového
klubu TJ Haná Nezamyslice
16. kolo
Sobota 3. 4.
Neděle 4. 4.
Neděle 4. 4

Muži „A“
Muži „B“
Dorost

16.00 hod.
Nezamyslice – Vrahovice
10.00 hod.
Nezamyslice „B“ – Kralice na Hané „B“
13.00 a 15.15 hod. Nezamyslice – Kralice na Hané

17. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.
18. kolo
Sobota 17. 4.
Sobota 17. 4.
Neděle 18. 4.
Neděle 18. 4.

Žáci
Muži „A“
Muži „B“
Dorost

13.30 hod.
Nezamyslice – Vrahovice
16.30 hod.
Nezamyslice – Sigma Lutín
10.00 hod.
Nezamyslice „B“ – Výšovice
13.00 a 15.15 hod. Nezamyslice – Konice

19. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.
20. kolo
Sobota 1. 5.
Sobota 1. 5.
Neděle 2. 5.
Neděle 2. 5.

Žáci
Muži „A“
Muži „B“
Dorost

13.30 hod.
Nezamyslice – Výšovice
16.30 hod.
Nezamyslice – Pivín
10.00 hod.
Nezamyslice„B“– Přemyslovice „B“
13.00 a 15.15 hod. Nezamyslice – Viktorie Přerov

21. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.
22. kolo
Sobota 15. 5.
Sobota 15. 5.
Neděle 16. 5.
Neděle 16. 5.

Dorost
Muži „A“
Muži „B“
Dorost

10.00 a 12.15 hod.
Nezamyslice – Lipník nad Bečvou
16.30 hod.
Nezamyslice – Tovačov
10.00 hod.
Nezamyslice „B“ – Čechy pod Kosířem
13.00 a 15.15 hod.
Nezamyslice – Litovel

23. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.
24. kolo
Sobota 29. 5.
Neděle 30. 5.
Neděle 30. 5.

Muži „A“
Muži „B“
Dorost

16.30 hod.
Nezamyslice – Všechovice
10.00 hod.
Nezamyslice „B“ – Otinoves
13.00 a 15.15 hod. Nezamyslice – Čechovice

25. kolo
Ani jedno mužstvo nehraje doma.
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26. kolo
Sobota 12. 6.
Sobota 12. 6.
Neděle 13. 6.

Žáci
Muži „A“
Muži „B“

13.30 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.

Nezamyslice – Určice
Nezamyslice – Býškovice
Nezamyslice „B“ – Pavlovice

Přijďte povzbudit naše hráče a vytvořit tak na nezamyslickém fotbalovém
hřišti tu pravou fanouškovskou atmosféru. Těšíme se na vás.

POZVÁNKA
Zveme všechny čarodějnice ženského i mužského pohlaví na tradiční
NEZAMYSLICKÝ SLET ČARODĚJNIC do parku u fotbalového
hřiště. Slet se koná jako vždy poslední den v dubnu, tedy v pátek 30. 4.
2010. Technická kontrola leteckých strojů, zdravotní prohlídka letecké
způsobilosti čarodějnic a odbavení všech čarodějnických zavazadel
proběhne před Domovem Na Zámku v 16.00 hodin.

Jaro je tady!
Pastelkami barev
rozkreslila se příroda,
slepičky vejce
ostošest snáší,
chlapci pomlázkou
děvčata straší,
návrat slunce
radost do života vnáší.
Krásné Velikonoce vám přejí členové zastupitelstva městyse a všichni
pracovníci úřadu městyse.
Hvězdička, čtvrtletník městyse Nezamyslice. Redaktoři: členové ZM, pracovníci ÚM, kronikář
městyse Mgr. Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů městyse;
grafická úprava: Ing.arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: ÚM Nezamyslice, Tjabinova
111; vydáno 29. března 2010.
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