P o d zim n í
Už nastal čas podzimní
s chladnými dešti,
mokrými mlhami
a já verše poslední,
teď skrápím slzami.
Pročpak plakat,
že jeseň nastává?
Pole utichnou,
kytky uvadnou,
ptáci odlétnou,
listy opadnou,
slunce a láska však zůstává.
Ty nikdy nezmizí,
netruchlí,
že podzim nastává.
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Slovo starosty
Vážení občané!
Opět je za námi jedno ze čtyř ročních období. Skončilo léto, které bylo
hezké, teplé, ale i suché. Zemědělci byli spokojeni s bohatou úrodou obilí. Děti
i dospělí si užili prázdnin a dovolených. Vlaštovky již odlétly. Listí odkrylo svou
paletu pestrých barev.
My máme ještě šanci stihnout před nástupem zimy to, co jsme do této
doby neudělali. O tom, co jsme zvládli udělat, si řekneme dnes. Domnívám se,
že toho bylo dost.
Na prvém místě se podařilo zvládnout realizaci již třetí etapy dostavby a
rekonstrukce základní školy. Firma Moravastav s.r.o. Kroměříž vystavěla od
základu až po střechu budovu „D“, která je spojovacím prostorem mezi budovou
z r. 1932 a novou z r. 1987 a také bude propojovat plánovaný pavilon „C“,
jehož stavba se teprve připravuje. Současně s budovou „D“ byla dokončena
rekonstrukce budovy „A“ (1932) včetně kotelny a upraven byl celý dvůr.
Součástí této úpravy je dvorní vchod, oplocení od okolních pozemků, provedení
inženýrských sítí a dlažby dvora i přístupové komunikace. K dokončení letošní
stavební etapy chybí pouze dodávka a montáž centrálního výtahu.
Na druhém místě chci uvést zahájení výstavby inženýrských sítí obytného
souboru Trávníky. Přes spoustu problémů ve fázi projektové i realizační přípravy
byla zahájena vlastní realizace, kterou provádí na základě výsledku soutěže
firma VHP s.r.o. Ivanovice na Hané. Ta sama provedla kanalizaci, vodovod,
zajistila přípravu území, skrývky ornice, zemní práce pro výstavbu plynovodu,
jehož montáž pak zajistil vlastník celého plynovodního zařízení v obci firma
Quantum a.s. Vyškov, která se stala od 1.9.2004 také správcem této sítě, což
jste zaregistrovali ve všech domácnostech. Investorem rozvodu nízkého napětí
je JME a.s.. Realizaci prováděla firma Norma s.r.o. Prostějov. Opravdovým
investorem je však obec Nezamyslice, která výstavbu NN téměř ze 100%
financuje.
V současné chvíli provádí další subdodavatel firma Strabag s.r.o. výstavbu
spodní stavby vozovek až po penetrační postřik a zadrcení, po kterém se bude
jezdit až do r. 2006, kdy budou položeny živičné vrstvy. Nutno poznamenat, že
v současné době je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s 25 stavebníky,
ze kterých má dnes již víc než polovina vydáno stavební povolení. Určitě jste si
všimli, že už stojí také zdivo prvních domků. Jako první zahájili stavbu svého
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domku p. Stanislav Kurpaš a sl. Veronika Korandová z Brodku u Přerova. Při
této příležitosti chci připomenout, že se pomalu dokončují 4 rodinné domky
v ulici 30. dubna a dva šestibytové domy na Vyškovské ulici. Předpoklad úplného
zastavění Trávníků je 40 rodinných domů a jeden bytový dům o 4 bytových
jednotkách. Přínos výstavby je jednoznačný – nárůst počtu obyvatel. Je to
naděje pro rozvoj naší obce.
Mimo uvedené akce, které jsou finančně nejnáročnější, jsme zajišťovali i
řadu menších. Nový kabát dostala hasičská zbrojnice, jež získala nová okna,
dveře i vrata. Svépomocně zajistili hasiči rovněž opravy některých vnitřních
prostor. Na hody obdrželi hasiči nové plovoucí čerpadlo, které mohou užívat
k čerpání vody při záplavách.Vnější opravy se dočkala i hasičská zbrojnice
v Těšicích, kterou provedla, stejně jako v Nezamyslicích, firma Ravesta Drysice.
Další ukončenou akcí je úprava návsi v Těšicích, kde byly zadlážděny
vjezdy a vstupy do domů žulovými kostkami včetně terénních úprav. Náves
má hezkou vizáž také díky vkusně opravené kapličce, která vlivem přemístění
restaurovaného kříže a pomníku padlých vynikla a získala dominantní
postavení.(Dlážděním byla pověřena firma VHP s. r. o. Ivanovice na Hané a
kapličku opravila Ravesta.)
Přínosem pro naši obec je určitě změna povrchové úpravy komunikace
III. třídy č. 43313 k nádraží nad parkem a části vozovky č. 43312 nad železničním
přejezdem. U obou úseků došlo k výměně kamenné dlažby za živičný kryt.
Práci provedla firma Strabag s.r.o. v rámci oprav prováděných z důvodu
výstavby dálnice. Zde bych chtěl poděkovat řediteli technického dozoru stavby
dálnice p. ing. Vítězslavu Matulovi za vstřícný postoj i samotnému realizačnímu
týmu stavbyvedoucího p. Loutockého firmy Strabag s.r.o. za dobře odvedenou
práci. Samotná změna přinesla možnost řešení chodníku v parku. O jeho
výstavbě uvažujeme pro příští rok. V samotném parku, který patří Českým
drahám, jsme nechali odbrousit pařezy a dále uvažujeme s jeho postupnou
dosadbou a obnovou.
Závěrem měsíce byla zahájena práce na chodnících v ulici Vyškovská,
kde si obrovský dopravní provoz žádá omezení pohybu chodců kolem jízdních
pruhů. Nástup prací firmy VHP byl poněkud rozpačitý z důvodu velkého
nasazení. Nyní se již práce rozjely a věřím, že budou do začátku zimního období
v potřebném rozsahu ukončeny.
V průběhu jara a léta se objevila řada nových fasád u rodinných domů i
objektů pro podnikání. Některé z nich jsou podpořeny dotací z obce.
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Každopádně je třeba všem vlastníkům poděkovat za snahu o získání lepšího
vzhledu svého domu a tím i obce. Myslím si, že každého z vás těší pochvalná
slova o upravenosti naší obce. Děkuji vám za pochopení i osobní přístup k jejímu
rozvoji.
Přínosem z hlediska občanské vybavenosti obce je vznik nového koupaliště
a nové restaurace, jež vybudovala firma AZ Real s.r.o. Vyškov na pozemcích
bývalého koupaliště, které předtím koupila od obce. Domnívám se, že se jedná
zatím o zcela ojedinělou a novou formu podnikání v naší obci. Kolaudace
staveb se očekává v nejbližších dnech. Ovšem na provoz koupaliště se můžeme
těšit až v příští letní sezóně, ale i tak děkujeme za pěkné dílo především rodině
Jarošových, která s touto myšlenkou akci iniciovala.
Když už jsem začal se slovy díků, tak budu pokračovat dál. Velké
poděkování patří:
- Družstvu mladých ve složení Martin Vrána, Jiří Vlahák, Jaroslav Kroupa,
Jiří Bartošek, Edita Ošťádalová, Renata Weberová a Jana Snášelová, kteří
úspěšně reprezentovali naši obec na soutěži „Mikroregion se baví“
v Pavlovicích, kde skončili na pěkném 4. místě z 19 družstev.
- P. Mgr. Bohumilu Outratovi za obětavou práci při zpracování publikace
„Staleté dědictví otců farnosti Nezamyslice“. Díky za prezentaci obce a
jejích památek.
- Sboru dobrovolných hasičů za spolupráci s obcí při opravě hasičské
zbrojnice.
- Na závěr všem organizátorům (p. Ivaně Souškové, p. Dáše Pavlíkové,
p. Vladimíru Ošťádalovi, p. Jaroslavu Maňákovi, p. Josefu Benešovi,
p. faráři Miroslavu Hřibovi, p. Mgr. Bohumilu Outratovi, sl. Janě Snášelové,
p. Janu Souškovi), neziskovým organizacím (SDH, Českému svazu
chovatelů poštovních holubů, TJ Haná, Masarykově ZŠ, ÚSP, Svazu
chovatelů drobného zvířectva), dalším spolupracovníkům a všem sponzorům
za finanční a věcnou pomoc, podporu a přípravu úspěšného programu
Svatováclavských slavností, který se uskutečnil ve dnech
24. –
28.9.2004.
Myslím si, že až na drobné potíže, které provází v podstatě každou práci,
můžeme být s uplynulým čtvrtletím spokojeni.
Přeji vám všem hodně zdraví a elánu do další práce.
Jiří Doubrava
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Usnesení è. 14/2004 zastupitelstva obce
z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 9. 2004
v klubu Obecního úřadu v Nezamyslicích
I. Schvaluje :
1. Změnu rozpočtu obce na r. 2004 č.2, kdy rozpočet obce se povyšuje
v příjmech i výdajích o částku 8.190.924,-Kč tj. z 20.872.733,-Kč na
29.063.657,- Kč.
2. Změnu stanoviště stánkového prodeje z náměstí Děk. Fr. Kvapila do
vybraných prostor
3. Poskytnutí půjček z FOMB, a to p. Jiřímu Krutowskému, Nezamyslice
195 ve výši 65 t. Kč na modernizaci bytu, p. Milanu Lovichovi, Nezamyslice
383 ve výši 100 t. Kč na modernizaci bytu, p. Petru Matušincovi 100t. Kč
na modernizaci bytu, sl. Radomíře Malé 75 t. Kč na modernizaci bytu a p.
Martinu Žvátorovi 50 t. Kč na obnovu střechy a 70 t. Kč na modernizaci
bytu.
4. Rozvázání smlouvy o budoucí smlouvě s p. Pavlem Mitanou z Měrovic a
na uvolněný stavební pozemek p.č. 2233/24 uzavření smlouvy s manžely
Petrem a Lenkou Oulehlovými Nezamyslice.
5. Uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní se stavebníky v lokalitě Trávníky
(součástí usnesení je seznam stavebníků).
6. Odklad plateb dlužné částky firmě Allcom spol. s r.o. v souladu s platebním
kalendářem.
III. Ukládá starostovi :
1. Sestavit a uzavřít do 30. 9. 2004 dohodu s firmou Allcom o splátce
dlužné částky (platební kalendář ) s termínem zaplacení všech dlužných
částek nejpozději do 31. 12. 2004.
IV. Bere na vědomí :
1. Informaci starosty o činnosti obce za uplynulé období.
2. Zápis z jednání výběrové komise na poskytnutí půjček z FOMB
3. Informaci starosty o přípravách kulturního pořadu “Svatováclavské
slavnosti”, který se uskuteční dne 24.-28.9.2004 v Nezamyslicích

5

Mosty
Ještě do zimy mají být dokončeny všechny mosty spojené s výstavbou
dálnice na katastru naší obce. Svou moderní architektonickou krásou, účelností
i dovedností „mostařů“ budou po mnoho let upoutávat pozornost budoucích
generací.
Lávky, můstky a mosty byly vždy nutným doplňkem okolní krajiny a
nezbytnou potřebou všech dopravních cest ke zdolání vodních toků, tvořených
tištínským, dědkovským, želečským a mořickým potokem, řekou Hanou a jejím
příhonem.
Nejstaršími, samozřejmě dřevěnými, byly mosty na „zemské poštovní cestě“
u Těšic přes tištínský potok a původní řečiště Hané za „humny“ na cestě vedoucí
do Doloplaz. V r. 1817, kdy bylo vyházeno řečiště „Nové Hané“, musel být
postaven nový most u „Oklóku“. Ten vydržel až do r. 1927, kdy byl na jeho
místě postaven nový betonový obloukový most. Jeho nosnost a šířka mostovky
však nepočítaly s bouřlivým nárůstem automobilové dopravy a tíhou nákladů.
Proto se začala v r. 1988 stavba nového, současného mostu, který byl zprovozněn
11. června 1989.
Kdy byl postaven dřevěný most přes původní řečiště Hané, stržený v r.
1921, nevíme. Na jeho místě byl postaven nízký betonový s malým průtokem,
často zachycující ledy při větší vodě a způsobující její vylití z břehů.
Nevíme také, kdy byly vyměněny dřevěné mosty na „zemské“ cestě mezi
Vyškovem a Kroměříží za obloukovité kamenné. Tyto zmizely a byly vyměněny
za betonové v letech 1938-69 při rekonstrukci silnice D-47. V loňském roce
byl most přes Tištínku u Těšic zpevněn a rozšířen a nyní je dokončována stavba
nového mostu přes mořický potůček vedený pod jeho širokým obloukem
potrubím.
Stavba železniční tratě Nezamyslice-Morkovice v r. 1909 si vyžádala
postavení ocelového mostu přes řeku Hanou nad splavem a později dalšího
nad kolejištěm nádraží pro bezpečný přechod cestujících z „lokálky“ na peron
nádraží.
Vraťme se z historie do současnosti.
Nejmenším novým betonovým mostem je určitě most nad dědkovským
potůčkem, který je už dva roky bez vody, na obslužné cestě vedoucí podél
tělesa nové dálnice. Je 40 metrů dlouhý a 5 metrů široký s velkou propustností
pro případnou velkou vodu.
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Hned vedle je „dálniční“ se dvěma oddělenými mostovkami na dvou
opěrných zdech. Řečiště potoka je pod ním vydlážděno kamenem. Je 50 metrů
dlouhý a téměř 30 metrů široký. Oba jsou bez opěrných pilířů.
To most přes údolí mořického potoka spočívá na osmi hranolovitých pilířích
přes 5 metrů vysokých. Prostor pod mostovkami poslouží nejen odtoku vody
nýbrž i průjezdu zemědělských strojů při cestě do „Žlebu“.
Nejdelším, nejvyšším ale i nejdražším je rozhodně most 274 metrů dlouhý
a přes 9 metrů vysoký který překlenul údolí tištínského potoka. Spočívá na 28
pilířích, mezi nimiž je zrušená trať „lokálky“, potok a snad i budoucí cesta.
Trasa dálnice přeťala také dvě okresní silnice zbudované v první polovině
minulého století. To si vyžádalo stavbu dvou nových mostů nad ní. Na silnici
mezi Nezamyslicemi a Tištínem je to klasický betonový most na čtyřech pilířích.
Zvláštností je most mezi Těšicemi a Tištínem. Jeho základem je ocelový
oblouk spočívající na okrajových blocích a jen na vyšší straně oblouku ukotvený
dvěma subtilními opěrkami. Vlastní vozovku tvoří betonový podklad a na něm
pryskyřičný povrch. Tento most považují i odborníci za nejpohlednější.
Věřte, stojí za to sednout na kolo a objet si tyto novostavby.
-otaCo jste hasièi...?
Tak tentokrát víc než jindy. Práce bylo jako na kostele a věříme, že její
výsledky jsou víc než viditelné. Barevně zajímavá „hasičárna“ je pro všechny
kolemjdoucí až příliš nápadným lákadlem. Dostat ji do tohoto stavu stálo obec
nemalý peníz. Její zvelebení prováděly sice odborné firmy, ale naši členové
nepřihlíželi s rukama za zády. Usilovné práci věnovali desítky hodin svého
volného času. A co je chvályhodné, že se na těchto pracích podíleli a to nemalým
dílem i nečlenové a dokonce i několik dívek a žen. Zaslouží si obdiv a srdečný
dík. To platí především o Jiřím Doubkovi, který prováděl zednické práce a
odborníkovi na práci se dřevem Jaroslavu Kroupovi. Při úklidech byly nejpilnější
Lucka a Katka Málkovy, Jana Snášelová a Emilka Snášelová.
Množství práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice nemohlo zabránit
potřebné údržbě naší zastaralé techniky, kterou s velkým úsilím udržujeme již
po několik let v přijatelném stavu.
Stejně úspěšní jsme byli tentokrát i na zábavném dni našeho regionu
v Pavlovicích, kde zásluhou bratří Bartoňkových, Jany Snášelové, Jarka Kroupy,
Jiřího Vlaháka, Edity Ošťádalové, Martina Vrány, Jany Krejčiříkové a Renaty
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Weberové jsme se ctí reprezentovali naši obec a vybojovali čtvrté místo. Škoda,
že nás povzbuzovalo jen několik „Nezamysličáků“. Být jich víc, tak to určitě
bylo medailové umístění.
Jar. Maňák
Procházka?
… Proč ne. A kam? No přece do Těšic. A proč? Protože se tam mnoho
změnilo. V prvé řadě je opravena kaplička. Je celá v novém hávu. Má novou
střechu, natřenou kupoli, nová dřevěná okna, novou fasádu. Když na ni zasvítí
odpolední slunce celá se rozzáří a dýchne na vás svou starobylostí i novotou
zároveň. Také její okolí je upravené. Vévodí mu dlážděný chodník a teprve až
se zazelená zasetá tráva, to bude paráda. Vedle kapličky stojí opravený a
zrenovovaný kříž. A co teprve její okolí! U každého domu na náměstíčku je
vydlážděný vjezd a vůbec je všechno tak, jak má být a jak si to místní občané
ani nepředstavovali. Původně byl před kapličkou pomník padlých a ten je nyní
celý zrenovovaný přemístěn do remízku u autobusové zastávky. Ale o čem
budu vlastně psát! Přijďte se sami podívat, jaké je to v Těšicích pěkné díky
obecnímu úřadu, starostovi a jeho spolupracovníkům. Zvu vás všechny na
příjemnou odpolední procházku.
- rom -

Co se mi nelíbí.
Pochopitelně všechny klady mají také svoje zápory. Neustále se zapomíná
na chodník mezi Nezamyslicemi a Těšicemi. V jednom úseku je chodník skoro
neschůdný, natož sjízdný. A také můstek přes potok Tištínka u Těšic by zasloužil
menší opravu. Ještě bych se přimlouvala za to, aby před nákupním střediskem
v Nezamyslicích byly upraveny dopravní značky tak, aby bylo možno před
obchody zaparkovat při nákupech. Je pravda, že tam nyní neparkují nákladní
vozy, které bránily i průjezdu touto částí Nezamyslic, což je velké plus. Ale
zmizí zákaz zastavení po dostavbě dálnice?
- rom -
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Co se mi líbí?
V poslední době mě překvapilo, jak je ta naše ,,dědina“ pěkná a upravená.
Jak se každý majitel nemovitosti stará o to, aby to v okolí jeho domku bylo čisté
a upravené. Samozřejmě k tomu přispívají i pracovníci obecního úřadu, kteří
udržují čistotu a pořádek na obecních pozemcích a přilehlých komunikacích. A
také se mi moc líbí, že jsme se v obci konečně zbavili odstrašujících kočičáků
a komunikace jsou upravené a čisté bez obrovských kaluží. To se jezdí!
- rom Kolová
Mužstvo nezamyslického oddílu kolové SC PRIMA Petr Přikryl – Radim
Lepka se probojovalo mezi nejlepší čtyři družstva první ligy a bude ve finálovém
turnaji v Přerově usilovat o některou z medailí spolu s mužstvy Favoritu Brno
I, Favoritu Brno II a Svitávky I. V dosavadním čtyřletém působení mezi českou
elitou je to první nezamyslická účast ve finále ligy. Soupeřem ve vyřazovacích
zápasech jim bude vítěz letošní ligy a úřadující Mistři světa Berger – Hrdlička
z brněnského Favoritu, přesto věří, že se z finále nebudou vracet s prázdnou.
L. Košař
“Staleté dìdictví otcù”
Vážení čtenáři!
Ve dnech Svatováclavských slavností v Nezamyslicích se vám, vašim
přátelům a známým nabízí ke koupi zajímavá publikace s názvem „Staleté
dědictví otců“, která vás na čtyřiceti stránkách textu, patnácti perokresbách a
36 barevných snímcích podrobně seznámí s historií farního kostela, kaplí,
kapliček, božích muk, křížů a sochařských děl v nezamyslickém okolí.
Autorem tohoto nevšedního dílka je Bohumil Outrata, jehož dosavadní
historické práce „Staletí života“, „Náš pan děkan“ a „Sto let kapličky“ jsou
dosud v živé paměti.
Práce popisující sakrální stavby a objekty na katastrech obcí Dřevnovice,
Mořice, Nezamyslice a Víceměřice bude k dostání na obecních úřadech
jmenovaných obcí a na farním úřadě v Nezamyslicích.
Jiří Doubrava
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Kaplièka v Tìšicích
V těchto dnech byla dokončena generální rekonstrukce kapličky na návsi
v Těšicích, která rozhodně patří mezi zajímavé objekty lidové architektury 19.
století. A tak málo se o ní ví.
Datum jejího vzniku zatím není znám. A podle dochovaných písemných
dokladů i ústního podání to není jen tak jednoduché. Mezi farními záznamy
můžeme číst: ,,V r. 1910 občané Těšic přistavěli ke zvoničce malou svatyňku.
Ale v „Protokolní knize“ obecního zastupitelstva je poznámka: ,,Místo
zpuchřelého kříže obec dala poříditi a před kapli postaviti kamenný kříž.“
A to bylo v r. 1894. Tedy, kaplička již musela stát. A snad ještě dříve. To
naznačuje písemný doklad z Tištína.
V r. 1870 byl na
poli mezi Těšicemi a
Tištínem nalezen velký
meteorit, který pak byl
: „…v kapličce těšické
po několik dní uložen a
z ní pak do Zemského
muzea
v Brn ě
odvezen“.
Tak vida. A hned
máme kapličku o čtvrt
sto letí starší. No a
v ústn ím pod ání se
traduje, že kaplička tu
byla již na počátku 18.
století. Stavební styl i
použitý materiál by
tomu odpovídal.
Kaplička byla vždy v péči malé obce a pečlivě se o ni starali a dosud
starají místní občané. Ale na tak rozsáhlou opravu, jakou už potřebovala, nebylo
ani sil ani prostředků. Přes velké těžkosti se nakonec dobré dílo podařilo a tato
půvabná lidová sakrální stavbička bude dlouho chloubou malebné návsi.
kronikář

10

Oznámení
o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta obce Nezamyslice podle § 15 zákona čís. 130/2000 Sb. o volbách do
zastupitelstev krajů

oznamuje
1. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 5. a 6. listopadu 2004.
Začátek hlasování 5.11.2004 bude ve 14.00 hodin a ukončení ve
22.00 hodin.
Druhý den voleb tj. 6.11.2004 bude zahájeno hlasování v 8.00 hodin
a ukončeno bude ve 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v jednotném okrsku pro obec Nezamyslice i její místní
část Těšice je místnost – sál klubu obecního úřadu na nám. děk. Fr.
Kvapila č.p. 21.
3. Hlasování bude umožněno po té, kdy oprávněný občan prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
4. Ve dnech konání voleb dostane každý volič, po ověření totožnosti a zapsání
do seznamu voličů, prázdnou úřední obálku, případně náhradní volební
lístky.
V Nezamyslicích dne 15. října 2004

Jiří Doubrava
starosta obce
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Omlouvám se tímto především paní Marii Klučkové a také všem čtenářům
uvedeným v omyl mým příspěvkem v minulém čísle Hvězdičky, kde byl mylně
uveden její věk. Těžko si mohu vysvětlit, jak k tomu došlo, jestliže v rukopise
příspěvku znějící věta: „…která se před dvěma lety dožila 95 let..“ nakonec
vyzněla: „…která se letos dožila 95 let.“
Věřím, že tuto omluvu přijmete.
B. Outrata
Ve sváteční odpoledne dne 28.10.2004 zveme všechny dívky, slečny,
maminky i babičky do sálu sokolovny v Nezamyslicích na

VELKÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ ŽEN
Sraz od 13.30 hodin
Prezentace hráček 13.45 hodin
Občerstvení zajištěno!
Pálky a sálovou obuv s sebou!
Pánové, přijďte povzbudit krásnější polovinu lidstva!
Němčická destilační společnost oznamuje, že
Pálenice Mlýnský dvůr, nacházející se
v areálu bývalého mlýna v Němčicích nad
Hanou, zahájila novou provozní sezónu 1.
srpna.
Zájemci o zpracování ovocného kvasu a
ovocných šťáv tradiční dvoustupňovou destilací na měděném výrobním zařízení
mohou volat na číslo mobilního telefonu 605 758 492 nebo na pevnou linku
582 386 381. Rovněž se mohou dostavit osobně do Pálenice Mlýnský dvůr
Němčice nad Hanou a zde dohodnout termín pálení svého kvasu.
Těšíme se na Váš zájem o naše služby.
Hvězdička, čtvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoři: členové OZ, pracovníci OÚ, kronikář
obce Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z řad členů organizací a občanů obce; grafická
úprava: Ing. arch. Lukáš Doubrava; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova 111; vydáno
23.října 2004.
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