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Slovo starosty...     

     Vážení občané, 

     Po roce se k Vám dostává opět vydání Nesovického zpravodaje. Měl by 

to být souhrn událostí a připomenutí si různých společenských aktivit a také 

určitý výhled hospodaření obce na další kalendářní rok. Čím začít?  Tak 
především tím, jak obec hospodařila v uplynulém roce a co plánujeme za 

opravy či investice na další rok. Obec v současnosti disponuje vlastními 

prostředky ve výši více jak 7,5 mil. Kč. Tyto prostředky budou použity na 
stavbu kanalizace a malé vodní nádrže. Naší investiční prioritou zůstává její 

výstavba. Její zahájení se stále odkládá, ale nelze akci spustit do té doby, 

pokud nebudeme znát přesná čísla ve financování uvedené stavby a 

nebudou odsouhlaseny a podepsány příslušné smlouvy. V současnosti stále 
jednáme se SFŽP o postoupení naší žádosti na další stupeň kontroly. 

Dalším projektem, který nás příští rok čeká, je profinancování výstavby 

rybníku v místní části Letošov. Do investic musíme zahrnout i opravu 
střechy na domě služeb, která je v nevyhovujícím stavu. Samozřejmě 

zůstává úkol z předchozího roku a to dobudování sítí v lokalitě Žleby. Toto 

je opět vázáno na zahájení výstavby kanalizace.  Žádnou další větší 
investici neplánujeme, ale budeme se soustředit na opravu a údržbu majetku 

obce, jako je veřejné osvětlení, opravy budov, dobudování přípojek vody ke 

všem veřejným budovám, výměnu herních prvků na dětském hřišti, úpravu 

a údržbu veřejných ploch v obci, lesní hospodářství a  podobně. V této 
souvislosti spoléháme na úřad práce, s jehož pomocí můžeme v průběhu 

roku kromě svých zaměstnanců, mít další 2 – 3 zaměstnance na tzv. veřejně 

prospěšné práce po celý rok. V příštím roce nás čeká zavedení kontejnerů 
na tzv. bioodpad, od kterého si slibujeme větší separaci odpadů, zlepšení 

životního prostředí v obci a úbytek černých skládek. O tomto budou občané 

včas informováni.   
      V letošním roce se nám značně podařilo obnovit techniku, která slouží 

k údržbě obce a zeleně. Byl to nákup profesionální techniky, jako jsou 

křovinořezy, motorové pily, traktorový přívěs. Podařilo se i značně 

dovybavit zásahovou jednotku SDH, na kterou se obec spoléhá v případě 
kalamit, jako je sníh, náledí, povodně apod. K dispozici je nová 

elektrocentrála, kalová čerpadla, osvětlovací rampa, radiostanice, motorová 

pila a další potřebná technika, kterou je možno využít pro potřeby obce.  
V uplynulém roce jsme zkolaudovali a uvedli do používání víceúčelové 

sportoviště, které bylo v letních a podzimních měsících poměrně často 

využíváno. Dále to byla přístavba skladu a sociálního zařízení na hřišti a 
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vybudování nového přístupového chodníku od „Lázinek“ ke sportovnímu 

areálu.   

       V minulosti měla obec značný zájem na obnovení různých tradic, 
kulturních, sportovních a společenských aktivit. Toto se nám částečně 

podařilo, ale stále přetrvává ze strany občanů malý zájem o tyto aktivity. 

Obec je dnes spoluorganizátorem prakticky všech událostí v obci. Podílí se 

buď finančně, organizátorsky či bezplatným pronájmem obecního majetku 
při pořádání těchto akcí. Namátkou můžeme vzpomenout plesovou sezónu, 

ostatky, sportovní turnaje, divadelní představení, hodové veselí, letní 

zábavy, vánoční období a podobně. Zastupitelstvo obce si váží vzájemné 
dobré spolupráce se všemi organizacemi a jednotlivci, kteří nám pomáhají a 

zapojují se aktivně do života obce. 

     Samozřejmě není vše v obci takové, jaké má být. Jsou to stále se 
vyskytující černé skládky, nenahlášené pálení klestí, porušování obecních 

vyhlášek apod. V tomto se ohled občanů hodně změnil, ale přesto se najde 

několik jedinců, kteří vidí pouze svá práva a žádné povinnosti.    

     Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zapojili jakoukoliv 
činností do života obce. Všem našim spoluobčanům přeji krásné prožití 

vánočních svátků a do nového roku 2012 pevné zdraví a spokojenost 

v nejbližším rodinném kruhu.   
                                V.Reška, starosta obce 

 

          
                   

 Z činnosti školy 2011 

 

     V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Nesovice 81 žáků. Škola má 5 
tříd  a jedno oddělení školní družiny s plným počtem 30 dětí.  Ve všech 

ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu  „ Učíme se 

pro život “, který je založen na principech činnostního učení, jenž vede 
žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. V loňském školním roce 

se přihlásilo 9 žáků k přijímacímu řízení na Gymnázium v Bučovicích, 

z čehož 7 z nich bylo přijato, což je velkým úspěchem naší školy.  

     Na škole působí výchovná komise, která se skládá z výchovného 
poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, který přijíždí na školu 

jednou za 14 dní a věnuje se žákům s poruchami učení, chování či 

mimořádně nadaným žákům.  
     Jako každý rok tak i ten loňský bylo žákům nabídnuto několik 

mimoškolních aktivit. Pod vedením odborných pedagogů ze Základní 
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umělecké školy  Bučovice se vyučovala hra na flétnu, klarinet, klavír a el. 

varhany. Kromě výuky náboženství pod vedením P.Mgr. Pavla Laciny bylo 

vedeno mnoho zájmových útvarů jako např: výtvarný, šachový, atletika, 
učíme se německy,přírodopisný a anglické hrátky.      

     Každoroční vlastivědný pobyt v přírodě proběhl tento rok v Karlově pod 

Pradědem. Žáci zde měli možnost poznávat přírodu pohoří Jeseníků a 

podívat se na nejvyšší horu tohoto pohoří  Praděd.  
     V druhém pololetí školního roku děti  pilně nacvičovaly divadelní 

představení „ Kráska a zvíře“ pod vedením paní Marty Rizmanové.  

Uplatnily zde  svůj herecký talent a sklidily obrovský úspěch při 
vystoupeních, jak pro ostatní školy, tak v rámci hodového kulturního 

programu obce. 

     Naše škola je zapojena do několika projektů jako je RECYKLOHRANÍ, 
kde sbíráme a třídíme použité elektrické spotřebiče a baterie a dále použitý 

papír a plasty. Cílem celého projektu je mimo jiné zvýšit povědomí o 

třídění odpadu u mladé generace. Dále je škola zapojena do projektu „Sbírej 

toner“, což je ekologicko-charitativní projekt, jehož cílem je renovace 
prázdných tonerů (tiskových kazet) spojená s podporou ústavů pro mentálně 

postižené. Také tento projekt má za cíl ochranu životního prostředí a jeho 

výtěžek podporuje ústavy mentálně postižených. V rámci  projektu „Ovoce 
do škol“ žáci dostávají každý měsíc dotované ovoce, zeleninu a ovocné či 

zeleninové šťávy, což přispívá ke zdravé výživě našich dětí. 

     Další z projektů, do kterého se tento rok škola zapojila, je projekt "Celé 

Česko čte dětem", který zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětský fond OSN UNICEF a osobně 

pan Václav Havel. Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si 

společnost uvědomila, jak ohromný význam má pro jeho emocionální vývoj 
a pro formování návyku číst si v dospělosti. 

     Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení 

stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. 
Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho  lásku, nenásilně 

rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho 

vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. Pravidelné 

předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 
     Téměř všichni učitelé jsou zapojeni do projektu MEDPED 

(metodologická podpora práce se žáky),  kde získávají v rámci seminářů 

zajímavé metody kritického myšlení, které pak aplikují v praxi. 
     Na základě projektové žádosti projektu "EU Peníze školám" jsme získali 

dotaci ve výši 404 382,- korun na projekt Moderní škola 2010. Realizace 
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projektu začala k 1.1.2011 a řešení spočívá ve využívání tzv. šablon 

klíčových aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a 

nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. 
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním 

a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 

V rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
jsme rozšířili počítačovou učebnu a vybavili ji novou výpočetní technikou. 

Veškeré prostředky budou použity na materiální a technické vybavení pro 

zkvalitnění vyučovacího procesu. Projekt musí proběhnout v časovém 
období do 30 měsíců. Během těchto měsíců musíme dosáhnout stanovených 

cílů a pravidelně je vykazovat formou monitorovacích zpráv. Po splnění 

stanovených výstupů obdržíme druhou část finančních prostředků ve výši 
271 360,- korun. Naším cílem je především zajistit pro vaše děti kvalitní 

výuku s plně dostačující informativní technikou, která plně splňuje nároky 

dnešní moderní doby. 

     Posláním naší školy je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli dobře 
připraveni ve všech složkách výchovy a vzdělání na vyšší typy škol, kam 

přecházejí. V systematické práci vedeme žáky k samostatnému myšlení, ke 

každému z nich přistupujeme individuálně a snažíme se o všestranný 
harmonický rozvoj osobnosti žáka. 

     Vedení školy se snaží vytvořit optimální prostředí jak žákům, učitelům a 

všem pracovníkům školy, aby na svém pracoviště přicházeli s radostí a 
mohli zde vykonávat své náročné povolání v klidu, pohodě a bez stresových 

situací. 

     Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i provozním 

zaměstnancům za kvalitní práci, kterou v tomto roce odvedli. Rovněž 
spolupráce s Obecním úřadem v Nesovicích, Pedagogicko psychologickou 

poradnou a Plaveckou školou ve Vyškově byla velmi dobrá. A v neposlední 

řadě děkujeme  rodičům  a  členům  Klubu přátel školy za ochotu,  pomoc a 
výbornou spolupráci. 

 

     Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný, pohodový rok 2012.  

                                                                                                                                               
                                                                              Mgr. Andrea Kupková 
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            Mladí zdravotníci                                            Den v maskách 

        
             Celé Česko čte dětem                                  Škola v přírodě   

     

Sport na naší škole v roce 2011 

 

     Kromě hodin tělesné výchovy mají žáci ukázat svůj sportovní talent na 

různých  sportovních  soutěžích v atletice, florbale a fotbale.  Ve 
volnočasových aktivitách se mají možnost zdokonalovat v rámci atletiky. 

Naši žáci patří  mezi  dobré  sportovce.   O tom  svědčí   výborné výsledky 

v okresních soutěžích. 
     V březnu reprezentovali Petr Štrublík, Radek Vinklárek, Jaromír 

Pohaněl a Adam Bartošek v  závodech  v  Silové  všestrannosti   (závody 

v běhu, hodu na cíl a šplhu),  a obsadili  4.místo.  

V dubnu jsme jeli na Atletickou kinderiádu do Brna a obsadili  11. místo.  
Nejlépe si vedla Aneta Kupková, která v hodu míčkem  vybojovala  

2.místo. 

     V soutěži McDonald’s  Cup ve fotbale uhráli  chlapci  1.-3.  třídy 
1.místo a  4.-5. třídy 2. místo. 

V červnu se chlapci Vítězslav Sobol, Patrik Plavina, Tomáš Ondráček a 

Petr Štrublík stali přeborníky okresu v Atletickém trojboji ve Vyškově, kde 

v silné konkurenci  zvítězili. Vítězslav Sobol si přivezl také zlaté medaile 
z hodu míčkem a skoku dalekém. 
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Všem dětem patří  poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. 

                                                                                                                                     

                                                                      Mgr. Daniela Zezulová 
 

    
           Výlet na Praděd                                                 Kinderiáda 

 

Mateřská škola 

 
     Mateřská škola v Nesovicích je součástí Základní školy Nesovice a 

pracuje podle Školního vzdělávacího  programu s názvem“Svět kolem nás“ 

Podle tohoto ŠVP pracovala ve školním roce 2010/2011 a navazuje na něj i 
školním rokem 2011/2012. Vždy vycházíme z osobních  možností a potřeb 

dítěte, ze života dětí a prostředí ve kterém vyrůstají. Prioritou MŠ je , aby 

každý den strávený ve školce byl pozitivním a obohacujícím zážitkem. 

     V loňském školním roce jsme obsadili 29.místo ve sběru papíru 
s názvem „Soutěž s panem Popelou“ a získali tak nemalý finanční obnos 

pro potřeby MŠ.Dále jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“, 

čímž budujeme u dětí kladný vztah ke knihám a zájem o budoucí čtení. 
Prostřednictvím MŠ mohly děti během celého roku navštívit dětská divadla 

v Brně a shlédnout několik divadelních i hudebních představení přímo 

v MŠ.Za velmi zdařilé akce můžeme považovat „Bramboriádu“, na které  
se aktivně spolupodíleli rodiče, Mikulášskou nadílku, o kterou se vždy 

postarají velcí kamarádi ze školy, Vánoční besídku pro rodiče, hledání 

pohádkového pokladu uspořádaného ke Dni matek . Celý loňský školní rok 

ukončila opravdu dobrodružná pohádková plavba Baťovým kanálem a 
rozloučení s předškoláky s Krejčíkem Honzou a závěrečným nocováním 

v MŠ. 

     Tak jako jsme vyprovodili naše nejstarší děti na cestu opravdových 
povinností do ZŠ, tak jsme se rozloučili s vedoucí učitelkou Jarmilou 

Zapletalovou, kterou jsme vyprovodili do bezstarostného důchodu a chceme 
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ji touto cestou za celý kolektiv, děti i rodiče poděkovat za dlouholetou 

obětavou práci právě pro Vaši MŠ v Nesovicích. 

     V letošním školním roce chceme i  nadále pokračovat  v budování 
pozitivně laděné a rodičům i veřejnosti otevřené MŠ.  

     Těšíme se na práci s Vašimi dětmi. 

                                                                 Za kolektiv MŠ Jana Čadíková 

       
                   Bramboriáda                                                 StarDance                                          

 
 

 

O činnosti Charity 
 

     V loňském roce jsme vás informovali o činnosti  Farní charity Milonice, 

která je součástí Oblastní charity Hodonín. 

     V lednu letošního roku byla vyhlášena sbírka obvazového materiálu 
z autolékárniček, výtěžek byl zaslán do oblasti rumunského Banátu.  

     Jedná se o území v Rumunsku, kde v šesti vesnicích již téměř 180 let 

žije česká menšina.Do dnešní doby si tyto vesnice uchovaly nejenom kroje, 

ale i český jazyk, který se vyučuje i ve zdejší škole. Proto se ve vesnicích 
domluvíte čistou češtinou a v obchodě platíte českou korunou. 

     Každé dva roky se v jedné z těchto šesti vesnic pořádá folklórní festival 

za účasti místních i cizích souborů. Letos jsem měla možnost se těchto 
oslav zúčastnit v obci Gernik a odnést si krásné vzpomínky na milé, 

přátelské a skromné lidi. 

     Obyvatelé českých osad se zabývají především rolnictvím a z velké části 

pastevectvím. Proto vás ráno vzbudí zvonce ze stád koz a krav, které jsou 
denně vyháněny na pastvu mladým pastevcem. 

     Zvyky, tradice a způsob života, který si přivezli z domova, si krajané 

v Banátu uchovali do dnešních dnů. Polní hospodářství je nevýnosné a jiná 
práce zde není. Proto se mladí lidé začínají stěhovat do měst nebo ti, kdo 

znají ještě příbuzné v Čechách se snaží vrátit. 
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     Všechno krásné, co je  v Banátu obdivuhodné, je výsledkem práce 

mnoha generací, které si zaslouží obdiv, úctu a podporu. 

     Proto chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří jste sbírkou podpořili 
krajany a není vám lhostejný život druhých. Farní charita děkuje také všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na její činnosti, zejména za finanční 

dary pro naše čtyři na dálku adoptované děti v Africe. 

    Pomáhající  a štědré ruce jsou dnes vzácné a je jich v tomto světě 
potřeba. 

 

                                               Za Farní charitu Milonice Anežka Čunderlová 
      

 

Z činnosti Svazu zahrádkářů Nesovice  
 

     V letošním roce jsme si připomněli 55.výročí založení zahrádkářů 

v Nesovicích. Organizace byla založena 1.března 1956. Průřezem do 55 leté 

činnosti proběhlo 4.září vzpomínkové odpoledne, kdy jsme uctili 
vzpomínkou zemřelé členy položením kytic na hřbitovech v Milonicích a 

Nevojicích. Také výstava plakátů a fotografií z hodů, divadel a různých 

akcí, byla důstojným připomenutím činnosti svazu v minulých letech. 

Dlouholetým členům byly předány pamětní listy. 
     Z pohledu zahrádkáře a pěstitele byl letošní rok mnohem lepší než 

minulý, zejména kvalita výpěstků. 

     V říjnu byl již tradičně uspořádán zájezd na podzimní výstavu Flora 
Olomouc, který byl účastníky hodnocen kladně. 

     Na 15.dubna příštího roku  připravujeme ve spolupráci s OÚ „košt“  

vína z hospodářství manž. Valihrachových z Krumvíře. Hudební doprovod 

akce zajistí cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic pod vedením 
Petra Marady. 

     Závěrem přeji všem občanům a milovníkům zahrádek příjemné prožití 

svátků vánočních a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, lásky a 
pevných nervů.      

 

                                                                       Ivan Machálek 
                                                            předseda MO ČSZ Nesovice 
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Klub malých debrujárů v roce 2011 

 

     …… a máme leden 2011. V Klubu malých debrujárů v Nesovicích jsme 
odstrojili stromeček, snědli poslední  cukroví a už na nás klepe 

celorepubliková soutěž pod názvem „Mudrc“. Ta se letos bude konat ve 

Frýdku – Místku. Máme tu první úkoly. Vyrobit horkovzdušný balón, 

všeobecný kvíz o Frýdku – Místku nebo matematické rébusy. I my se 
přihlašujeme do soutěže pod pracovním názvem „Maxíci“.  Únor probíhá 

s plným pracovním nasazením, co nejlépe splnit první soutěžní úkoly do 

Mudrce.  

    A je tu březen, který praví: „Za kamna vlezem“. Ale kdepak. Tohle 

přísloví neplatí pro debrujáry !! V březnu vyrážíme do Brna na Starou 

radnici, kde probíhá výstava „ Poznej sám sebe“.  Všichni byli dostatečně 
natěšeni, protože věděli, že si zde budeme hrát a pátrat. Taky vše, co zde 

objevíme, si můžeme na vlastní kůži vyzkoušet.  Tyto informace nás 

nezklamaly. Běhali jsme od jednoho panelu či stolečku ke druhému, aby 

nám něco neuniklo. Asi po necelých dvou hodinách jsme, ač neradi, tuto 
výstavu opouštěli.  Ale ne k nádraží a domů, ale do akvária na prohlídku 

60ti akvárií hned vedle radnice. A co nás mimo exponáty zaujalo? 

Všechno! Ryby, hadi, pavouci,…..  novodobý orloj, kašna na náměstí 
Svobody a nesměl chybět ani náš oblíbený „mekáč“.  Ještě jízda po 

eskalátorech a hurá do vlaku. Doma jsme ještě za šera, někteří pospávající, 

unavení, ale spokojení.  

     V dubnu a květnu je tu tolik aktivit, že bychom potřebovali mít 

schůzek desetkrát víc. Do soutěže ve Frýdku vyrábíme mega super 

bludiště, sádrové masky, kde sádrové obvazy nanášíme na dva naše 

dobrovolníky. Ti musí vydržet v klidu bez mluvení a mrkání (pusu i oči 
mají pod nánosem sádry) nejméně 20 minut !! A jaké je překvapení všech 

ostatních, že maska šla kráááásně sloupnot z obličeje, bez utrhnutí nosu či 

brady . A nebo hrajeme vlastní stínové divadlo. Pomocí rukou vytváříme 
nejrůznější obrazce, zvířata, rostliny a nakonec  se pouštíme do 

skupinových scén. A protože nás už na zádech šimrá jarní sluníčko, 

vyrážíme ven na oblíbený letecký den a nebo máme už několikátý rok svůj 

ekologický den“ s plasty jsou i slasti“. Je tu pátek 27.5. 2011 a vypadá 
jako zcela obyčejný den.  Zrána se klubalo sluníčko, vlaky a autobusy 

jezdily, ale pozor meteorologové hlásili na odpoledne déšť. A proto jsme 

uposlechli rad zkušenějších a náš  dětský den jsme chystali do tělocvičny. 
A dobře jsme udělali.  „Pršelo a jen se lilo a nám se to docela líbilo“, 

protože jsme měli nachystáno v teple a suchu. Dvacet stanovišť s pokusy, 
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hrami, soutěžemi a nic nás neohrožovalo. Jen jsme se museli vyrovnat 

s tím, že voda a oheň do tělocvičny nepatří. Tak se stříhalo a lepilo, létalo a 

točilo, nafukovalo a práskalo, chytalo a pouštělo, občerstvovalo a skákalo 
na trampolíně a na úplný závěr i losovalo. Na bohatou tombolu se všichni 

těšili nejvíce.   

     V červnu jsme vstoupili do samého finále soutěže. Pilovali jsme 

poslední úkoly. Malovali sádrové masky, kreslili otáčecí kalendář na rok 
2012 a vymýšleli a následně realizovali úkoly hodny zápisu do Guinessovy 

knihy rekordů. A taky jsem hóóóódně sportovali. Každý  pondělí jsme 

vyráželi do Snovídek a odtud na in-linech ke Stabile v Haluzicích a zpět. Je 
tu opět pondělí a dali jsme si trasu10 km na bruslích, v tempu mírně 

pomalejším než obvykle, ale i tak jsme dle sporttesteru spálili 647 kcal, což 

není tak mizivé. A to jsme ještě nebyli hnáni radostnou zprávou, že jsme 
postoupili do finále Mudrce 2011 !!! Ale pěkně postupně: sraz v devatenáct 

hodin, kdy slunce už tolik nepálí a statistika dnešní jízdy na bruslích byla:  

5 aut (jen cestou tam), 1 cyklista, 1 běžec, 3 motoráčci na nedaleké koleji, 1 

černá slepice, 1 strakatá kočka, …a slimák v autě. Po vyčerpávajícím 
výkonu jsme se „nasypali“ do auta a na bytovce u nádraží jsme dostali 

zákusky s tím, že máme co slavit. „Děcka, postoupili jste do finále…!“ 

slyšíme. „Jupíííí, fakt, bezva, super, už se těším jak to všem natřem!!“ 
Ze 43 klubů do finále postoupilo pouhých 23. Všechny to opravdu potěšilo 

a do rozchodu se o ničem jiném nemluvilo. 

     Září a nový školní rok 2011 – 2012. Velký úklid v klubovně a příprava 
na první říjnovou schůzku. Co se bude dít? „Děcka, musíme máknout, za tři 

týdny jedeme do Frýdku.“ Letos s obrovskou změnou! Jako dospělácký 

doprovod vyráží naši odrostlí a z dětských let zkušenostmi nabytí 

maxidebrujáři Petr Homola a Michael Pavlík. Podzimní prázdniny jsou tady 
a na nádraží čeká na vlak hlouček děcek s obrovskými krosnami. Vždyť 

nabalit vše, co jsme celý půlrok připravovali, je skoro nad lidské síly. Aby 

se nerozmačkaly sádrové masky, kuličkové bludiště, papírový hlavolam. 
Nezapomenout společná červená debrujárská trička s nápisem Nesovice a 

taky řízky, chleby, pití, oplatky….Čtyři dny soutěží, úkolů, hlavolamů je 

pryč a debrujárský klub z Nesovic veze KRÁÁÁÁSNÉ  TŘETÍ MÍSTO 

ve své kategorii. Pavle, Leňo, Michale a Lukáši gratulujeme !! 
     A jsou tu poslední dva měsíce roku. V listopadu mimo naše oblíbené 

pokusy budeme péct a zdobit medové perníčky na stromeček na vánoční 

výstavu a v prosinci podnikneme jednodenní výlet na „Vánoce v Brně“. 
V klubovně opět rozsvítíme stromeček, uvaříme voňavý čaj, ochutnáme 

cukroví našich maminek a popřejeme si: „Krásné a pohodové Vánoce a 

http://www.debrujar.cz/2010/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=382&stromhlmenu=380
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šťastné setkání v novém roce 2012“. Toto přání ať se rozlétne do všech 

domovů v Nesovicích. 

Naše fotografie a články najdete na: http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz 

nebo www.debrujar.cz 

 

                                                            Lenka Rešková, KMD Nesovice    

                

    
      Loučení se školním rokem                        Finále soutěže ve Frýdku-Místku 

 

Informace z Obecní knihovny Nesovice 
 

 

     V březnu navštívili v rámci projektu Celé Česko čte dětem knihovnu 

žáci místní Základní školy. Prohlédli si knihovnu, dozvěděli se zajímavé 
informace a poslechli si ukázky z vybraných knih. I když mnozí z nich byli 

v knihovně poprvé, doufáme, že ne naposled. 

     Těší nás vzrůstající zájem čtenářů. Každý si může vybrat z bohaté 
nabídky beletrie, dětské, naučné, odborné i hobby literatury. Sortiment 

pravidelně rozšiřujeme o knihy z výměnného fondu z KKD Vyškov. Jedná 

se o knížky, které po roce vracíme zpět do Vyškova. Některé požadavky, 

hlavně povinnou školní četbu, zajistíme v rámci meziknihovní výpůjční 
služby z jiné knihovny. 

     Připomínáme, že v knihovně jsou uloženy k nahlédnutí kopie obecních a 

školních kronik obcí Nesovice, Nové Zámky a Letošov. 
     Závěrem přejeme všem čtenářům a spoluobčanům pěkné vánoční svátky 

a pevné zdraví v novém roce. Těšíme se na Vaši návštěvu jak v knihovně, 

tak na vánoční výstavě, na jejíž přípravě se podílíme. 
                                                                                                                          

Vánoce, vánoce přicházejí 

      Svátky, na  které  se těší  hlavně děti. Těm ale  předchází  začátkem 

prosince příchod Mikuláše, andělů a čertů. Jak  se  tento  svátek  slavil v 

http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz/
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Letošově před téměř 110 lety, se dovídáme ze zápisu kronikáře Antonína 

Vorla:                                                                                    

     Prosinec jest měsíc dětských snů a radostí: napřed mají v hlavách 
„Mikuláše“ a potom „Štědrý den“ a koledy. 

Večer před památkou sv. Mikuláše chodívá zde „Mikuláš“ a s ním „čert“ 

neb i „smrť“. Pisatel těchto řádků uložil dětem, aby složily popis 

starodávného toho obyčeje. Uvádím zde jako popis toho zvyku úlohu 
13.letého žáka Cyrila Pluháčka: „Večer před sv. Mikulášem nastrojí se 

některý chasník anebo větší dívka za „Mikuláše“. Obleče se do bílé 

naškrobené sukně a mužské košile. Na hlavu postaví si sotůrek anebo 
vysokou papírovou čepici biskupskou. Čepici si polepí obrázky, barevnými 

proužky nebo ověsí pentlemi. Na obličej si přiloží papír s vystřiženými 

otvory pro oči, nos a ústa; z konopí udělá si vousy. Tak ho děti nepoznají. 
Opáše se červenou pentlí a do ruky vezme prut a zvonek. S ním jde „čert“ a 

„smrť“. „Čert“ obleče si na rub kožich (kožešinou navrch), na tváře si dá 

barvu s ohnivým jazykem, na hlavu přiváže rožky, kolem pasu omotá si 

řetěz a volný konec jeho drží v ruce, aby mohl řetězem řinčet. 
     „Smrť“ zahalena je všecka do bílé plachty a jen očkem z ní vykukuje. 

Do ruky vezme srp omotaný šátkem. – Takto vystrojeni chodí „Mikuláš“, 

„čert“ a „smrť“ po domech, kde jsou děti. Než vejdou do některého domu, 
zamrská „Mikuláš“ prutem na okno a zacinká zvonkem (někdy zvoní jen 

„smrť“). Zatím již matka otevírá dveře a pouští maškary do síně podstrkujíc 

„Mikuláši“ dárky pro děti. Potom vstoupí všeci do světnice. „Mikuláš“ jde 
k dětem, „čert“ zaleze pod stůl a tam řinčí řetězem a vrčí, „smrť“ zůstane 

státi u dveří. – „Mikuláš“ vyptává se dětí hlasem změněným: „Kolik je 

Pánů Bohů? V kolika osobách? Jak se jmenují? Kdo nás stvořil – vykoupil, 

posvětil?“ Když děti na otázky odpověděly, dá jim modliti se „otčenáš“ a 
zazpívati některou písničku. Kdo pěkně říká nebo zpívá, tomu „sv. 

Mikuláš“ z košíčka (ze šátku) nadělí. Neposlušné děti trestá prutem a posílá 

na ně čerta a smrť, aby si je sebrali. Čert potom neposluchu honí a „smrť“ 
táhá omotaným srpem za nohy. – Když Mikuláš dětem naložil, políbí mu 

děti ruku. Potom Mikuláš dítky napomíná, zlým hrozí a hodným slibuje 

dárky a naposled dětem poví, že bude čekati za komínem a poslouchati, jak 

se budou děti chovat. – Když Mikuláš odejde do druhé chalupy, dávají děti 
za okna talíře, slaměnky a botky, aby jim „Svatý“ přes noc naložil. Když 

potom děti usnou, naskládá matka na talířky cukroví, perníkové panáčky, 

koně a podobné věci (ořechy, jablíčka aj.). – Jakmile ráno děti proloupnou 
oči, hned nahlížejí, co jim „Svatý“ naložil, vesele křičíce a vyskakujíce. 
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Najde-li někdo v botě úkrojek řepy nebo zemáku, dají se všichni do 

rozpustilého smíchu.“ 

     Dárky od sv. Mikuláše vystavují děti ještě dlouho potom za okny. 
     Citováno ze Školní kroniky obce Letošov, prosinec 1904. 

 

                                                Blanka Homolová a  Helena Kuchtová 

                                                                        knihovnice 

 

Tělovýchova a sport 
 

     V aktivní činnosti TJ Sokol Nesovice byly oddíly kopané, tenisu a 
rekreačního sportu. 

Jako v minulých letech, tak i letos družstvo tenisu hrálo mistrovskou soutěž 

neregistrovaných hráčů v rámci Jihomoravského kraje. Dosáhlo 
mimořádného úspěchu.Vyhrálo všechny zápasy nad zúčastněnými družstvy 

z Velešovic, Křenovic, Mokré, Otnic, Brna-Vinohrad  a Telnice. Tím 

v soutěži obsadilo 1.místo. Blahopřejeme. 
     V rámci oddílu rekreačního sportu vyvíjely svoji činnost družstva dětí, 

mládeže a dospělých ve florbalu, odbíjené, gymnastice a dále cvičení žen a 

předškolních dětí s rodiči. Pro zlepšení a zvýšení jejich zdatnosti, obratnosti 

a pohybové průpravy se ve svém volném čase staralo 8 vedoucích a trenérů, 
za což jim patří velké uznání a poděkování. 

     Oddíl kopané v Nesovicích v letošním roce dosáhl významné jubileum. 

Uplynulo 80 let od jeho založení. K tomuto výročí bylo uspořádáno několik 
akcí, které spolu s další činností a výsledky jsou uvedeny v samostatném 

příspěvku. 

     V letošním roce došlo celostátně k velkým změnám ve financování 

sportu. To bude mít negativní dopad zejména na venkovské tělovýchovné 
jednoty a oddíly. Dále to bude mít vliv i na pokračování činnosti střešní 

organizace ČSTV. Definitivní rozhodnutí a  výsledky v tomto směru 

budeme znát až po Valné hromadě ČSTV koncem tohoto měsíce. 
     Výbor naší tělovýchovné jednoty přeje všem našim členům, 

funkcionářům, vedoucím, trenérům a ostatním spoluobčanům příjemné 

prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce příštím. 
 

 

                                             Josef Budík, předseda TJ Sokol Nesovice 
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Fotbal v Nesovicích v roce 2011. 
 

     Zimní příprava fotbalistů Nesovic probíhala venku i v místní tělocvičně 

a vyvrcholila účastí na zimním turnaji na umělém trávníku v Kyjově, kde 
jsme v průběhu února a března odehráli 7 zápasů a obsadili třetí místo. 

     Jarní část ročníku 2010/2011 proběhla ve starých kolejích. A-mužstvo 

celé jaro bojovalo o záchranu a nakonec skončilo na 12.místě tabulky s 21 
body a uhájilo okresní přebor v Nesovicích i pro další sezónu. 

B-družstvo a C-družstvo se ve svých skupinách IV.třídy pohybovaly kolem 

středu tabulky. 

     Velkou radost fotbalovým fanouškům dělalo nově založené družstvo 
žáků, které se ve své první sezóně umístnilo na pěkném osmém místě s 21 

body. 

     Největší událostí letošního roku byly oslavy 80.výročí fotbalu 
v Nesovicích, které se uskutečnily 9.a10.7.2011. Součástí oslav bylo 

ocenění veteránů nastické kopané, turnaj „starých pánů“ ve fotbale a 

otevřený turnaj v malé kopané na nově otevřeném hřišti s umělým 
trávníkem. 

     Podzimní část ročníku 2011/2012 zahájily mužstva dospělých „A“ a „B“ 

a mužstvo žáků. 

     Postupem času bylo jasné, že naším údělem je i v tomto ročníku bojovat 
o udržení se v okresním přeboru, no v průběhu podzimu se nám povedlo 

několik dobrých výsledků, takže po polovině sezóny máme 15 bodů a 

desáté místo v tabulce. 
      Mužstvo „B“ dovedlo spojit fotbalové umění starších a bojovnost 

mladších hráčů, což mu vyneslo prozatímní čtvrté místo ve IV.třídě. 

Velkým úspěchem je první místo našich žáků po podzimní části sezóny 

2011/2012 a umístění Pavla Ondráčka v čele tabulky střelců. 
     Závěrem lze konstatovat, že v nesovické kopané máme až na žáky za 

sebou další obvyklý průměrný rok a pro zlepšení současné situace bude 

potřeba spojit síly všech, kdo mají chuť pracovat ve prospěch fotbalu 
v Nesovicích. 

                                                                              Milan Mokráň 
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Z oslav 80. výročí kopané v Nesovicích                        Přátelé ze Slovenska 

 

SDH  Nesovice v roce  2011    
 

     Práce SDH Nesovice byla v roce 2011 dost bohatá, jak na kulturní akce 
v obci, tak na práci preventivní, ale hlavně práci hasičskou. Letos, tak jako 

už v mnoha předešlých letech, jsme uspořádaly v březnu Karneval pro děti, 

v květnu Pálení čarodějnic, v měsíci červnu Dětský den na téma indiánské 

léto a v říjnu Drakiádu na kopci u hradu. 
     Naši mladí hasiči se zúčastnili celoroční hry „Plamen„ jedno družstvo 

mladších a družstvo starších žáků. Mimo tuto hru absolvovaly branný závod 

v Pístovicích. V listopadu jedou tři družstva dětí a družstvo vedoucích do 
Drnovic na uzlování. S tohoto zápolení jsme si odvezli již dvakrát 

prvenství. Doufáme, že se to podaří i letos a že si opět domů odvezeme 

putovní pohár. O prázdninách se pořádalo pro mladé hasiče soustředění na 
místním koupališti. Mládež si to užila, a jako odměna byla projížďka po 

Brněnské přehradě na parníku a návštěva hradu Veveří. 

     Pro dospělé jsme v říjnu uskutečnily na hasičce  

„Vaťák párty“. Tady bylo možno ochutnat vepřové pochoutky přímo 
z kotle, nebo grilované cigáro a pro zahřátí svařák. K tanci a poslechu hrála 

rocková kapela Zóna 655 a D.J. Miška. 

     Hlavní prací je ale hasičina, a tak je nutné starat se o naši zbrojnici, 
techniku, výstroj a výzbroj. Obec nám v letošním roce koupila  motorové 

kalové čerpadlo 

a osvětlovací rampu se stativem. Avia se vybavila novou radiostanicí. Staré 

děravé hadice se vyřadily  
a koupily nové, celkem 200 metrů. Koupila se také zásahová přilba Galet. 

Na opravě a údržbě byla odpracována spousta hodin. Také na vozidlech se 

pracovalo. Ty musely projít technickými prohlídkami. 
     Zásahová jednotka byla KOPISEM povolána k sedmi událostem. Byli 

jsme přivoláni ke třem námětovým cvičením které organizoval krajský 
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HZS. Další, nejlépe hodnoceno bylo cvičení na letišti u Nížkovic. 

Uskutečnilo se zde doplňování vaku zavěšeného pod helikoptérou 

z cisterny. Tohoto zaměstnání se zúčastnila většina JPO III. okresu, HZS 
Slavkov, Bučovice a helikoptéra PČR. Bylo dobré se seznámit s takovou 

prací a získat nové zkušenosti. 

     Určitě je také nutné připomenout povinnost prohlídek komínových těles 

podle Nařízení Vlády č.91/ 2010 sb. Prohlídky je třeba udělat, protože 
se začínají množit požáry komínů, které nejsou zkontrolovány a bez revize. 

 Důležitá telefonní čísla : 

HASIČI……………    150 
ZÁCHRANKA…….   155 

POLICIE…………...   158 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ…112 
     A jelikož se blíží  Vánoce, a také konec roku, chtěl bych jménem hasičů 

popřát všem spoluobčanům krásné svátky vánoční, bohatého Ježíška a 

hezkého Silvestra, bez potřeby použít tato telefonní čísla. Také hodně štěstí 

a zdraví do nového roku. 
 

                                          Za SDH Nesovice Zdeněk Martinec starosta 
 

     
 
                       Den dětí                                         Námětové cvičení Bučovice 
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            Stavba přístřešku                                   Námětové cvičení v rámci JMK 

 

 

Informace OÚ 

 

Kácení dřevin  

 

     Každoročně je třeba odstraňovat některé dřeviny, ať už je důvodem 
jejich špatný zdravotní stav, prorůstání  do el. vedení  nebo jejich nadměrná 

velikost a blízkost obydlí. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění je však nutno dodržovat určitá pravidla. 
    Kácení se provádí, až na výjimky, kterými jsou havarijní situace, 

v období tzv. vegetačního klidu, tj. od 1.11.do 31.3. Dále je třeba, pokud má 

dřevina ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm (což je 

průměr cca 26 cm) požádat obecní úřad o povolení ke kácení. Žádost 
mohou občané vyzvednou na obecním úřadě nebo na webových stránkách 

obce.  Na jejím základě a po řádném posouzení může být vydáno 

rozhodnutí o povolení ke kácení. Za likvidaci dřevin bývá zpravidla 
rozhodnutím navržena náhradní výsadba jako kompenzace ekologické 

újmy.  

 

Občanské průkazy 

 

     Od 1. ledna 2012 bude účinná novela zákona č. 328/1999 Sb. o 

občanských průkazech. Po tomto datu se budou vydávat nové typy OP na 
MěÚ Bučovice, Jiráskova 502, kde rovněž získáte podrobnější informace. 

Tyto získáte i na tel. 517 327 417.  

     Dne 30.listopadu 2011 bude poslední možnost požádat o vydání 
občanského průkazu u matričního úřadu Nesovice.  

     Od 1.1. 2012 nebude rovněž nutné přikládat k žádosti fotografie.      
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Vítání občánků 

 

     Obecní úřad pořádá dvakrát do roka obřad, na kterém jsou přivítány děti 
z Nesovic a Uhřic. V letošním  roce se narodilo 12 dětí, z toho dvě z Uhřic. 

     Děkujeme tímto žákům Základní a mateřské školy Nesovice, jejich 

učitelkám a pěveckému sboru za krásný kulturní program, který pro naše 

nově narozené děti připravují. 
 

                                                                                                      
                          Děti  mateřské                 a                       základní školy 

 

 

 

 

 

Pozvánky 
 

Výstava betlémů a vánočních dekorací. 

 

     Zveme všechny občany do KD na výstavu betlémů, která se 

uskuteční 3. a 4. 12. Na výstavě bude možno shlédnout část druhé 

největší  sbírky betlémů v naší republice, jejímž majitelem je pan 

Libor Pištělka – správce Národopisného muzea ve Švábenicích. Jeho 

sbírka počítá přibližně 650 nejrůznějších exponátů tohoto druhu. 

    Dále se výstavy s vyřezávaným betlémem zúčastní řezbář – 

samouk   p. Otakar Jakubčík, jehož předkové pochází z Letošova. 

    Kromě toho budou vystaveny výrobky s vánočními motivy 

z perníku a jiné dekorace spoluobčanů. 
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Vánoční koncert a rozsvěcení stromu 

 

     V sobotu 3.12. pořádá obec tradiční vánoční koncert. Hrát budou 

žáci Základní umělecké školy v Jedovnicích pod vedením Mgr. 

Josefa Škvařila. Začátek koncertu je v 17.00 hod.  

     V 16.00 vystoupí před KD žáci ZŠ a MŠ s pásmem koled a po té 

rozsvítí vánoční strom. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

           

 
IV. Obecní ples 

 

     Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice zve všechny občany na IV. 

Obecní ples, který se koná  v  pátek 27.ledna 2012 v sále kulturního domu . 

K tanci a poslechu bude hrát kapela Classic z Kroměříže. Ukázky 
standardních a latinskoamerických tanců předvede taneční pár DSP Komety 

Vyškov Michael Turčan a Eliška Reichová. Bohatá tombola je 

samozřejmostí. 
 

 

Sportovní ples 
 

     TJ Sokol Nesovice , oddíl kopané pořádá v pátek 2.3. v sále KD tradiční  

Sportovní ples. Hraje skupina Panoráma.  


