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Slovo starosty...     

  

Vážení občané,  

     rok 2013 je pomalu za námi a je čas ohlédnout se a trochu si 

připomenout, jaký vlastně byl. Podařilo se nám dotáhnout projekty „ČOV a 
kanalizace“  a „křižovatky I/50“ do finální fáze, o jejichž realizaci se 

usilovalo několik let. Pro obec je z hlediska finanční náročnosti a 

budoucnosti rozhodující stavba ČOV a kanalizace. Je to dílo, které svým 
významem zasahuje a bude zasahovat do chodu obce na delší období. Po 

dlouhých letech se podaří z naší obce udělat obec, která se bude moci 

pyšnit, jako jedna z mála,  plnou občanskou vybaveností a strukturou. 

Vždyť která obec naší velikosti má velmi dobré autobusové a vlakové 
spojení, vodovod, plynovod, kanalizaci splaškovou i dešťovou, praktického 

lékaře, zubní lékařku, školku, základní školu, díky šikovným podnikatelům 

zajištěnu základní terciální sféru, možnost vyžití ve sportovních aktivitách 
v zimě i v létě (hřiště s umělým povrchem, koupaliště, tělocvična), 

k dispozici máme i slušné prostory pro kulturní aktivity. Je vidět i činnost 

spolků, jako jsou hasiči, myslivci, TJ Sokol, ženy, zahrádkáři. Vše tyto 
činnosti zastupitelstvo podporuje a snaží se i rozvíjet ke spokojenosti 

převážné většiny občanů. Stavba ČOV a kanalizace I.etapy by měla trvat do 

3.listopadu 2014 a pak II. etapa do konce března 2015. Po té bude 

následovat připojení všech objektů na tuto splaškovou kanalizaci. Doba 
výstavby se nám zdá příliš dlouhá, ale je to náročná stavba i na technické 

řešení, neboť kanalizace je někde až v 5-ti metrové hloubce. Proto musíme 

být trpěliví a krátkodobá či někdy i dlouhodobější opatření při omezení 
dopravy musíme brát jako daň za naši budoucí čistotu vod a toků. 

     Mnozí z Vás se zajímali, co se děje nad „Hliníkem“. Je to výstavba 

biokoridoru, který v této lokalitě vyroste a bude navazovat na vyšší územní 
celek, který je mapován již od území Nevojic. Vybudováním tohoto 

zeleného pásu se otevřou brány výstavby domů v původním vytěženém 

„Hliníku“. Toto byla i jedna z podmínek, aby zde tato výstavba mohla začít. 

Tato je ovšem v plné režii firmy Traska, u níž můžete získat příslušné 
informace. 

     Další stavbou, kde se obec podílí, je stavba křižovatky. Měli jsme o 

některých součástech celé křižovatky trochu jiné představy, ale bohužel ne 
vždy je možno prosadit zájem obce, zvláště  když veškerá řešení neodporují 

příslušným normám. Světelná signalizační zařízení na polovině přechodu 

budou instalována, protože zatím tomu nic nebrání. Tato signalizace bude 
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obec stát necelý milion korun. Toto zařízení musí být pravidelně 

kontrolováno a spolu s osvětlením křižovatky nemalou měrou zvýší 

mandatorní výdaje obce.  Po celkové úpravě a likvidaci staré části silnice 
I/50 bude změněn ráz této části obce. Samozřejmě i protihluková stěna, 

která vyroste na severní straně křižovatky, nebude zrovna obec zkrášlovat, 

ale podnikneme takové kroky, aby alespoň jednoduchými úpravami došlo 

k jejímu částečnému zakrytí zelení.  
     Ke konci tohoto roku jsme museli přistoupit i k částečné opravě střechy 

na domě služeb, která již hrozila zřícením a do které značně zatékalo. 

Opravila se nejproblematičtější a nejnutnější část, tedy ta, kde se střechy 
dostavováním jednotlivých částí  sbíhaly. Tyto budovy slouží i k uskladnění 

naší techniky a vlivem zřícení by mohlo dojít k nenapravitelným škodám.  

     Na našem obecním úřadě došlo k odchodu do důchodu stěžejních 
pracovnic - pokladní a hlavní účetní. Na jejich pozice nastoupily nové 

zaměstnankyně, které po zapracování jsou adekvátní náhradou a věříme, že 

svoji práci budou vykonávat nejméně tak dobře, jako ty, které odešly. 

S jejich prací souvisí i péče o finance obce a správa rozpočtu dle pokynů 
zastupitelstva. V novém roce budou několikeré volby a ty nejdůležitější 

budou do obecního zastupitelstva. Každého nového starosty by měli zajímat 

především finance obce. My se budeme snažit obec po této stránce řídit tak, 
aby obec byla finančně zdravá a bylo dost prostředků na úpravy po stavbě 

kanalizace.  

     Jako občana mne zajímá i sport a kultura. Naši obec nereprezentuje ve 
vyšších okresních či krajských soutěžích žádný oddíl. Je to určitě škoda, 

neboť počet našich obyvatel by mělo mít sílu, aby alespoň v nějakém sportu 

bylo dosaženo na krajskou úroveň. V poslední době pozorujeme zájem 

mladých o sportovní dění, ale nejsou k nim dospělí, kteří by příkladem, 
radou či organizační pomocí se  podíleli na jejich sportovním růstu. 

Můžeme poděkovat alespoň těm „starým matadorům“, kteří i přes svoji 

vytíženost se mládeži věnují a svým příkladem je vedou ke zdravému 
způsobu života.   

     Co se týká kulturního vyžití, obec se snaží každou jednotlivou akci 

nějakým způsobem podpořit. Nejde o to, aby každá akce všem vyhovovala, 

ale aby se zúčastnil a podpořil náš občan pouze to, v čem vidí své 
seberealizování. Pokud je ale za rok pořádáno na 20 až 25 akcí a málokterá 

je navštívena ke spokojenosti pořadatelů a je více kritizujících než 

účastníků, pak je vidět, že spousta lidí místo úspěchu přeje pravý opak. A 
toto není pro rozvoj naší  společnosti dobré znamení.   
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     Obec se snaží zapojit do kulturního dění i mateřskou a základní školou. 

Tato spolupráce se nám jeví jako velmi výhodná pro obě strany. Jejich 

vystoupení mají vzestupnou tendenci a po malých krůčcích přispívají 
k oživení kulturních tradic. Za toto je nutné celému učitelskému sboru 

poděkovat. Věřím, že spolupráce se zastupitelstvem bude i do budoucna 

rozvíjena ke spokojenosti obou stran. Toto je jeden z příkladů, jak lze 

s minimem prostředků udělat něco navíc pro své spoluobčany. 
     Závěrem mi dovolte, abych všem, kdo se podílí nebo podílel na chodu 

obce, či rozvíjel dobrovolnou činnost ve spolcích a neziskových 

organizacích pro naše občany a děti,   poděkoval za jejich nezištnou a 
namáhavou práci. Všem občanům přeji  krásné prožití vánočních svátků, 

pevné zdraví, toleranci, vzájemnou úctu a lásku a šťastné vykročení do 

nového roku 2014. 
 

                               Vítězslav Reška,  

              starosta obce Nesovice  

        

Z činnosti školy za rok 2013 

 

     Je za námi jen čtvrtina školního roku a jsme ve stoprocentním „učebním 
tempu“.  

     Nový školní rok zahájilo 79 žáků, z čehož bylo 15 prvňáčků. Výuka ve 

všech třídách probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Učíme se 
pro život“, jehož název už napovídá, že našim hlavním cílem je naučit žáky 

základním dovednostem a vědomostem potřebným pro běžný život člověka.   

Usilujeme o to, aby škola byla místem poznání, radosti, pochopení a 

otevřené komunikace. Základním principem je otevřenost, liberální a 
demokratický přístup a hlavně rovnocenná spolupráce rodičů, dětí a učitelů. 

Rodičovská veřejnost, její názory, postoje a ochota spolupracovat, je jedním 

z nejdůležitějších článků vzájemné spolupráce při výchově dětí. Proto je pro 
nás velmi důležité mít korektní vztahy s rodiči, dokázat pochopit jejich 

někdy značně subjektivní stanoviska, spolupracovat s nimi a získat je ke 

spolupráci na výchově jejich dětí.    

     Pedagogický sbor tvoří 6 kvalifikovaných učitelů, 1 vychovatelka a 3 
asistentky. Přístup vyučujících je přiměřený věkovým a individuálním 

zvláštnostem dětí.  Zvláštní pozornost je věnována integraci žáků se 

specifickými poruchami učení a chování. Vyučující se navzájem o těchto 
žácích informují, aby mohli využít při práci s nimi zvláštních postupů, 

vychází z odborných posudků pedagogicko-psychologických poraden a dle 
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potřeby pracují podle individuálního plánu. O tyto žáky pečuje speciální 

pedagog Mgr. Iva Hoždorová, která s těmito žáky individuálně provádí 

reedukační cvičení.  
     Škola se snaží žáky podporovat ve volnočasových aktivitách – 

kroužcích, z nichž mohou děti navštěvovat kroužek výtvarný, přírodovědný, 

vlastivědný, anglické hrátky a šachy.  Pod základní uměleckou školou 

Bučovice se ve škole vyučuje hra na flétnu, klarinet, klavír a elektronické 
varhany. Jako nepovinný předmět probíhá výuka náboženství pod vedením 

p. Jana Krbce. 

     Jako i v předchozích letech je naše škola aktivně zapojena do několika  
projektů jako např. Recyklohraní, Sběr papíru, Ovoce do škol, Celé Česko 

čte dětem, Čtení pomáhá, Zdravé zuby a spoustu dalších. Žáci se 

každoročně účastní různých soutěží a akcí pořádaných školou (výchovné 
koncerty, divadla, sportovní den, plavecký výcvik, dopravní hřiště, Zazpívej 

slavíčku, soutěž hlídek mladých zdravotníků, Den v maskách, Barevný 

týden, Den světýlek atd.).  

     Pro budoucí prvňáčky z mateřských škol z Nesovic, Milonic, Snovídek a 
Nemotic organizujeme přípravnou třídu, kde si děti formou her nejen 

zdokonalují základní dovednosti jako např. správné držení tužky, pozornost, 

postřeh, orientaci v prostoru, ale seznamují se tak i s budoucím prostředím 
školy a s jejich učitelem.  Plní jednoduché úkoly a domů si odnáší svůj 

první domácí úkol.  

     Během hlavních prázdnin proběhla v základní škole oprava školní 
výdejny i jídelny a bylo zakoupeno nové vybavení dle hygienických 

požadavků.     

     V srpnu naše škola ukončila projekt „EU Peníze školám“, jehož cílem je 

získání evropských dotací z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK), v rámci kterého jsme získali celkovou 

dotaci ve výši 673 970,- Kč na projekt Moderní škola 2010. Realizace 

projektu začala k 1. 1. 2011 a řešení spočívalo ve využívání tzv. šablon 
klíčových aktivit. V rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT jsme rozšířili počítačovou učebnu a vybavili ji novou 

výpočetní technikou. Byla zakoupena nová interaktivní tabule a jiné 

materiální a technické vybavení pro zkvalitnění vyučovacího procesu. 
Naším cílem bylo především zajistit pro žáky naší školy kvalitní výuku s 

plně dostačující informativní technikou, která plně splňuje nároky dnešní 

moderní doby. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci projektu 
několik vzdělávacích kurzů v oblasti výpočetní techniky, čímž došlo 
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k prohloubení jejich znalostí a dovedností s následným uplatněním ve 

výuce.  

     Další dotaci ve výši 128 250,- Kč jsme získali na výstavbu „Venkovního 
altánu“ z  Programu rozvoje venkova. Realizace se uskutečnila během 

hlavních prázdnin a altán plně slouží jako zázemí pro výchovně vzdělávací 

proces, sportovní činnosti i relaxaci a oddych dětí venku v bezprostřední 

blízkosti školní budovy. Součástí projektu bylo také zřízení záhonů v okolí 
altánu, výsadba dřevin a bylin s celkovými terénními úpravami okolí 

v rámci dobrovolnické práce rodičů.  Tímto bych chtěla všem rodičům, 

kteří se brigády zúčastnili ještě jednou poděkovat.  
     Členové výboru Klubu přátel školy při ZŠ Nesovice již počtvrté 

uspořádali dne 16. listopadu „Kateřinskou oldies párty“, z níž celkový 

výtěžek činil 53 247,- Kč. Finanční částka byla opět věnována dětem 
základní a mateřské školy. Z této akce jsme již v předešlých letech vybrali 

celkovou částku 108 128,- Kč, z nichž polovina byla předána dětem 

mateřské školy. Z této částky byla do mateřské školy zakoupena 

pískovnička s pískem, žíněnky, skříň na nádobí, skříň na lůžkoviny a 
lehátka, nová ložní povlečení a polykarpové stavebnice pro děti. Základní 

škola využila uvedenou částku pro vybavení venkovního altánu nábytkem, 

koupí didaktických pomůcek a výukových programů. Z výtěžku byl také 
všem dětem základní i mateřské školy hrazen pořad „Afrika kolem nás“ ke 

Dni dětí, kouzelnické vystoupení pro děti a Den matek.  Velké poděkování 

bych ráda vyjádřila všem, kteří nás v této akci podpořili a těšíme se na další 
spolupráci.  

     Také bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za podporu a spolupráci 

v roce 2013. 

     Závěrem bych jménem všech zaměstnanců základní školy popřála 
krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2014.  

  
              školní olympiáda                                     škola v přírodě 
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               Barevný týden                                     Recyklohraní 

 

Mateřská škola 

 

    Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši dvoutřídní mateřskou 

školu 
37 dětí. Během celého roku byly vedeny k rozvíjení svých schopností a 

dovedností, k utváření kladných vztahů nejen mezi kamarády, ale i 

k dospělým, ke svému okolí, k vytváření vlastních úsudků, k řešení běžných 
denních starostí. 

   Celoročně jsme se věnovali prevenci vad dětské řeči – poradenskou 

činnost nám poskytuje Speciálně pedagogické centrum v Brně, pobočka 
Vyškov. 

   Společně jsme se se základní školou účastnili různých sportovních a 

kulturních akcí – oblíbené sportovní dny, Mikulášská nadílka, předvánoční 
výstava na zámku, koncerty, divadla. 

   Také spolupráce s rodiči probíhala v duchu vzájemné důvěry, otevřenosti 
a ochotě spolupracovat. Uskutečnila se úprava školní zahrady, podzimní 

výlet na hrad Cimburk, organizace Kateřinské oldies párty, zimní a také 

indiánský víkend na ,,Včelíně“, v údolí Říčky  na chatě Magdalena, vánoční 
dílna pro rodiče a děti, oslava Dne matek. 

    Naši Tygříci a Berušky se představili na akcích Obecního úřadu – 

tradiční vítání občánků, Rozsvěcování vánočního stromu. Myslivecké 
sdružení Pláňava si pro děti připravilo besedu o myslivosti, také úžasný 

Den dětí. 

   Podle hesla  „v zdravém těle zdravý duch“ navštěvovaly děti solnou 
jeskyni ve Vyškově, absolvovaly plavecký výcvik v Aquaparku, a poměrně 

často ,,vyšláply“ do okolí Nesovic, do lesa,  nebo k rybníku. 

   V závěru školního roku jsme - po indiánsku - zamávali kamarádům 
nastupujícím do první třídy ZŠ. 
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   Dovolte, abych Vám všem, v čase provoněném jehličím, vanilkou a 

purpurou, předala od dětí ze školky pět vánočních balíčků. Rozbalit je 

můžete hned: 
  

Zelený balíček  -  je plný písniček. Na každý den aspoň pět, veselejší bude 

svět.  
Modrý dárek praví  - hlavně hodně zdraví. 

Červený balíček   -  je plný srdíček. Lásku v sobě skrývají, pro koho se 

neptají.              
Žlutý dárek věstí  -  pro každého štěstí. 

Překvapení v bílém? Jé, to je milé. Od rána úsměv ve tváři a všechno se 

podaří.   
 

                                                                       Bc.Markéta Plavinová 

                                            

                              
   zimní radovánky na zahradě              hudební vystoupení s Míšou  

                                                                             Růžičkovou      
 

      
                      
 

Z činnosti Svazu zahrádkářů Nesovice  
 

     Z pohledu zahrádkáře lze letošní rok hodnotit až na některé výjimky 

jako úspěšný.  Výbor naší základní organizace se scházel na svých 
pravidelných schůzích a řešil aktuální záležitosti.  

     V březnu jsme pořádali instruktáž řezu ovocných stromů v zahradě pana 

Romana Pousky. Odborný řez s komentářem předvedl  přítel  Miloš 

Procházka z Klobouček – místopředseda oblastního sdružení zahrádkářů. 
Všichni přítomní tuto akci hodnotili kladně.  
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     V dubnu jsme ve spolupráci s OÚ uspořádali v kulturním domě II.  košt 

vín. Zaplněný sál, výborné víno a příjemná nálada s cimbálovou muzikou 

z Mikulčic nepotřebuje žádný komentář. 
    V září jsme se jako spolupořadatelé zapojili do setkání s důchodci. 

V říjnu jsme uspořádali zájezd do Olomouce na výstavu Flora. 

    Chtěl bych tímto poděkovat členům naší organizace, zejména našim 

děvčatům za pomoc při organizaci společenských akcí. 
    Závěrem přeji všem občanům pokojné, láskou a porozuměním naplněné 

vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2014. 

      
 

                                                                       Ivan Machálek 

                                                            předseda MO ČSZ Nesovice 
 

Z činnosti TJ Sokol Nesovice 

 

     Není žádným tajemstvím, že vhodný optimální pohyb každého člověka 
je přínosem pro jeho zdravotní stav. Proto je žádoucí, aby každý z nás 

věnoval část svého volného času nějakému pohybu, třeba rekreačnímu 

sportování. 
     Místní TJ nabízí v tomto ohledu široké využití volna pro všechny 

věkové kategorie, ať v tělocvičně nebo venkovním areálu. 

     Také blízký Ždánický les umožňuje rekreačním sportovcům pohyb 
v krásném prostředí. Milovníkům jízdních kol nabízí vyjížďky po 

asfaltových cestách např. do Klobouček, Bučovic, Mouřínova, Rašovic, 

Haluzic a dalších obcí mimo náš okres. 

     V zimním období při příznivých sněhových podmínkách mohou lyžaři – 
běžkaři vyjet do stopy nad Letošovem, kterou každoročně udržuje a 

prošlapává člen TJ pan Jiří Soustružník. Okruhy stop jsou přibližně 

v délkách 3, 5 a 7 km. 
     Chci poprosit ty občany, kteří v zimě využívají uvedené cesty 

k procházkám, aby svojí chůzí neničili lyžařské stopy,  protože tím mohou 

zapříčinit zranění běžkařů. Děkujeme za pochopení. 

    Závěrem chci popřát všem spoluobčanům pěkné Vánoce a mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce. 

 

                                                    Josef Budík – předseda TJ Sokol 
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Fotbalový oddíl TJ Nesovice - vyhodnocení roku 2013. 

 

     Na jaře probíhala druhá část fotbalového ročníku 2012/2013. TJ Sokol 
Nesovice měla ve hře dvě mužstva dospělých a družstvo žáků.  

Okresní přebor: „A“ mužstvo ukončilo sezónu na 13. místě tabulky a 

sestoupilo do třetí třídy. 

IV.třída : „B“ mužstvo skončilo jako obvykle ve středu tabulky. 
Okresní soutěž žáků: naši žáci ukončili sezónu v první polovině tabulky.  

Výsledky jednotlivých družstev v podzimní části sezóny 2013/2014 : 

- „A“ mužstvo – III.tř.sk.A – 2.místo o jeden bod za prvním 

- „B“ mužstvo – IV.tř.sk.A – 6.místo  

- Družstvo žáků – okresní soutěž sk.A – 4. místo  

     Všichni společně věříme v lepší výsledky v následujícím roce 2014, 
hlavně návrat A-mužstva do okresního přeboru. 

 

                                           Milan Mokráň, předseda oddílu kopané 
 

Šachy v Nesovicích 

 

    Dne 3. října 2012 zahájil šachový oddíl při ZŠ Nesovice již patnáctý rok 
své činnosti.  

     Děti se scházely každý čtvrtek ve 13. hodin v ZŠ v počtu 6. Na konci 

každého školního roku odcházejí z našeho kroužku dva dobří hráči, kteří 
však již v soutěžní činnosti nepokračují. Pravidelně je prováděn nábor 

nových žáků, ale z jejich strany není velký zájem. Na ministerstvu školství 

uvažují o zavedení šachu jako nepovinného předmětu.  

     V roce 2012 a 2013 jsme chtěli navázat na úspěchy z minulých let, kde 
jednotlivci byli dvakrát přeborníky okresu a třikrát se umístili do 3. místa. 

Žáci jsou zařazeni do přeboru Jihomoravského kraje, hraje se šest kol. 

Největších úspěchů dosáhli mladí šachisté v Brně 23. 2. 2013. 
     Dne 7. 12. 2012 se žáci zúčastnili Mistrovství ČR škol v šachu ve 

Vyškově. Obsadili druhé místo a v následném krajském kole 6. místo.  

     Dne 26. 4. 2013 se konal okresní přebor šachu jednotlivců ve Vyškově, 
kde zvítězil Dominik Odrazil se ziskem 5,5 bodu, Tomáš Fryč, Tomáš 

Slezáček a Radim Svoboda získali po 4 bodech, Lukáš Fryč 3,5 bodu, Jan 

Vepřek 3 body a Jan Hřebíček 2 body. 

     Na konci roku 2012 proběhlo šachové loučení v zasedací místnosti OÚ, 
kterého se zúčastnilo 49 hráčů.  
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     V srpnu 2013 proběhl náborový turnaj ve stolním tenise, který bude 

pokračovat každý pátek v 16 hodin v tělocvičně ZŠ pro děti i dospělé. 

     Děkuji tímto vedení školy, rodičům a obecnímu úřadu za podporu 
šachovému oddílu. 

                                                                   Josef Odrazil st. 

                                                vedoucí šachového oddílu při ZŠ Nesovice 

 

Debrujárský rok 2013 
 

     S lednem 2013 začínáme plnit úkoly do celorepublikové soutěže, 

tentokrát pod názvem „Nobel“. Plni očekávání, co si pro nás tentokrát naši 
„docenti“ nachystali, řešíme první zadání. Jedná se o jednoduchou výrobu 

elektromotoru. Ještěže se můžeme obrátit na Michala s Pavlem, kteří se 

zapálením propojují, zkoušení a inovují.  
     Měsíc únor a březen nám přichystal výrobu teploměru a siloměru. 

Hlavně mladší děti se zaujetím sledují, jak se dá jednoduše vyrobit teploměr 

a co je vlastně ten siloměr. K oživení a vysvětlení působení síly, jsme si 
přinesli pravé posilovací pružiny a hned se zjišťuje, jak jsme na tom se 

svaly a kdo je klubový borec.  

    Duben a hurá ven. První schůzka je trochu deštivá a to bychom zrovna 

potřebovali sluníčko. Sestavovali jsme jednoduchou fotokomoru a máme i 
první fotky z ní. Také jsme zařadili kreativitu v podobě malování trička 

s „roboto – debrujárem“.  

     Je tu květen a konečně opravdová teplo. Využíváme tento krásný den a 
s vlastnoručně vyrobenými děly z minulé schůzky, se náš malý dvorek 

stává opravdovou střílnou. Koncem května vyráží naši starší debrujáři do 

Kyjova na „Bambiriádu“ s dalšími organizacemi k prezentaci svých 

organizací. Je sychravo, deštivo a tím pádem přichází i málo návštěvníků.  
Červen a poslední úkol do soutěže je odeslán do Prahy a také si s malých 

časových důvodů děláme jen klubovou oslavu „Dne dětí“. Je nachystaná 

hmatová soutěž, skládání puzzle, kostek, hlavolamů, soutěžíme 
s barvičkami, plastovými vršky a hrajeme oblíbenou sluchovou hru 

s budíkem. Odměnou všem jsou sladkosti a malá skládačka a hračky.      

     Máme tu očekávané prázdniny. Starší děvčata jedou na tábor DDM 
Bučovice, kde při celotáborové hře plně využívají své debrujárské znalosti.  

Přichází babí léto a s tím příchod nových dětí do našeho klubu. Prvotní 

ostych z neznámého mizí a  ze všech se stávají velcí kamarádi. Vyrábíme 

panáčka, který nám vysvětlí, co je to těžiště, smažíme volské oko v papíře a 
všichni se diví, jak je možné, že papír neshořel? Mladší děti zkouší, jak 
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kvetou květiny ve vodě, jak létá vrtulka a nebo jak se míchají barvy až 

vznikne bílá. 

     Pátého prosince k nám přichází něco trochu černého a chlupatého. 
V koši nese samé voňavé dobroty a toto odpoledne se děti jakoby zázrakem 

proměňují v ty nejhodnější stvoření pod sluncem  Čím to asi bylo? 

Hrajeme hru „Riskuj“ a je to napínavé až do samého konce. A už přichází 

poslední schůzka v tomto roce. V naší klubovně svítí stromeček, voní čaj a 
na stolech se na nás smějí vanilkové rohlíčky, linecká kolečka, hrudky…. , 

že by už na dveře ťukaly Vánoce? Ano jsou tady i s dárečky. Děti 

rozbalují, u toho mlsají, zpíváme koledy, pouštíme lodičky a povídáme 

si, jak to bylo, když nebyla elektřina a mobily a je nám dobře. Proto i 

všem lidičkám přejeme kouzelné Vánoce a v novém roce 2014 jen samé 

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

www.debrujar.cz 

 

                                                                                                                                                
                                                                             Lenka Rešková  

                                                                   vedoucí Klubu malých debrujárů   

                                                                              v Nesovicích 

   
        výroba papírových čepic                 příprava na Mikuláše         

 

Z činnosti Mysliveckého sdružení „Pláňava“ Nesovice 

 

     Letošní rok nebyl svým průběhem zcela obvyklý. Dlouhá zima, mokré a 

chladné jaro – to vše se nepříznivě projevilo také na zvěři a jejím zdárném 
vývoji.  

     Přestože jsme měli připraveny dostatečné zásoby krmiva a pravidelně 

přikrmujeme, stejně jsme větších přírůstků nedosáhli. Kromě toho je 
zejména drobná zvěř ohrožována různými dravci jako káně, jestřáb, liška 

http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz/
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nebo psík mývalovitý. Dost značné ztráty zaznamenáváme i díky tomu, že 

naši honitbu protíná silnice I. třídy a železnice.  

     Celkově lze říci, že zejména drobné zvěře z různých důvodů ubývá. 
Proto jsme se rozhodli alespoň stav bažantů zlepšit jejich umělým 

odchovem. Zakoupili jsme líheň, zbudovali dvě voliéry a odchovali 100 ks 

bažantů, které jsme vypustili do volné přírody. Po celou dobu zimy až do 

jarních měsíců zvěř přikrmujeme. 
     V podzimních měsících jsme uspořádali dva hony, kde jsme ulovili 

pouze 11 bažantů. Proto jsme od dalších honů upustili. Ani v odlovu zvěře 

černé (divočáci) se nám příliš nedaří.  Celkem 12 ks je proti předešlým 
rokům velmi málo.  

     Kromě péče o zvěř se naše myslivecké sdružení aktivně zapojuje také do 

dění v obci, stará se o vlastní mysliveckou chatu a v průběhu roku pořádá 
různé akce. 

     V lednu jsme po dvaceti letech uspořádali myslivecký ples. Doufáme, že 

ten další, který je plánován na 17. ledna 2014, bude mít alespoň takový 

úspěch jako ten letošní. V tradici mysliveckých plesů bychom rádi 
pokračovali i v příštích letech.    

     V dubnu pořádáme každoročně střelby o „Velikonočního beránka“ na 

naší střelnici.  
     Koncem května jsme uspořádali pro žáky 2.ročníku ZŠ Nesovice a 

mateřskou školku besedu o myslivosti, spojenou se střelbami ze 

vzduchovky. Akce se uskutečnila v areálu myslivecké chaty. 
     V průběhu roku se členové MS podle možností věnují také brigádnické 

činnosti. Opravují se dosavadní krmná zařízení, budují se nová. Několik 

brigád se uskutečnilo na úpravu chaty a jejího okolí, v  rámci spolupráce 

s Agronetem Nesovice  se někteří naši členové podíleli na trávení myší. 
Menšími finančními částkami přispívá MS také ostatním složkám, které 

pořádají hlavně akce pro děti (škola, SDH, KPŠ, Sokol) 

      V říjnu jsme uspořádali pro členy MS a rodinné příslušníky zájezd do 
Znojma.  

      Od 1. 1. 2014 vejde v platnost nový Občanský zákoník, který některými 

svými pasážemi znepříjemní činnost i naší zájmové organizaci. Věříme, že 

brzké dodatky zákona tuto situaci napraví. 
     Vážení občané, přeji vám všem klidné a spokojené Vánoce, hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014. 

 
                                                           Luděk Machálek  

                                               předseda MS „Pláňava“ Nesovice  
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     ukázka loveckých fanfár                 slavnostní vyhodnocení roku 

 

 

Z činnosti SDH Nesovice 

 

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, bratři a sestry. 

     Jsme velice potěšeni, že vás můžeme pozdravit prostřednictvím 
Nesovického zpravodaje. 

     Na  úvod  chceme  poděkovat  za  Vaši  přízeň  a  vysokou  návštěvnost 

na akcích,  které  pravidelně  každoročně  pořádáme. 
     V únoru Dětský Karneval, na kterém jsme měli čest přivítat více než 120 

dětí, v maskách, či bez, s doprovodem či bez, ale hlavně s dobrou náladou. 

Program jsme se snažili udělat zábavný pro všechny a nezklamal nikdo, 

děcka řádily jak tajfun, rodiče je podporovali a hlavně se zapojili do 
soutěží. Slalom se smetákem a drátěnkou, taneční soutěž dětí, Mazurka, 

tančili rodiče s dětmi a potom taky sladkosti a párek a oplatek a fruko, k 

tomu nám hrál na rádio D. J. Radůz, až se mu z beden kouřilo a jističe 
poskakovaly - no nedělička  nedělovatá. Dětem zůstal krásný zážitek, nám 

pocit z dobře vykonané práce a obci vyleštěný parkety, akorát rodiče museli 

děckám koupit nový gatě, páč s těma nedělníma jezdily naděje rodu po 
kolenách tak prudce po sále, že laty by musely být z plechu. 

Dětský den, plánovaný na červen, nám zhatilo počasí, ne a ne se vyplakat, 

tak jsme akci přesunuli na konec prázdnin a povedlo se. 

Dětské dny se snažíme dělat tematicky, už jsme byli Indiáni a Kovbojové, 
Námořníci a Piráti, letos jsme dětem ukázali různá řemesla. Každý měl 

možnost si vyzkoušet různé obory. Cukráři zdobili dort, instalatéři skládali 

novodurové potrubí, vyzkoušeli jsme si práci poštovních doručovatelů, 
zdravotníků, na kolečkách, či rudlu jsme vozili materiál jako skladníci od 

každého kousek, kdo se zúčastnil, dostal certifikát o splnění, rodiče 
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soutěžili v přibíjení hřebíků, nebo navlékání nití do jehel, vzhledem k tomu, 

že rodiče už doklad o vzdělání mají, dostali štamprdličku, sice malou  ale 

kvalitní. Jsme rádi, že rodiče a děti se na naše akce vyhastroší, tak jako my, 
do nějakých kostýmů a tím přispějí k veselému  barevnému odpoledni. 

Soutěž o nejchutnější bramborák se také povedla, sice vzorků jen 8, ale 

okoštovali všichni.  

     Ten vítězný vytvořila Blanka Zabloudilová (t. č. kuchařka v  MŠ 
Nesovice). V září jsme vytvořili silný pořadatelský tým Kája Kupka- fa. 

INTER-EX, Obec Nesovice a Hasiči. O co šlo? No přece o jídlo. 1. ročník 

Gulášfestu nebo Festguláše, jak kdo chce, soutěž ve vaření kotlíkového 
guláše. 

     Každý má svůj recept, tajné koření a to nevyzradí, kdyby ho ukřižovat 

chtěli. Účastníků sice nebylo moc, ale výsledek byl vynikající. Pošmákli si 
všichni zúčastnění. Kdo je mlsný a nepřišel, udělal chybu. To znamená, 

příští rok nezaspat, potrénovat, vychytat detaily a na start. 

A potom jen vyhrát a převzít hlavní cenu tak, jak to udělal letos Jarek 

Kupků. 
     Chceme poděkovat Vám všem za hojnou návštěvu našich akcí, za 

pomoc, za sponzorské příspěvky za železný šrot, za Vaši přízeň, za to, že 

nás máte rádi.  

A na závěr důležitá telefonní čísla:    

Tísňové volání – 112 

Hasiči – 150 

Záchranná zdravotní služba – 155 

Policie ČR - 158 

                                                      Milan Hanák – velitel SDH 

 

Obecní knihovna Nesovice 

     V březnu 2013 navštívily knihovnu děti a paní učitelky z Mateřské školy 

Nesovice. Mladší Berušky a starší Tygříci si prohlédli knihovnu, dětské 
knihy, plnili drobné úkoly a půjčili si pohádkové knihy na čtení před 

spaním. 

     Na výzvu NK Praha se naše knihovna připojuje k charitativní sbírce 
„Přines padesátník“. Účelem sbírky je humanizace prostředí, nákup 

přístrojového vybavení, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské kliniky FN 
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v Olomouci. Sbírka trvá do 30. 6. 2014. Pokud vám doma leží nějaký ten 

nepotřebný padesátihaléř, přineste jej do knihovny a podpořte užitečnou 

věc. Bližší informace získáte v naší knihovně nebo na http://sancecz.org/. 

     Zveme všechny děti a spoluobčany k návštěvě knihovny. Určitě si 

vyberete z dětských knih nebo z beletrie, hobby publikací nebo naučné 
literatury. Najdete zde nové dokumenty o panu Františku Královi, čestném 

občanu Nesovic a kopie starých kronik naší obce. Otevřeno je v pondělí a 

ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. Občanům, kteří k nám ze zdravotních 

důvodů nemohou přijít, přineseme knihy jednou za měsíc domů.         

    Závěrem přejeme všem spoluobčanům pěkné vánoční svátky a hodně 

zdraví v roce 2014.  

                                                                                                                 

                                                    Blanka Homolová a Helena Kuchtová 

                                                                        knihovnice 

 

 

Pozvánky 
 

Myslivecký ples 
  

     Myslivecké sdružení Pláňava za podpory obce zve všechny spoluobčany 

na Myslivecký ples, který se uskuteční v pátek 17. ledna 2014  v 19:00 v 
KD Nesovice. K tanci a poslechu hraje skupina Petra Grufíka z Vacenovic, 

ukázky mysliveckých hudebních tradic předvede trubačské trio z 

Bukovinky. Bohatá tombola a ochutnávka zvěřinových specialit. 

 
 

 

Sportovní ples 
 

     TJ Sokol Nesovice, oddíl kopané pořádá v pátek 28. 2. 2014 v sále KD 

tradiční Sportovní ples. Hraje skupina Panorama. Začátek ve 20:00. Všichni 
občané jsou srdečně zváni.  

 

http://sancecz.org/

