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dostává se Vám do rukou poslední vydání zpravodaje obce 
a zastupitelstva obce Nesovice, kterému končí funkční ob-
dobí. Je dobré připomenout, že zastupitelstvo pracovalo 
ve složení paní Oldřiška Kiliánová, Lenka Knapová, Karel 
Kupka, František Machálek, Mgr. Michal Kupka, Zdeněk 
Martinec, ing. Petr Homola, Miroslav Syřiště a Vítězslav 
Reška. Nechci na tomto místě hodnotit, co se nám poda-
řilo splnit a co ne, ale jen se krátce ohlédnout za letošním 
posledním půlrokem našeho funkčního období. I letošní 
naší prací jsme chtěli přispět k tomu, aby se nám všem  
v Nesovicích lépe žilo. Samozřejmě, že ne všechna, větši-
nou drobná předsevzetí, se nám podařila naplnit.
 Skončilo období, kdy celá obec utrpěla výstavbou od-
dílné kanalizace a nastává doba, kdy je dobré celou vesnici 
dát stavebně a bezpečnostně na úroveň, kterou si Nesovi-
ce zaslouží. Již v loňském roce se podařilo opravit většinu 
místních komunikací a srovnáme-li stav před kanalizacía 
po kanalizaci, je to dost velký rozdíl. Zejména občané  
v místních částech Padělíčky, kolem bytovek, v Chaloup-
kách, Prohřešově a celé části v ulici Za školou včetně ulice 
kolem Vaďurového se mohou pyšnit opravenými komuni-
kacemi. 
 Už v loňském, ale zejména v letošním roce se přistou-
pilo na generální opravy chodníků. Je dokončena část od 
kapličky Nesovice až do Milonic, od křížku v NZ až po sochu 
sv.Jana Nepomuckého v Nových Zámcích, od zdravotního 
střediska až po Kiliánovo v Nesovicích, v Letošově od ná-
městíčka až po č.p.40, dále v Letošově od Kupkového až na 
Padělíčka. Je to celkem 1,7 km chodníků a několik metrů 
chodníků přeložených. 
 Zároveň se snažíme kolem chodníků budovat nové 
veřejné osvětlení, poněvadž každoročně za tyto opravy 
vydáme spoustu peněz a nepociťujeme, že by se kvalita 
veřejného osvětlení zlepšila. Proto jsme se rozhodli na 
základě zkušeností z instalace několika vzorových světel 
provést postupnou generálku celého veřejného osvětlení 
tak, jak nám to podmínky dovolí. Pokud si někdo večer 
projde část v Nových Zámcích, kde jsou nová světla skoro 
rok nainstalovaná, jistě nám dá za pravdu. Pevně věříme, 
že nové zastupitelstvo naváže na tyto opravy a rekonstruk-
ce a Nesovice budou opět patřit mezi obce, které budou 
svou infrastrukturou patřit mezi ty nejlépe hodnocené.  

 V letošním roce se nám podařilo i odladit veřejný 
rozhlas, který by rovněž měl přispět ke komfortu a infor-
movanosti občanů. Víme, že částečné problémy přetrvá-
vají, ale naše osobní zkušenost je, že z chodníku je veřejný 
rozhlas slyšet bez jakýchkoliv problémů. Starý rozhlas by 
se měl v měsíci září odstranit a mělo by dojít tímto způ-
sobem k zamezení šíření neodhalitelných zvuků z tohoto 
starého rozhlasu. 
 V letošním roce byla již dokončena oddílná kanalizace 
v nové části na konci Žlebů, v září je zahájena výstavba 
této kanalizace v ulici Kout a rovněž letos ještě dojde 
k prodloužení vodovodu a této kanalizace v Letošově  
v Chaloupkách. Zastupitelé obce se snaží dívat kolem sebe 
a reagovat na podněty občanů. Vždy je třeba ale vidět širší 
souvislosti a s těmito informacemi dále pracovat a dospět 
tak k co nejlepšímu řešení ve prospěch většiny občanů. Ne 
vždy je to ale možné, poněvadž česká legislativa se ztrácí 
v mnoha zákonech, posudcích a institucích, bez jejichž vy-
jádření nelze danou věc rozhodnout či uskutečnit. Máme 
nachystaný krásný projekt školního hřiště a odpočinkové 
zóny u školy, ale bohužel některé instituce tomuto nejsou 
nakloněny a nepodařilo se nám tento projekt zatím prosa-
dit. Dle našeho názoru by tento projekt měl být záležitostí 
obce a ne nějakých institucí, které s obcí jako takovou ne-
mají nic společného. 
 Z posledních akcí, které současné zastupitelstvo řeší, 
je výměna nábytku a počítačového vybavení v knihovně, 
které navazuje na již v minulosti rozsáhlou opravu stropů, 
podlahy a osvětlení. I zde jsme využili dotaci z Jihomo-
ravského kraje, která pokryje určitou část nákladů. Naše 
knihovna je sice malá, ale bude velmi útulná a díky obě-
tavým knihovnicím si zde můžete zapůjčit či objednat 
prakticky jakoukoliv knihu, která je v dosahu knihovnic-
kého fondu v celé České republice.  I jim patří poděkování  
za jejich neustálé vzdělávání a zabezpečení naší knihovny.
 Ještě je dobré se zmínit o našem koupališti. I v letoš-
ním roce před sezónou bylo nutné přistoupit k dalším 
opravám a úpravám. Z úst mnoha návštěvníků jsme 
slyšeli velké uznání, zejména na kvalitu vody, vstřícnost 
personálu. Jen je škoda, že místní to na naše koupaliště 
tolik netáhne, jako přespolní. Letos si k nám našlo cestu 
spoustu občanů až z Brna a okolí a byli velmi častými 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
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návštěvníky. Věříme, že koupaliště bude zachováno i pro 
další generace a vhodnými opravami i toto bude sloužit 
hlavně našim obyvatelům. I když letos bylo opravdu 
krásné léto, přesto vstupné zdaleka nepokryje provozní 
náklady. Zde patří poděkovat našemu správci koupaliště  
a správci ČOV, který svým přístupem a prací i ve volném 
čase naše koupaliště povznesl mezi nejlépe hodnocená 
koupaliště v širokém regionu. Jen pro zajímavost uvádím, 
že v roce 2016 koupaliště navštívilo 3.818 osob, v roce 
2017 již 6.573 osob a letos 9.270 osob.   
 Úkolem pro nové ZO bude snad dokončit rozpracovaný 
projekt workoutového hřiště pro střední a starší genera-
ci ve sportovním areálu, máme zadánu studii ozelenění  
a výsadby vhodných dřevin po obci. Opět i toto naráží na 
značné problémy, protože jsou všude vedeny sítě, tyto 
mají ochranná pásma anebo je to v blízkosti elektrického 
napětí a výsadba takto není možná. Víme, že z hlediska 
občanů se tyto skutečnosti jeví jako nepodstatné, ale pro 
různé instituce je to nepřekonatelná překážka.        
 Pro aktivity v kulturním areálu u hřiště bylo zrekon-
struováno, vybaveno a dáno do souladu zázemí, které 
odpovídá dnešní době. Je třeba si uvědomit, že od jara do 
podzimu je zde pořádáno několik akcí a pořádající složky 
si opravdu zaslouží krásné zázemí. 
 Dále jsme v letošním roce dokončili výměnu oken  
a dveří v celém kulturním domě vč. zasedací místnosti. 
Byla pořízena další technika na údržbu obce a snad lze 
říct, že jsme vybaveni na naši obec až nadstandartně. 
 Víme také, že ne vše se podařilo a nové zastupitelstvo 
čeká jistě mnoho práce ve prospěch všech občanů naší 
obce. Ze své pozice mě velmi mrzí, že zájem občanů o věci 
veřejné není prakticky žádný, alespoň o tom svědčí účast 
občanů na jednotlivých zasedáních. Vždy je lepší zeptat 
se přímo kteréhokoliv zastupitele na svůj či obecný pro-
blém, než šířit „zaručené informace“ po svých známých, 
kamarádech a příslušných zařízeních a neznat všechny 
souvislosti. 
 Co nás ještě čeká? Je to především boj za zachování 
přejezdu u Hanákového, kde je enormní tlak na jeho zru-
šení a přechod na Padělíčkách přes dráhu, který se má 
rovněž rušit bez náhrady.  Dále jsou to jednání ohledně 
opravy komunikace II/429 v naší obci směrem na Vyškov. 

Tato oprava by měla proběhnout na podzim příštího roku, 
ale již dnes se obec vyjadřuje k jednotlivým skutečnos-
tem. Je to také elektrifikace vlárské trati, která rovněž 
nabírá na tempu, a zde se rýsují pro obec možnosti, jak 
zlepšit dopravní situaci v naší obci. Je to i spousta dalších 
drobných akcí, ke kterým obec musí zaujmout stanoviska. 
To už bude ale práce pro nové zastupitele.   
Vážení občané, 
 je před volbami a máte možnost vybrat nové zastupi-
tele naší obce. Věřím, že budete mít šťastnou ruku a zvo-
líte takové členy, kteří pomohou dostat Nesovice zase na 
vyšší úroveň. Chtěl bych ze své pozice poděkovat za práci 
pro obec Nesovice a pro všechny naše občany paní Lence 
Knapové, Františku Machálkovi, Zdeňku Martincovi a ing. 
Petru Homolovi, kteří se rozhodli již dále nekandidovat do 
zastupitelstva obce a přenechat tak tento post někomu 
jinému. Přeji jim pevné zdraví, mnoho optimismu a elá-
nu do dalšího profesního i osobního života. Přesto věřím, 
že budou i nadále ve prospěch obce pracovat jako aktivní  
a zdravě kritičtí občané. 
 Závěrem mi dovolte poděkovat za práci všem zaměst-
nancům obce, ať už v trvalém či jiném zaměstnaneckém 
poměru, kteří nám zajišťují chod obecního úřadu tak  
i chod celé obce. Je to více jak 25 zaměstnanců a zejména 
v sezónních pracích jdou neocenitelnou pomocí při jejich 
zvládání. Všem patří za jejich odvedenou práci nejen mé 
poděkování.  
 Vám všem ostatním občanům přeji pevné zdraví, 
osobní úspěchy a hodně krásných dnů v našich Nesovi-
cích.

Nesovice, 31.08.2018 
Vítězslav Reška

 starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Konec školního roku se opět blíží a my máme za sebou 
pětidenní pobyt v přírodě, který letos proběhl v krásné 
oblasti Jeseníků v obci Vernířovice  a zúčastnilo se ho 
52 dětí.  Po dlouhé cestě autobusem jsme se ubytovali  
v krásné rekreační chatě Brněnka, kde na nás čekaly útul-
né pokoje a venkovní vyhřívaný bazén.
 Letošní škola v přírodě proběhla na téma „ Cestování 
v čase“. Po výborném obědě jsme se vydali na cestu do 
pravěku a potkali jsme opravdového pračlověka. Naučili 
jsme se lovit mamuty a rozdělávat oheň. 
 Ve starověku nás navštívila bohyně Athéna a zahájila 
olympijské hry v různých disciplínách. Vyzkoušeli jsme si 
hod diskem, běh, střelbu na terč a další. Po vyčerpáva-
jících sportovních výkonech jsme se osvěžili v místním 
bazénu. 
 Ve středu jsme se hned po snídani vypravili autobu-
sem do nedalekých Velkých Losin na exkurzi do jedné  
z nejstarších manufaktur na výrobu papíru v Evropě. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, jak se papír 
vyráběl dříve a podívali jsme také do výrobny, kde jsme 
mohli přihlížet tomu, jak papír vzniká. Posilněni zmrzli-
nou jsme se vydali pěšky na dobrodružnou zpáteční cestu. 
Po návratu jsme chvilku odpočívali a po výborné večeři 
jsme pomocí Ariadnina klubka překonali nástrahy laby-
rintu. 
 Další den na škole v přírodě jsme se vrátili do staro-
věkého Řecka, abychom mohli odměnit vítěze olympij-
ských klání. Poté už  jsme se ale přesunuli do novověku  
a navštívili právě objevenou Ameriku. Užili jsme si jízdu na 
koni a večeři jsme si, jako správní kovbojové, připravili na 
ohni. Po setmění nás čekalo noční dobrodružství a bojová 
hra Na pašeráky.
 Poslední den jsme si vytvořili památeční pergameny, 
na které nám naši kamarádi napsali hezké vzkazy a po-
city z celého pobytu. Po skvělém obědě jsme se rozloučili  
s personálem horské chaty básničkou, poděkovali za 
vstřícnost a skvělou stravu, na které jsme si každý den 
pochutnali. Celý slunečný týden jsme si všichni náramně 
užili a všechny tyto společně strávené chvíle zůstanou  
v našich vzpomínkách. 
 Děti, které se nezúčastnily pobytu v Jeseníkách, prožily 
týden s programem „Cestování v čase“ ve škole. Pondělí za-
hájily zavedením Cestovatelského deníku, cestovatelskou 

písničkou a stavbou stroje času z kartonu. V úterý si děti 
předčítaly, modelovaly a zahrály na lovce mamutů. Stře-
da byla výletní a tak se celá škola vydala navštívit zámek 
v Bučovicích. Ve čtvrtek proběhlo hledání pokladu cestou 
k rybníku, kde děti plnily úkoly podle starověkých indicií. 
V pátek nastavily stroj času na přítomnost i budoucnost  
a oslavily Den dětí na myslivně. Tam se učili dovednostem 
střílení, získaly poznatky o naší myslivosti a zvěři. Kromě 
skvělých zážitků si odnesly odměnu ve formě bonbonů 
a medailí. Za krásně připravenou akci moc děkujeme My-
sliveckému sdružení Pláňava v Nesovicích.
 Závěrem bych popřála všem žákům úspěšný školní rok 
2018/2019.

Za kolektiv ZŠ Andrea Kupková, ředitelka školy

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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ŠKOLA VE ŠKOLE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Náš největší den
Dobrý den, chcete vědět, co je nového? U nás spousta věcí, 
ale kdybychom to tady měly vyprávět, tak by to bylo na 
román. Proto jsme se domluvily, že se s vámi podělíme 
o náš největší zážitek ve školce. Ale nejdřív, bychom vám 
rády představily nováčky v našem týmu. Stálicemi zůstá-
vají p. učitelka Markéta Plavinová, Olga Lukášková a Ale-
na Holásková, p. kuchařka Blanka Zabloudilová, pomocná 
kuchařka Iveta Valentová, vedoucí stravování Pavla Růžič-
ková (za kterou nastoupila Petra Jedličková) a p.uklizečka 
Petra Koryčanská. A aby nás tady nebylo málo, rozrostli 
jsme se o novou p. učitelku Kristýnu Bystrou a nové p.asi-
stentky Petru Galatovou a Petru Jedličkovou (nyní vedoucí 
stravování). Počítáte s námi? Tak ještě nekončíme! Ještě 
jsme tady my, děti a nás je 41! 20 berušek a 21 tygříků. Ale 
dost už bylo čísel. Určitě jste zvědaví na ten náš velký den. 

Co by to mohlo být? No jasně, přece Den Matek! Větší sláva 
ve školce není. Velké přípravy  a zkoušení. Strašně se sna-
žíme naučit se básničky, písničky a do toho i choreografii 
vystoupení. Moc dobře víme pro koho to všechno děláme, 
a tak jedem jako s medem. Ani se nenadějeme a je to tady. 
Ráno přijdeme do školky, kde nám výzdoba napovídá, že 
už je to opravdu, ale opravdu dneska, ale pořád jsme v po-
hodě, nervozita je na bodě mrazu. Na zahradě si již všímá-
me, že si některé děti (zvláště nejstarší děvčata) začínají 
opakovat svoje básničky a už se krapet potíme. U oběda 
všichni dělají, jako že nic, ale pak to přijde. Jak máme vy-
držet na lehátku a odpočívat, když máme plnou hlavu, už 
tolik opakované, melodie a vidíme před sebou ten zástup 
maminek? Konečně, vstáváme, a to už je fofr. Všichni se 
sejdeme nahoře u tygříků, kde se tréma a nervozita napl-
no projeví. Tluče nám srdíčko, místo trika si oblékáme na 
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ruce kalhoty...však to jistě znáte. Vcházíme do třídy a ná-
hle, jako mávnutím kouzelného proutku všechny ty obavy 
mizí, protože se na nás usmívá ten nejdůležitější člověk 
na světě, naše máma. Zazpíváme, zatancujeme, zarecitu-
jeme básničku a je to. Maminky se poté ještě o sobě něco 
pěkného dozvědí z videa, ke kterému si dají kávu a dort, 
utřou slzy a už si nás volají, ať s nimi jdeme ochutnat jedlé 

obrazy, které jsme pro ně odpoledne v jídelně vytvořily. 
Řítíme se maminkám do náručí. Jedna pusa, druhá, třetí 
a slova chvály... Jsme na sebe pyšní, dokázaly jsme to. Uf, 
ale že to bylo náročné! Tak zase za rok! 

                                                                 Za děti převyprávěla
 Alena Holásková. 

Den Matek BeruškyVe sněhu

V knihovněKarneval MŠ
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HODY
Hodová máj sice ještě stojí, ale letošní hody jsou již mi-
nulostí. My s odstupem času můžeme hody hodnotit jen  
a jen pozitivně. Sice se nám nepodařilo uspořádat večerní 
zábavu ve venkovním areálu, což zapříčinilo chladnější 
počasí, nicméně za všechny stárky můžu říct, že jsme si 
hodový víkend i přesto užili na sto procent! Možná ono 
chladnější počasí prospělo průvodu obcí, neboť nikdo 
nepropotil košili sotva překročil práh domu a hlavně, víno 
mělo skvělou teplotu po celý průvod. Nikdo neodpadl  
z důvodů vyčerpání, úpalu, či přehřátí organismu. Neko-
nečný špalír čítající přes sto krojovaných byl tedy prakticky 
stejně velký na začátku i na konci dne, což možná nepa-
matujeme. K hodovému veselí přispěla skvělá dechová 
kapela Březovjané, která utvářela výbornou atmosféru až 
do pozdních večerních hodin. Nelze opomenout vydaře-
nou předhodovou zábavu v režii fotbalistů a také nedělní 
fotbalové utkání místních žen a mužů, které značně poba-
vilo všechny přítomné. Poslední víkendovou akcí v rámci 
hodů bylo posezení u vína za doprovodu kapely Vraníci, 

kde jsme vytančili poslední zbytky sil a ještě naposledy 
potrápili již značně unavené hlasivky. Poslední kapka 
vína padla o nedělní půlnoci, což dalo hodovému veselí 
tu správnou tečku. My stárci a stárky se již teď těšíme  
na další rok, kdy proběhnou již 10. tradiční Petropavlovské 
hody za sebou. 

Hodová chasa
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NĚCO Z HISTORIE
Popis krojů z Bučovického okresu z roku 1900 
Kniha „Vlastivěda moravská“ napsaná v roce 1900 pa-
nem Čeňkem Kramolišem (1862-1949), řídícím učitelem 
v Kloboučkách, vás provází Bučovským okresem té doby. 
Kniha podává všeobecný přehled o životě místního oby-
vatelstva, majetku obcí, živnostech, osadách, školách, 
úřadech, spolcích atd. nejprve souhrnně pro celý okres  
a pak jednotlivě pro všech 33 obcí. Právě zde, v Nesovic-
kém zpravodaji po téměř 120 letech od prvního vydání 
této knihy, budou opět k přečtení úryvky z dějin blízké-

ho okolí. K příležitosti Krojovaných hodů bylo pro toto 
vydání zpravodaje záměrně vybrána kapitola týkající se 
krojů. Pan Kramoliš popisuje krom slavnostních krojů také 
i běžné šatstvo, takže si můžeme udělat velmi dobrou 
představu o tom, co se před 120 a více lety běžně nosilo. 
Následující text je přesným přepisem stran 18., 19. a 20. 
a zachycuje podobu jazyka českého té doby, kde některá 
slova nám mohou znít nezvykle a některá slova již běžně 
neužíváme.

Dušan Turek
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Kroj
 Zvláštního kroje národního nyní není. Ženy oblékají se 
na venkově poloměstsky; pouze kratšími a širšími sukně-
mi liší se od žen městských. Oděv mužův je městský. Jen 
sem tam někde zachovaly se ještě zbytky kroje starého.
 M ě š ť a n é  před 50 lety nosili dlouhé modré kabá-
ty se šosy, a svobodní pláště s dlouhými límci. Ty nosívaly 
se jen o zvláštních příležitostech. Na krku měli mužové 
černý hedvábný šátek. Hlavu zdobil tvrdý černý klobouk, 
na nohách mívali vysoké lesklé boty. - Ženy chodívaly jako 
jinde v krinolinách, t. j. v šatech s obroučky ve spodu.
 Kroj v e n k o v s k ý nebyl ve všech osadách stejný. 
V okolí Bučovic nosívali mužové žluté koženky po kolena 
se střapci po stranách, bílé punčochy a vysoké boty; vrchní 
část těla kryla modrá neb fialová kordula s bombiky, jejíž 
okraj i dirky byly lemovány červeným harasem; na kor-
dulu oblékl se modrý lajblík s krátkými šosy a bombiky 
ozdobený, jehož dírky byly rovněž lemovány červeným, 
modrým nebo zeleným harasem. Na hlavách mívali ši-
roké klobouky. Mimo to nosívali v zimě haleny a dlouhé 
kožichy, v zadu u spodu rozstřižené, a na hlavách beranice 
dvojího druhu: vysoké aksamitky a v předu o něco nižší 
muškovitky.
 Svobodné ženské nosily sukně „vyškovské a dědické“, 
t. j. z pruhovaného kanafasu; vdané „plkovice“ z plátna 
konopného, barveného na černo, jež si většinou barvily 
samy „bezinkami“. Na nohou nosily všechny různobarev-
né punčochy a nízké otevřené střevíce. Na život oblékaly 
nízkou kordulu, někdy vyšívanou, a modrý špenzr s baňa-
tými rukávy a „šůsky“. Dirky u špenzrů byly obšívány růz-
nobarevným harasem.
 Neměly-li špenzru, nosily rukávce s obojkem (vyšívání 
kolem krku) a půlku (půl velikého šátku) křížem přes prsa. 
Na hlavách nosívaly „lipské šátky“, jež byly zavázány v dr-
dol. Košile nosili muži i ženy těžké, hrubé, konopné.
 Poněkud různil se kroj v okolí Milonic a Brankovic. 
Muži nosili též zde žluté krátké koženice, od nichž vise-
ly po stranách kožené proužky srdéčky ozdobené; boty 
s holínkami měli do polovic lýtek, aby viděti bylo bílé 
punčochy. Přes kordulu oblékali chudobní bílé haleny, bo-

hatší kožichy žluté nebo šedé. Chasa nosívala pláště, jaké 
vídati někde u kněží. - Hlavu kryla sobolnice, t. j. beranice 
se zeleným aksamitem, kožešinou lemovaná. Na přední 
části bývala ozdobena hvězdou trojúhelníkovou. (Byla to 
bez pochyby aksamitka, o níž výše byla zmínka.) Později 
nastaly vydrovky. Ty bývaly v zadu vyšší, v předu nižší,  
a nahoře byl též zelený aksamit (= muškovitky). Mladší 
nosívali široké plstěné klobouky, za něž si chasa dávala 
páví péra.
 Ženy nosívaly nízké střevíce (na všední den „šupáky“), 
červené punčochy, černé sukně a v létě krátké kabátky,  
v zimě kožíšky; později špenzry, jak poznačeno výše.
 Kožichy zvláštního způsobu nosívali v Kožušicích. Po-
dobaly se měchům s rukávy. Nebyly rozstřiženi a knoflíků 
neměly; v předu i v zadu sestřiženy byly do špice. (Viz 
osadu Kožušice !) V kožichách takových malují se často 
pohanští naši předkové. Byl to tedy prastarý kroj. 
 Starý kroj tuto popsaný již skoro úplně vyhynul. V Ko-
játkách ještě před 40 lety, ve Chvalkovicích ještě před 20 
nosívali lidé bílé haleny, a nyní neviděti v celém okrese ani 
jediné. Sem tam některý stařeček nosí ještě žluté koženi-
ce, ale delší, než se nosívaly, a krátký žlutý nebo černý ko-
žich. I fialové korduly s plochými lesklými knoflíky viděti  
u starších usedlých lidí (v Marefách). Ostatní muži nosí 
nyní obyčejné šaty cajkové nebo soukenné.
 Ženské oblékají na sebe v neděli několik spodních šk-
robených sukní, aby byly široké, a na ně sukni kartouno-
vou, soukennou, ba i atlasovou. Horní část těla oblečena 
je ve všední dny ve visitky čili krátké, volné kartounové 
kabátky bez šůsků, na neděli mívají kacabajky čili ka-
bátky přilehlé a delší se šůsky. Na hlavách nosívají šátky 
kartounové, tibetové, i hedvábné, pod bradou zavázané.  
V mnohých osadách mívají děvčata pod šátkem bílý plstě-
ný čepec, aby si šátku namaštěnými vlasy nepošpinily. 
Němci v Kučerově zachovali si svůj národní kroj, jenž jest  
u osady té popsán. Muži, ženy i děti satí se přesně dle svého 
kroje a netrpí na něm žádných odchylek, žádných novot,  
a nikdo se neodváží kroj starý, který ani není pěkný, zamě-
niti v jiný. Vše je tam přesně jednotné jak uniforma.
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POVÍDKA Z DÍLNY FR. MENDLÍKA
REVIZOR
 Výborová schůze fotbalového oddílu TJ Podboří má 
jediný bod. Na programu je jednorázová spolupráce  
s místními hasiči. Dostavil se jejich zástupce.  Jednatel 
Breburda přišel projednat společnou účast na tradičním 
průvodu masek rozlehlou vesnicí. Masopustní průvod 
pořádají hasiči, mají však více objednaných masek, nežli 
lidí ochotných v maskách chodit. Dohodnuto. Bude čtyři-
cet masek. Dvacet obsadí hasiči a dvacet fotbalisté. Dělit 
o zisk se budou na polovinu.  Jednání proběhlo hladce. 
Fotbalisté vyčlení dvacet mužů. Za tím účelem odpadne 
i sobotní trénink.
 Fotbalový pokladník Franta Rendl se přišel to sobotní 
ráno přesvědčit, jak že fotbalisté plní dohodu. To sobotní 
ráno je slunečné a přiměřeně zateplené. Fanouš přichází 
do maskérny na ,,Hasičce“v nejlepší náladě. Najednou 
vytřeští oči. V maskách jsou jen hasiči! Z fotbalistů nepři-
šla sni noha! Mohlo jej napadnout, jak to dopadne. Vždyť 
třeba brigády a sběry železného šrotu provádí jen hrstka 
lidí, především členů výboru. Fanouš se zastydí, omluví  
a pak jedná.,, Půjdu s vámi. Dejte mi nějakou masku!“
 Dostává masku Sherlocka Holmese a kovovou po-
kladničku. To se mu líbí. Má charakteristickou čepici lupu 
i dýmku. Bude to premiéra. V šedesáti letech se poprvé 
v životě zúčastní masopustního průvodu. Hasiči naštěstí 
projevili značnou jasnozřivost. Znají své Pappenheimské. 
Fotbalistům moc nevěřili. Oblékli do masek štamgas-
ty z obou hospod! Jako doprovod pojede hasičské auto  
s proviantem. Také při zastávkách v obou hospodách bude 
připraveno občerstvení zdarma.
 Průvod se dává do pohybu. Hudba hraje, masky začí-
nají křepčit. Fanouš se zařadil mezi pokladníky. Jdou ulicí, 
vždy dva po každé straně. Pokladník se baví. Už dávno 
ztratil přehled o tom, kdo kde bydlí, ba ani neví, kdo se  
v tom domě nachází. Přesto že je rodák Litavou křtěný, byl 
by jako špion zcela neupotřebitelný. Když se otevřou dve-
ře, tu pokladník zaperlí:,, Milostivá paní. Jsem Sherlock 
Holmes. Právě jsem svým vytříbeným detektivním čichem 
vypátral nejkrásnější ženu v téhle ulici!“ Je překvapen kdo 
mu v tom domě otevře.

 V pokladničce často mizí i srolované bankovky.
 Zvláštní skupinu dárců tvoří staří fotbalisté. Protože 
pokladníka fotbalistů znají z četných akcí a také z fot-
balového hřiště, dávají do kasičky srolované stovky se 
slovy:,, Tady máte ode mne, kluci fotbaloví!“ Obdarovaný 
pak musí zatajit, že pomýlení internacionálové přispívají 
vlastně hasičům.
 Obézní Rom převlečený za klauna sbírá do košíku čer-
stvá vejce. Pupkatý hasič zastavuje na silnici první třídy 
automobily vlastním tělem. Do vysunutého okénka pak 
volá:,, Dvacet deka špeku, nebo dvacet korun!“. Na obzo-
ru je vždy jeden pokladník a řidičova ruka většinou plní 
nařízení podivného stopaře. Kdo by čekal v pokladničkách 
jenom drobné, velice by se divil. Babičky dávají nejmé-
ně stokoruny. Někdo jim totiž nakecal, že by jim hasiči  
v opačném případě nepřišli uhasit hořící chaloupku.
 Konečně poslední domek. Urousané nohy cítí účastní-
ci až v podpaždí. Ztráty jsou kupodivu minimální. Akorát 
místní herec a maskér Honza Martan zmizel. Vystupoval 
jako duch v bílém prostěradle. Nedosáhl cíle pro naprosté 
vyčerpání a celkovou ztrátu prostorové orientace.
 Teprve u posledního domku si pokladníci dopřá-
vají něco štamprliček. Po celou dobu  dodržují zásadu,  
že v příkopě ležící muž s kasičkou je perzóna krajně po-
dezřelá..
 Mnohému z účastníků pochodu by se ještě hodila ke 
štamprličce ALPA Francovka. Vesnice Podboří je totiž tak 
rozsáhlá, že při organizování Tradičních hodů s krojo-
vaným průvodem, kapely nadšením zrovna neoplývají  
a někteří kapelníci se raději vymluví.
 Holport hasičů s fotbalisty se nekonal. Nima ruma, 
nima šturma! Fanouš si nedělal výčitky. Dělal, co mohl. 
Do schůze fotbalového výboru přinesl rozlícený pokladník 
nejen výčitky, ale nový kopací míč, Poprvé v životě získal 
nějakou trofej.
 Jenom jedno jej nepřestává mrzet. Lituje těch starých 
fotbalistů, jejichž podpora milovanému klubu se takto 
zcela minula účinkem.

Fr. Mendlík    
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FOTO Z AKCÍ KONANÝCH V I. POLOLETÍ 2018:
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA STAROSTY OBCE 

31. 3. 2018

 ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZONY 20.4.2018
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DIVADLO BOLKA POLÍVKY 11.3. 2018

KOZLAŇÁCI 8.4.2018
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SETKÁNÍ SENIORŮ
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DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA 27.4.2018
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GULÁŠEK 2018

Vítězný tým
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INFORMACE PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,

za šest dní stvořil Bůh nebe a Zemi a sedmý den odpočíval. 
Jeho příkladem se ale řídí čím dál méně lidí, kteří neděli 
považují za den stvořený k těm nejhlučnějším činnostem.
Dalo by se omluvit, kdyby šlo o výjimečnou situaci, ale 
jsou mezi námi tací, kteří i po upozornění řádí se svými 

sekačkami téměř každou neděli nebo i ve svátek.
Opakování je matka moudrosti a proto pro informaci uvá-
dím výňatek z Obecní vyhlášky, kterou v úplném znění 
najdete na stránkách obce Nesovice.
  

                                                                                           Oldřiška Kiliánová

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2002
o čistotě, veřejném pořádku a ochraně životního prostředí v k.ú. Nesovice a Letošov
Zastupitelstvo Obce Nesovice se na svém zasedání dne 19.2.2002 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.  
b) a d), § 12 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob za účelem zajištění čistoty, pořádku, ochrany 
životního prostředí v katastrálním území Obce Nesovice.
2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo sídlo a na 
další osoby, které se na území obce zdržují.
3. Každá fyzická i právnická osoba je v katastrálním území Obce Nesovice povinna dbát o udržování čistoty a pořádku,  
o ochranu životního prostředí a o dobrý vzhled obce i krajiny.
4. Veřejným prostranstvím jsou návsi, 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 prostoru {1}.

Článek 2.
Znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství
Za znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství a za narušování ochrany životního prostředí se považuje zejména:
1. Odhození nedopalku cigarety, smetí, papíru, obalu a jiných odpadků jinam, než do nádob určených na sběr odpadu.
2. Vykonávání tělesné potřeby a znečišťování veřejných prostranství psími výkaly.
3. Založení nepovolené, byť i dočasné skládky odpadového materiálu
4. Provádění opravy vozidla, vypouštění nebo výměna oleje, pohonných hmot, či jiné provozní kapaliny.
5. Mytí vozidla a dopravního prostředku tak, že by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí.
6. Poškození, olamování či trhání květiny, stromu nebo keře.
7. Vjezd, zastavení či stání s vozidlem na ploše veřejné zeleně.
8. Vylepení reklamního či informačního plakátu nebo jiného oznámení mimo výlepové plochy a zařízení k tomu určená.
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Článek 5.
Opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1. Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek, se rozumí zejména:
a) Ponechat k volnému pobíhání psa či jiné zvíře.
b) Vstup se zvířetem na dětské hřiště, veřejnou zeleň, pískoviště, na veřejná hřiště a pod.
c) Žebrání a jiné obtěžování občanů mající obdobný charakter. Toto omezení se nevztahuje na veřejné sbírky organizova-
né dle ustanovení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ( zákon o veřejných sbírkách)
d) Hlučné užívání hudebních nástrojů, rozhlasových a televizních přijímačů, magnetofonů, křik, dále používání prostřed-
ků zábavné pyrotechniky, nadměrný hluk motorových vozidel nebo jiných zařízení ( zejména křovinořezů, motorových 
sekaček a pil o nedělích a státních svátcích v zastavěné části obce), jakož i jednání a činnosti, které způsobují nebo 
podněcují hlučné projevy zvířat.
2. Činnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku je zakázáno vykonávat na všech veřejně přístupných místech zastavěném 
území obce.
3. V zájmu zachování pořádku v obci, zdraví a bezpečnosti občanů a návštěvníků obce je každá fyzická či právnická oso-
ba povinna svým jednáním nevyvolávat obavy z ohrožení, neohrožovat nebo nevyvolávat stav ohrožující zdraví, život, 
majetek nebo občanské soužití. Takto je povinen chovat se i ten, kdo má ve své moci zvíře, a za tím účelem je povinen 
zvíře zabezpečit.

Článek 6.
Sankce
1. Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů {3}.
2. Uložení pokuty nezbavuje právnickou nebo fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě.  
Pokud tak neučiní, může závadný stav odstranit obec sama na náklady této osoby nebo uložit pokutu opakovaně.

Článek 7.
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 13.3. 2002.

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
 Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímá-
me až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré 
o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní 
prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemoc-
nění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a so-
ciální izolaci.
 Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabí-
zí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního 
lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava 
k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior 
pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak 
už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
 Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič 

medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne 
 v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři  
i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní 
vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmoder-
nějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
 Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční 
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu 
medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři  
a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
 Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která 
poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se 
projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včas-
nou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku  
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a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž,  
že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mo-
hou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení 
nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se 
lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či one-
mocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že 
právě jejich problém je možné léčit. 
 Cílem projektu medbus je tedy nabídnout senio-
rům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy  
a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemoc-
něních a možnostech jejich léčby.

 Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku  
a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří 
využili nabízených služeb.
 Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste neby-
li u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa 
Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz

POZVÁNKY

Obec Nesovice 
pořádá v neděli 

23. 9. 2018 v 15:00 hod.

 SETKÁNÍ SE SENIORY 
Vystoupení dětí z mateřské školy Nesovice. 

Dechová hudba Sebranka a manželé Frankovi. 
Občerstvení zajištěno.

 Srdečně zvou pořadatelé.
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Obec ve spolupráci se základní školou Nesovice 
pořádají 

v neděli 28. 10. 2018 
v kulturním domě Nesovice 

OSLAVU K VÝROČÍ
 STO LET REPUBLIKY 

Program:

Zahájení v 14:00 – vystoupení žáků ZŠ Nesovice (divadelní představení)

Přehlídka dobových šatů a klobouků (10. a 20. léta) firmy Dantes Brno

Vystoupení pěveckého sboru Zpívánky klubu 

seniorů Přístav – pásmo národních písní.

Výstava dobových fotografií v KD.

Zasazení národního stromu před kulturním domem.
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