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Slovo starosty ... 

 
 Vážení spoluobčané ! 
 
 Od konce roku 2005 nás dělí jen několik dní  a budeme psát rok 2006. Tento rok 
bude posledním rokem současného zastupitelstva zvoleného v r. 2002. V příštím roce 
nás tedy čekají jak parlamentní volby, tak i volby komunální. Alespoň ve stručnosti o 
tom, co se v letošním roce událo a co se podařilo uskutečnit. 
  Jaro a tání sněhu z 18. a 19. března ukázalo nevyzpytatelnost přírody a odhalilo 
mnohé nedostatky, které byly po léta odkládány. Týkají se prakticky každého z nás. 
Ukázalo mimo jiné na nedostatečné vybavení jednotky SDH, OÚ apod. Hlavní 
příčinou situace v obci byla nedokončená regulace toku Litavy v části  Nové Zámky. 
Proto OÚ vyzval správce toku k nápravám tohoto stavu a  které se v současné době 
provádí. 
 

         
        Povodeň v Nových Zámcích                                             Náves Nesovice 
 
  Dalším důležitým úkolem bylo provedení úprav povrchů místních komunikací po 
výkopových pracech spojených s výstavbou vodovodu. Mnozí z nás si jistě 
představovali úpravy „balenou“, ale vzhledem k plánovanému budování nové 
kanalizace je  tato úprava  příliš drahá. 
  V této souvislosti je třeba připomenou, že v současné době i přes mírné zpoždění se 
zpracování projektové dokumentace kanalizace a ČOV dokončuje a v příštím roce 
proběhne územní řízení. Po té bude možno příslušné ministerstvo požádat o dotace 
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na jeho výstavbu. 
  Další velmi nákladnou akcí byla oprava ulice „Kout“ , která byla provedena 
kompletně, a to vč. kanalizace, což by mělo znamenat, že se „zde už nebude muset 
vrtat“. Nutno zdůraznit, že ulice je označena značkou obytná zóna, pro kterou platí 
odlišný režim provozu, než je obvyklý na ostatních komunikacích (max.rychlost 20 
km/hod ap., viz.  Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na poz. komunikacích). 
  Kromě toho se v letošním roce prováděla údržba stávajících zařízení v majetku 
obce, jako např. postupná oprava veřejného osvětlení (rozvaděče, svítidla), výměna 
oken v budově zdravotního střediska a další. 
  Dále probíhaly výkupy pozemků v areálu koupaliště (vykoupeno 85% pozemků), 
pozemnků určených pro výstavbu ČOV a rybníka a pozemků sportovního areálu.  
  Vše je bohužel limitováno finančími zdroji, ktreré mají svoje meze. Vzhledem k 
nákladným opravám mostů v loňském roce a letošním již zmíněným akcím  rozhodlo 
Zastupitelstvo obce o sjednání úvěru u KB ve výši 1,7 mil. Kč se splatností na 3 
roky. Příští rok bude rokem úspor, výdaje budou omezeny pouze na údržbu 
stávajícího majetku. 
  Problém křižovatky není stále dořešen, v letošním roce měly probíhat výkupy 
dotčených nemovitostí, bohužel Drážní úřad z důvodů bezpečnosti navržené řešení 
zastavil. V současné době se zpracovává řešení nové. 
  V letošním roce z řad zaměstnanců OÚ odešel p. Pavel Čunderle a na jeho místo 
nastoupil p. Karel Pokorný. I v letošním roce obec zaměstnávala na veřejně 
prospěšné práce 3 pracovníky. 
  V oblasti sportu a rekreace není možné opomenout letošní velmi špatnou sezónu   
(pouze 9 koupacích dní). Vzhledem k  problematickému pronájmu areálu vypsalo 
zastupitelstvo výběrové řízení na nového nájemce.  
  Co se týká oblasti  kultury, velmi nás mrzí odchod kastelána Nových Zámků  Mgr. 
Petra Lukase. S jeho odchodem se přestaly v prostorách zámku konat pěkné akce, na 
které si zvykli mnozí z nás a širokého okolí. Ikdyž majitelé zámku slibovali jejich 
pokračování  i v letošním roce, zůstalo jen u slibů. Snad někdy ….. . 
   V letošním roce se konaly již podruhé „Babské hody“, které  získaly pevné místo 
v kalendáři kulturních akcí obce. 
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          Tanec „bab“ před kulturním domem                                    Udílení práva 
 
  V oblasti péče o životní prostředí v obci nás stále trápí mnohé černé skládky na 
nejrůznějších místech v obci. O tomto nešvaru bylo již mnoho napsáno, bohužel 
mnozí lidé jsou nenapravitelní. Jejich náprava je možná pouze přísnými postihy.     
  V souvislosti s budováním silnice Kout obec zřídila dočasné úložiště materiálu za 
koupalištěm, který bude použit na výstavbu ČOV. To ale neznamená, že zde bude 
založena veřejná skládka. 
  Závěrem svého příspěvku bych chtěl popřát všem spoluobčanům příjemné  prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce. 
   

Základní a mateřská  škola 
 

Změníme naši školu? 
 
  Žijeme v době, kdy české školství prochází řadou změn. Odborníci v minulých 
letech pojmenovali problémy našeho školství a naznačili směr dalšího vývoje v 
dokumentu nazvaném „Bílá kniha“ V návaznosti na tuto knihu vstoupily v platnost 
nové zákony a vyhlášky, zavádějí se nové metody práce, nové přístupy, nové cesty. 
Neznamená to však, že vše, co se doposud ve školství dělo, bylo špatně a je třeba to 
změnit. Jde spíše o proces, kdy je třeba pečlivě odlišit, co je vhodné z tradičního 
pojetí školy zachovat a v čem je tradiční pojetí školy neefektivní a překonané. 
  Naším cílem je budovat takovou školu, která bude odpovídat vzdělávacím a 
výchovným potřebám 21. století. Školu, která je schopna žáky podnítit a motivovat k 
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celoživotnímu vzdělávání. Školu zajímavou, do které žáci nebudou chodit s 
odporem, nechutí nebo strachem, školu která poskytne kvalitní základní vzdělání ve 
všech směrech. Chceme, aby škola byla místem příjemných zážitků, místem 
formování opravdových přátelství a učitelé byli těmi, na které budou děti rády 
vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Chceme děti i rodiče 
více vtahovat do dění ve škole, naslouchat a přijímat jejich připomínky a nápady.  
  Je před námi dlouhá cesta. Změny probíhají a budou probíhat pozvolna a jejich 
účinek se nedostaví vždy hned. Budeme rádi, když se zájemci z řad rodičů a 
veřejnosti budou připojovat ke společné diskusi o směřování naší školy (ať už 
prostřednictvím rodičovských schůzek, konzultací, školské rady, Klubu přátel školy, 
přímým jednáním se školou nebo elektronickou cestou).  Vždyť nejde o nic jiného, 
než o budoucnost našich dětí.. 
  Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno přání směrem ke svým kolegům a rodičům. 
Berme naše děti jako partnery. Nezapomínejme, že jsou obory lidské činnosti (např. 
práce s počítači), kde toho žáci vědí více než my, a že jejich postřehy a nápady jim 
občas můžeme zcela vážně, pouze závidět. 
                                                                                    Radomír Vrbacký – ředitel ZŠ 
 
Dramatická výchova na ZŠ Nesovice 

  Jedním z výukových programů, kterých se žáci ZŠ Nesovice každoročně účastní, 
byl letos tříhodinový blok dramatické výchovy uspořádaný pro žáky 3. a 4. ročníku 
Salesiánským střediskem mládeže v Brně – Žabovřeskách. Program s názvem „Nebe 
– země – peklo“ byl zaměřený na komunikaci a spolupráci ve skupině.  
  Příjemná a přátelská atmosféra, nastolená už nadšeným přivítáním lektorky Jitky 
Kotrašové (kterou většina třeťáků znala od minulého školního roku), vydržela i po 
celý zbytek programu. 
  V první části se děti pomocí individuálních i skupinových her učily různými 
způsoby – slovně, „živou sochou“, pohybem, zvukem, kresbou - vyjádřit své 
představy a pocity. Náročnost aktivit se postupně zvyšovala, ale děti se během nich 
uvolňovaly a i obvykle zakřiknutí jedinci ztráceli ostych před spolužáky. Do práce 
skupinek se také podařilo nenásilně začlenit ty žáky, které ostatní často odmítají. 
  V druhé části programu už tedy nic nebránilo velké závěrečné hře. Byly vytvořeny 
dvě novinové redakce a dvě televizní studia, jejichž úkolem bylo podat veřejnosti 
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informace o nejnovějších událostech v nebi a v pekle. „Reportéři“  zvládli úkol 
výborně, a tak jsme se na konci programu dozvěděli např. jak se andílci učí létat 
nebo jak čertovská babička uspávala čertíky. 
  Dětem se program líbil, kladně hodnotily zejména pohybové aktivity a závěrečnou 
hru. Těší se na pokračování, které by mělo proběhnout ve druhém pololetí: „Užili 
jsme si hodně zábavy, moc se nám to líbilo. Líbilo se nám to tak, že by jsme tam jeli 
znovu.“ (O. Kadluba – 3. třída) 

                                                                                       Lenka Bílová 
 

Cesta žáka ke čtení 
 
  Na naší škole začínáme učit děti první třídy číst genetickou metodou čtení. Této 
metodě se též někdy říká zapisovací metoda a vychází od zápisu myšlenek dětem 
známých, a to slovy i obrázky. Metoda zrychluje čtení, ale nejdůležitější je čtení 
s porozuměním. Žádná jiná metoda neumožňuje, že si žáci větu přečtou a hned ji 
zapíší. Psaní silně podporuje čtení, žáci se naučí nejen dobře číst, ale také si rychleji 
zapamatují písmena a získávají průpravu pro psaní. Ke čtení slov nikdy nepoužíváme 
slabiku. Děti vyhláskují a přečtou slovo najednou: J-Á-J-A       a  přečtou Jája. 
  Hned na  první schůzce jsem rodiče upozornila na důležitost hláskové analýzy a 
syntézy slova. V měsíci září se žáci seznamovali pouze s velkými tiskacími písmeny. 
Vyvozovali písmena podle jmen spolužáků, četli a zapisovali hůlkovým písmem. V 
době seznamování se s abecedou jsem využívala různé obrázky, fonetické hry, čtení 
nápisů, hry s písmeny, modelování velkých písmen, zápis písmen a slov na fólii. 
Zařadila jsem cviky na rozvoj sluchového vnímání a postupovala při nich od 
třípísmenných slov. Například: „Kterou hlásku slyšíš na začátku slova? Kterou 
hlásku slyšíš na konci slova? Ťukej hlásky ve slově. Nadiktuj mi, jak mám napsat 
totoslovo.“ Využila jsem prvky splývavého čtení SFUMATO a také „Veselé pískání-
zdravé dýchání“ - dechová cvičení s flétnou. Do výuky jsem včleňovala také různá 
jiná dechová a artikulační cvičení a velkou pozornost věnovala správné výslovnosti, 
rozvíjení sluchové a zrakové percepce. 
  V říjnu jsme začali využívat první část čítanky Učíme se číst, kde jsou známé 
pohádky uvedeny velkými tiskacími písmeny. Po celou dobu práce s první částí 
čítanky jsme uvolňovali ruku kresebnými cviky a zapisováním hůlkovou abecedou. 
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  V listopadu jsme dokončili práci s první částí čítanky a přešli na nácvik čtení 
malých tiskacích písmen. Děti začaly psát první písmena do písanek. 
  Rodina společně s učitelkou může dětem cestu ke čtení podstatně usnadnit. Je tedy 
na rodičích, aby dětem pravidelně předčítali, aby si s nimi povídali o tom, co četli, 
aby je naučili zacházet s knihou.   
                                                                                               Jana Kachlíková 
 
Kouzlo a tajemství adventu v mateřské škole 
  
  Když holé koruny stromů žalují obloze obtěžkané sněhem, když je denního světla 
méně, než potřebují naše duše, po špičkách přichází advent. Tajemné období 
krátkých dnů a dlouhých nocí dýchá chladem nadcházející zimy, ale i teplem 
domova. Příroda se potichu ukládá k spánku a zhasíná všechna světla, zatímco my 
pokorně, jednu po druhé, zapalujeme adventní svíčky a hledáme někdy i zarostlé 
cestičky ke svým nejbližším.Hledáme, kde je to naše „doma“. 
  Tak i naše děti v mateřské škole prožívají čas očekávaní ve znamení tradic a 
lidových zvyků. Přichází období čertů a nadílek, symbolicky charakterizující zlo a 
dobro. Kdo byl hodný, tomu nadělí Mikuláš, kdo zlobil, na toho přijde čert 
s metličkou. Na jedné straně jedinečná situace pro vznik nejistoty a někdy i stresu, na 
druhé příležitost pro seberealizaci, rozvíjení emocionality a tvořivosti. V mateřské 
škole má tvořivost dětí své zvláštnosti, mívá většinou didaktický charakter, souvisí 
s výchovnými cíli a postupy, ale i s obsahem tématu. 
  Výchovné a vzdělávací cíle máme rozpracovány ve vlastním Rámcově vzdělávacím 
programu pro předškolní vzdělávání/RVP PV /, podle něhož pracujeme již čtvrtým 
rokem. 
  Děti kreslí, malují, vyrábějí čertíky a Mikuláše, učí se písničky, básně, tanečky, 
pohybové hry k vánocům, aby předvedly co všechno umí, až nadejde chvíle a přijde 
Mikuláš s nadílkou. Mikuláše a čertíky dělají děti ze základní školy již tradičně 
několik let. Přinesou našim dětem nadílku a ony jim za to přednesou básničku, 
říkanku a společně zazpívají. 
  Každoročně připravujeme pro rodiče a veřejnost vánoční besídku s obsahem 
vánočních koled, zvyků, písní a básní.Děti rodiče obdarují i malým dárečkem, který 
samy vyrobily. V této chvíli jsme všichni tak trochu dojati sváteční atmosférou a 
úsměv na tváři prozradí, jak málo stačí abychom byli šťastni. 
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  Korálky dnů a týdnů byly navlečeny na náhrdelník roku. Některé jsou blyštivé a 
zářící, jiné docela obyčejné, jak už to v životě chodí. A hodiny tiše odbíjejí půlnoc, 
aby zcela bezstarostně začaly odpočítávat vteřiny a minuty nového roku. Došli jsme 
na konec jedné cesty, možná  byl čas na chvilku rozjímání, na pár dobrých 
předsevzetí, z nichž jen málokterá přežijí i v novém roce, a je před námi další 
putování, další korálky dnů a týdnů. 
  Ať je vaše cesta novým rokem čistá jako sníh - bez výmolů a prudkých zatáček, bez 
špinavých kaluží, bez srázných stoupání a nečekaných spádů. Ať je taková, abyste na 
ní mohli sbírat ty nejkrásnější korálky pro nový náhrdelník. 
  To Vám přejí děti z mateřské školy a celý kolektiv. 
            
 

O činnosti Charity   
 
  Nedílnou součástí života obce je i činnost farní Charity, která se mohla rozvinout 
díky všem těm, kteří vnímají i potřeby druhých lidí, jsou ochotni pomoci chudým, 
nemocným postiženým nejen u nás, ale i v jiných zemích. Na její práci se podílejí i 
občané z okolních vesnic ( Milonice, Uhřice, Dobročkovice, Nemotice, Bohdalice a 
další). 
  Farní Charita byla zaregistrována jako součást Diecézní Charity Brno v roce 1990, 
je řízena čtyřčlenným výborem a má své trvalé sídlo (Charitní centrum) v Nesovicích 
díky pochopení a vstřícnosti zastupitelstva. 
  Rozsah její činnosti je velký i když vzhledem k tomu, že je odkázána pouze na dary 
a nemá právní subjektivitu, nemůže provozovat všechno. Její snahou je pomoci tam, 
kde to bylo nejvíc třeba: dětem z Ukrajiny po výbuchu Černobylské atomové 
elektrárny, kterým byl poskytnut ozdravný pobyt, zemím bývalé Jugoslávie v době 
válečných konfliktů, rumunským dětem žijícím na ulici, chudým a nezaopatřeným 
lidem na Ukrajině a Zakarpatské Rusi, sirotkům ze Rwandy, které mnohaletá válka 
připravila o rodiče  a domov, chudým dětem z Indie, které by bez naší pomoci 
nemohly chodit do školy, osvobození otroků v Súdánu, obětem živelných katastrof 
v Asii. Farní Charita konala samozřejmě sbírky pro naše spoluobčany na Moravě i 
v Čechách v době povodní a všímá si také potřeb a života spoluobčanů. 
V konkrétních faktech  její činnost vypadá takto: původně příležitostné sbírky šatsva 
a ostatních denních potřeb přešly do pravidelných týdenních, nyní měsíčních sbírek, 
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které jsou ve spolupráci s Oblastní Charitou Otrokovice, Diakonií Úpice a Nadací sv. 
Františka v Brně odesílány do Indie, na Ukrajinu, nebo poskytování uprchlíkům 
v našich zařízeních. Ročně odesíláme 800 až 1000 kg darů, za přepravu musíme 
samozřejmě platit. 
  Finanční prostředky, které tvoří dary jednotlivců, slouiží především našim 
adoptovaným dětem v Indii a Rwandě. V Indii už 10 let získávají školní vzdělání 
díky naší podpoře děti Isburlla a Dewendra, ve Rwandě byly zachráněny od smrti 
hladem děti Yanaiya a Donattela, které pobytem v zařízeních misionářů mohou také 
chodit do školy. Adopci zprostředkovává ACH Praha a hnutí Maitri. S dětmi si 
pravidelně dopisujeme a jejich korespondenci a fotografie je možné vidět na 
vývěskách v kostele v Milonicích. Prostřednictvím organizece Likvidace lepry se 
podílí farní Charita na likvidaci této choroby ve světě, spolupráce s organizací 
Pomoc křesťanům ve světě umožňuje podporovat pronásledované lidi na celém 
světě. 
  Farní Charita každoročně v rámci celonárodní charitní akce organizuje v obci 
„Tříkrálovou sbírku“ určenou k podpoře potřebných ve světě i u nás. 
  Dalším předmětem sbírek Charity jsou poštovní známky, které jsou odesílány do 
Diakonie Úpice a jejich prodejem, který je organizován v Holandsku, se zakupují 
potřeby pro zrakově postižené v Africe. Pro tyto účely se také celoročně sbírají brýle. 
  V Charitním centru je možné si také půjčit knihy, získat informace o sociálním 
zařízení, službách, nechat si vyplnit různé žádosti a formuláře. 
  Matka Tereza, jejíž jméno Charitní centrum nese, říká: „Jsme si vědomi, že to , co 
děláme, je jen kapkou v oceánu. Ale kdyby jí nebylo, chyběla by v něm.“ Farní 
Charita nabízí možnost spolupráce všem, kdo chtějí tuto kapku pomoci v oceánu 
potřeb zvětšit. 
 
                                                                               Štěpánka Galgoczyová 

 
Klub malých debrujárů informuje 

 
  KMD Nesovice působí v naší obci již 11 let. Za tuto dobu prošlo naším klubem 
okolo 120 dětí ve věku 6 až 15 let. Pro ty, kteří se neměli možnost s naší činností 
seznámit alespoň krátká informace. 
Asociace mladých debrujárů vznikla v v roce 1992, v ČR  je asi 120 klubů a má přes 
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2000 členů. Spolu s dětmi se snažíme objevovat taje fyziky, biologie, ekologie apod. 
Řešíme rébusy a hlavolamy, jezdíme do přírody, muzeí a zúčastňujeme se 
celorepublikových soutěží, evropských a světových výstav. Některé děti z Nesovic 
navštívily např. Portugalsko, Francii, Německo, Anglii, Slovesko a dokonce i 
Mexiko. 
  V roce 2006 otvíráme nový klub pro nejmenší děti a to od 1. až. 3. třídy. Jeho 
náplní bude celoroční hra pod názvem „Hrajeme si a tvoříme s nůžkami“. Nedílnou 
součástí bude i postupné seznamování dětí s vodou, teplem světlem… a to pomocí 
her, obrázků, povídání a vycházkami do přírody. 
  Nyní výčet těch nejvýznamnějších akcí letošního roku: 

- leden – prezentace na BVV – GO Brno 
- únor – prezentace na BVV – Region tour 
- březen – Gymnázium Křenová – centrum zábavy a poznání 
- duben – letecký den – hřiště Nesovice 
- květen – sedmidenní poznávací zájezd – Paříž , Futuroscope, La Rochelle, 

Bambiriáda Brno – prezentace klubu 
- červen – cyklovýlet na Bezdýnku a koupaliště v Haluzicích 
- září – výlet do regionu Buchlovicko 
- říjen – celorepubliková soutěž ve Stříbře ( 49 týmů, ve finále z 23 družstev 

jsme se umístili na 7.místě) 
- listopad – chystáme se na Vánoce – výtvarné dílny Brno 
- prosinec – zařizování nové klubovny na bývalém textilu 

  Mimo tyto akce máme jednou týdně pravidelné schůzky. Členský příspěvek na 
školní rok 05/06 činí 120,- Kč. První schůzka bude v nové klubovně 13.1.2006 
v 15.00 hod. 
  Vážení rodiče, pokud se chcete i Vy seznámit s činností našeho klubu, jsme Vám 
s našimi ukázkami k dispozici.. 
  Spolu s dětmi se na nové kamarády těší     
                                                                               Lenka Rešková, Nesovice 
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Z činnosti obecní knihovny od počátku roku k 30. 11. 2005 

 
  Naši knihovnu navštívilo celkem 1028 čtenářů a bylo půjčeno 2302 knih a 779 
časopisů. Celkový knižní fond činí 3298 knižních publikací. Dále pak knihovna 
půjčuje časopisy: Květy, Vlastu, Týden, Venkov,Vyškovské noviny, Naše 
zahrada a pro mládež ABC. Obecní knihovna zakoupila od od Okresní knihovny 
karla Dvořáčka celkem 72 titulů v hodnotě 10.200,- Kč. 
  Ve spolupráci s okresní knihovnou je dodáván tzv. výpůjční fond. Jedná  se o 
knihy nákladné a velmi žádané. Celkový knižní fond naší knihovny je zanesen 
do počítačového systému pomocí identifikačních a přírůstkových čísel a každý 
svazek je opatřenčárovým kódem. 
  Od počátku roku navštívilo 68 občanů internet. Bohužel byla v letošním roce 
zaznamenána malá návtěvnost čtenářů do 15 let. Vedoucí knihovny doporučuje 
rodičům naší obce, aby byli příkladem svým dětem a spolu s nimi obecní 
knihovnu navštěvovali. 
                                                      Jaroslav Machálek - vedoucí  knihovny 
 
  Obecní úřad Nesovice touto cestou děkuje manželům Machálkovým za 25 let 
práce pro obcení knihovnu.  
 
 

Z činnosti SDH Nesovice 
 

  SDH Nesovice se v posledních letech výrazně věnuje mládeži. Jen v letošním 
roce jí bylo věnováno 318 hodin. Mládež se schází každý pátek na hasičské 
zbrojnici. Kromě toho v zimním období navštěvuje jednou týdně tělocvičnu.  
  Mladí hasiči jsou zapojeni do okresního kola hry „Plamen“, která se skládá ze 
dvou částí branného závodu. Jedna část se uskutečnila v Kobeřicích a ukončení 
proběhlo v obci Hostěrádky-Rešov. Dále se účastnila branného závodu 
v Pístovicích a v listopadu 2. ročníku „Uzlování“ v Drnovicích. Starší žáci 
skončili na 5. místě z 26-ti družstev a mladší žáci na výborném 1. místě z 16-ti 
družstev. 
  Za tyto vynikající výsledky patří poděkování vedoucím Zdeňku Martincovi, 
Petru Machálkovi, Ondřeji Machálkovi a Robertu Pavéskovi. 
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  Zásahová jednotka je složena z 19-ti členů. Tato jednotka se každý měsíc 
schází při pravidelných školeních na hasičské zbrojnici. Jednotka je školena ve 
zdravovědě a hasičské odbornosti za spolupráce záchranného sboru Bučovice. 
Přestože nemá naše jednotka potřebnou výstroj a výzbroj, zasahovala  při 
letošních březnových povodních a při požárech v okolních obcích. Jednotka byla 
přizvána na cvičení krajského záchranného sboru, kde byla hodnocena velmi 
kladně. 
  Po povodních bylo jednotce slíbeno OÚ Nesovice základní vybavení výstroje a 
výzbroje, na které stále čekáme. 
  Jak členové sboru, tak zásahové jednotky se zúčastňovali brigád vyhlašovaných 
velitelem. V tomto roce bylo brigádně odpracováno 3.782 hodin, z toho na 
povodních 1.423, na údržbě hasičské zbrojnice 237 a na hasičském dvoře, který 
byl mnoho let ve špatném stavu 1.806 hodin. Dvůr byl zpevněn dlažebními 
kostkami a betonem. Dále byl vybetonován základ přístřešku pro uskladnění 
techniky a materiálu na případné povodně. Za tuto práci patří všem zúčastněným 
velký dík. 
  Hasiči letos organizovali již tradiční akce jako dětský karneval, pálení 
čarodějnic, dětský den a oblíbenou drakiádu. Tyto kulturní akce jsou finančně 
náročné a bez sponzorů obtížně uskutečnitelné. Proto si dovolujeme touto cestou 
všem sponzorům poděkovat. 
  V červnu příštího roku proběhnou oslavy 110. výročí založení sboru. Na tyto 
oslavy všechny již nyní srdečně zveme. 
  Členové SDH a zásahové jednotky přejí všem občanům šťastné a  veselé 
Vánoce a v příštím roce OHNI ZMAR. 
 
                                                        František Machálek – velitel SDH  
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        Brigáda  na hasičské zbrojnici                                    Soutěž mladých hasičů                 
 

Tělovýchova a sport 
 
  V průběhu letošního roku vyvíjela místní TJ Sokol velmi bohatou sportovní 
činnost. Pro informaci nesovské veřejnosti vybíráme alespoň některé aktivity. 
  Fotbalisté naší jednoty hráli své mistrovské zápasy v soutěžních třídách. „A“ 
mužstvo v nejvyšší okresní soutěži – okresním přeboru. Po podzimní části rozehrané 
soutěže 2005/2006 skončilo na velmi pěkném 3. místě. Osm utkání vyhrálo, dvě 
remizovalo a jen čtyři prohrálo. Získalo 26 bodů a je tři body za vedoucím mužstvem 
z Vážan nad Litavou. 
„B“ mužstvo bojovalo ve IV. třídě okresní soutěže a skončilo na 2. místě se ziskem 
25 bodů. 
  Výborně reprezentovalo jednotu a obec družstvo oddílu tenisu. Hrálo v přeboru 
smíšených družstev rekreačních oddílů Jihomoravského kraje. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 7 družstev. Naše družstvo soutěž vyhrálo, druhé místo obsadilo družstvo 
Brna – Vinohrad a třetí skončilo družstvo  Velešovic. Za tento úspěch patří srdečný 
dík. 
  Oddíl rekreačního sportu uspořádakl celkem 4 turnaje v odbíjené smíšených 
družstev, kterých se aktivně zúčastnilo celkem 99 mužů a žen z těchto 
tělovýchovných jednot: Lysovic, Vážan u Vyškova, Bučovic a Nesovic. Dále byl 
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organizován IV.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. Všechny turnaje byly 
dotovány pěknými cenami. 
 
 
                                                                              Josef Budík – předseda TJ Sokol 

 
 
 
 

OÚ informuje 
 
  Počínaje 1.1.2006 je OÚ nucen zvýšit poplatek na svoz komunálního odpadu ze 
současných 380,- Kč na 420,- Kč / osobu a rok, a to vzhledem k navýšení této sazby 
od Respono a.s. 
  Rovněž od 1.1.2006 se z důvodu výrazného nárůstu cen energií zvyšuje poplatek za 
užívání tělocvičny ze současných 100,- Kč  na 150,-Kč / hod.  
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                      Nesovický   
                          zpravodaj 
 
                      Prosinec 2005 
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     Obecní  úřad  a  Zastupitelstvo obce Nesovice přeje                            
                              všem spoluobčanům 
                   příjemné prožití vánočních svátků 
          a mnoho štěstí a pevného  zdraví v novém roce 
                                          2006 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                          
                                                                      vydává Obecní úřad Nesovice 
                                                                       vyšlo nákladem 400 výtisků 
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