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Slovo starosty... 
  Vážení spoluobčané, 
     blíží se období, kdy každý z nás bude bilancovat právě skončený rok 
2006. Ohlédneme-li se za ním z pohledu veřejného života, není to pro 
občana zrovna období stability. Proběhly parlamentní volby, které dopadly 
tak, že ještě dnes není ustanovena vláda na celé příští volební období a s tím 
jsou spojené komplikace s financováním a dotačními tituly pro ten nejnižší 
stupeň veřejné správy – samosprávy – obce. Ale nehodnoťme to, co 
můžeme jen málo ovlivnit. 
     Co se týká obce, proběhly volby na komunální úrovni. Jak jistě víte, 
obecní  zastupitelstvo má devět členů, a zastupitelé budou pracovat             
v tomto složení: V. Reška -  starosta, Ing. P. Homola - místostarosta, 
MVDr. M.Kalinová - předsedkyně kontrolního výboru, p. M.Syřiště  -
předseda finančního výboru,  p. J. Kupka, p. Z. Martinec, Mgr. R. Hofr,  p. 
B. Hladký a Mgr. J.Soustružník – členové zastupitelstva. Přišlo tedy 
k částečné výměně členů a z dalších personálních změn, které se na OÚ 
změnily, jsou tyto: prac.poměr ukončil k 30.11.06 p.Karel Pokorný, místo 
dosud neobsazeno, k 31.12.06 končí uklizečka OÚ p.Kuchtová, nastupuje p. 
A.Plevová.  
     Správu obce jsem převzal dne 3.11.2006, tedy v době, kdy do konce 
roku nejde příliš ovlivnit chod obecního úřadu. Ale i za tak krátkou dobu 
jsem poznal na OÚ věci a nešvary, s kterými bychom se chtěli spolu 
s celým obecním zastupitelstvem poprát. Začíná to těmi drobnými neduhy, 
jako je neplacení poplatku za vypouštění odpadních vod, sousedské spory, 
černé skládky, parkování aut, pobíhající psi atd. Jsou to problémy, které se 
dají při trošce tolerantnosti řešit bez zbytečných urážek a jednání komisí. Je 
třeba si uvědomit, že obec nemůže vstupovat do sousedských vztahů. 
Takové spory je třeba řešit občansko-správní cestou. Obec vstupuje do 
sporu pouze tehdy, když se řešená věc týká jejího majetku či vztahu. 
Prvoinstanční řešení je řešení na přestupkové komisi v pověřené obci (v 
našem případě v Bučovicích), ale i za toto řešení musíme jako obec platit 
poplatky, i když se to obce vlastně vůbec netýká. Dalším řešením je tzv. 
soudní jednání.  
     Dalším problémem, který bych chtěl trochu osvětlit, je tzv.“stočné“. Pro 
vysvětlení všem občanům uvádím, že Obec Nesovice má oprávnění k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. „O vodách“, (tzv. vodní zákon). Toto vypouštění ale musí 
splňovat přísná pravidla a z tohoto důvodu musí obec každoročně 
několikrát odebírat vzorky odpadních vod z jednotlivých vyústí a zajistit 
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rozbor akreditovanou laboratoří. Nemalé náklady s tím spojené, stejně tak i 
náklady na získání oprávnění k vypouštění hradí obec. Je tedy logické, že 
alespoň část nákladů hradí občané poplatkem tzv. stočného. Tato částka 
(100 Kč/osoba) je spíše symbolická a nepokryje zdaleka všechny náklady. 
Občan má prakticky tři možnosti, jak tento zákon dodržovat, a to buď 
placením stočného obci, popř. doložením dokladu (faktury) o vyvážení (dle 
tabulek) anebo prokázáním či doložením „Oprávněním k vypouštění 
odp.vod“. Znovu musím upozornit, že obec je nejnižším článkem výkonu 
státní moci – tedy orgán na dodržování zákona a takto bude v budoucnu i 
postupovat. V tomto jsme nuceni přikročit k nahlášení domácností, které 
výše zmíněný zákon nedodržují, inspekci živ.prostředí či stav.úřadu. 
     V činnosti na obci jsme plynule navázali na práci, započatou minulým 
zastupitelstvem. Dokončili jsme podáním žádostí o dotační titul již žádosti 
rozjednané, a to dovybavení klubovny na hasičské zbrojnici, přípojky vody 
k budově na hřišti a opravu sochy P.Marie u Milonic. Započala poslední 
fáze rozšíření elektrifikace nové ulice v NZ ke stavebním parcelám, která 
by měla být dokončena ke konci ledna 2007. Tato akce stojí obec více jak 
0,5 mil. Kč. V listopadu byla podána žádost na krajský úřad o změnu 
úz.plánu ohledně ČOV v k.ú. Letošov a zároveň v prosinci podána žádost o 
územní rozhodnutí na výstavbu ČOV a kanalizace po celé obci. V prosinci 
byla provedena kolaudace přístavby na has.zbrojnici. 
  V tomto měsíci probíhají na OÚ inventury, přípravy na fin.uzávěrku za 
rok 2006 a příprava na nový rozpočtový rok 2007. Informace o plnění 
rozpočtu a finanční situaci obce rozebereme v příštím zpravodaji, 
popř.budeme informovat na našich webových stránkách.  
   Rovněž v prosinci se zajišťovala příprava na zimní údržbu (posypový 
materiál, písek, sůl), smlouvy s dodavateli služeb na odklízení sněhu, 
úprava našich prostředků na odklízení (sněhová fréza, radlice, traktor), 
zazimování budov a zařízení, periodické revize a kontroly obecního 
majetku apod. 
    Další informace o dění na OÚ a o dění v obci získáte na našich 
webových stránkách www.nesovice.cz, popř. Vaše dotazy směřujte na naši 
emailovou adresu ounesovice@iol.cz, nebo přímo na mne 
v.reska@seznam.cz.  
     Závěrem chci poděkovat bývalým členům obecního zastupitelstva za 
dobře odvedenou práci a všem našim spoluobčanům popřát příjemné prožití 
svátků vánočních, rodinnou pohodu, pevné zdraví, mír, klid a mnoho štěstí 
v novém roce. 
     Vítězslav Reška - starosta obce               
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Slovo bývalého starosty… 
 
   Vážení spoluobčané, 
   byl jsem požádán starostou p. Vítězslavem Reškou o několik vět do 
zpravodaje, proto tak činím. Jen v krátkosti, co se podařilo minulému 
zastupitelstvu obce v letošním roce zrealizovat. 
   Byl vypracován projekt na kanalizaci a ČOV obce v hodnotě 1.000.000,- 
Kč. Na tuto akci se podařilo zajistit dotaci ve výši 500.000 Kč. Byly 
vybudovány nové chodníky v Letošově až po bytové jednotky a chodník 
v Nových Zámcích od Litavy po křížek. Tento chodník byl panelový a byl 
terčem kritiky mnoha občanů. V měsíci květnu byla provedena kolaudace 
ulice „Kout“ a tato ulice nejde srovnávat s tím, co zde bylo a je jedna 
z nejpěknějších v obci. Obrovské úsilí a finanční prostředky stálo 
zastupitelstvo obce otevření koupaliště před letošní sezónou. Největší 
problém je v již nevyhovujícím zařízením, hlavně pak čističky. 
  Jedna z posledních akcí byla oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého na 
návsi v Nesovicích, která byla provedena v rámci 70 let od jejího 
vysvěcení. Také na tuto akci jsme z kraje obdrželi  dotaci 40.000 Kč.  
   Při letošních oslavách 110 let SDH musel každý uznat, že i naši chlapci 
nejsou s výbavou pro svou nezastupitelnou práci na tom tak špatně, mimo 
velkou pomoc z obecních prostředků bylo 50.000,- Kč na výzbroj a výstroj 
z kraje a  150.000 Kč na zakoupení vozidla převedeno na rok 2007. byla 
vybavena klubovna pro mládež počítačem, vyměněna okna a proveden 
přístřešek na dvoře. Také zde pomohly dotace z ministerstva pro místní 
rozvoj v částce 235.000 Kč. 
   Jsou však i těžkosti, které se přes velkou snahu zastupitelstva nepodařilo 
zrealizovat a to hlavní je přestavba křižovatky I/50, která je a bude pro 
občany obce stále horší, když opomenu dopravní nehody jde hlavně o 
přechod dětí a starších občanů. 
   V čele obce jsem byl 2 volební období, za tuto dobu se celé zastupitelstvo 
obce může bez nadsázky podívat zpět na to, co se podařilo v obci 
zrealizovat, ať je to opravená základní a mateřská škola, tělocvična, dva 
mosty, vodovod, kapličky. 
   Závěrem bych rád poděkoval zastupitelstvu obce,  pracovnicím OÚ, 
pracovníkům při údržbě obce a Vám občanům za spolupráci při této 
nelehké práci, kterou jsem přijal jako službu. Novému zastupitelstvu přeji 
hodně zdraví, pracovního elánu a panu starostovi ať se určené cíle daří 
naplnit.Vážení spoluobčané, Vám všem přeji k nadcházejícím svátkům 
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vánočním jejich láskyplné prožití, vzájemného porozumění a do nového 
roku 2007 pevné zdraví. 
                                                                                   Ivan Machálek 
 

Druhá kniha nesovického občana 
 

   Nesovický zpravodaj přinesl v prosinci 2004 zprávu o vydání knížky 
Stonožka na křižovatce. Po dvou letech přináší informaci o zrození druhé 
knížky. Stalo se tak 31.října 2006. Tentokrát však není knížka vydána 
pomocí vlastního nakladatelství, ale vydalo ji renomované brněnské 
nakladatelství Šimon Ryšavý 
  Kniha se jmenuje Alma matěra a povídá se v ní humornou formou o 
studiu na Průmyslové škole železniční ve Valticích v letech 1956 – 1960. 
Knížky ze studentského prostředí jsou čtivé vždycky. No a konec 
padesátých let je doba velmi zajímavá. Druhá část knihy je věnována 
imaginární železniční stanici Dobrotám, což jsou Blažovice. Autor zde 
sloužil neuvěřitelných 38 let. 
  Vše je psáno humorným způsobem, je to po duši hladící a laskavé čtení. 
Čtenáři první knížky styl znají a  autor našel v obci a okolí své čtenáře. 
  V předmluvě se praví. 
Všechny příhody jsou pravdivé. Autorskou licenci ve lhaní jsem si vybral 
mírou zanedbatelnou. Celý život jsem optimistou, pozorovatelem života a 
glosátorem dění kolem. Nemám rád násilí ani ve skutečnosti, ani na 
obrazovce. Chci, aby moje knížka byla součástí klidného posezení u kávy, 
aby byla také čtena v pohodě stolní lampičky, třeba v ložnici. Laskavosti 
není nikdy dosti. Humor, toto koření života potřebuje každý. Rád bych 
přispěl i já se svou troškou do mlýna. Budu šťasten, když se mi to podaří. 
  V první části je hlavním hrdinou pologramotný František Šimek, zvaný 
Kucan. Motto knihy zní: „Mencl, vy stě kurva, ktorá podrývá kolektiv!“ 
  V knize se o něm praví.  
Malý a vyschlý vychovatel František Šimek je pouhým okem 
k nerozeznání od dozorce koncentračního tábora Terezín Jökla, zvaného 
Pinďa. Je znám spíše pod přezdívkou Kucan. Bydlí v Kůtech  a je 
vychovatelem za zásluhy. Za Slovenského národního povstání totiž 
statečně na seně jeho chaloupky bojoval komunistický poslanec Marek 
Čulen. Na jeho počest zpívají utajení bagouni pod oknem jeho garsonky 
procítěně píseň Arrivederci Roma.  Zpěváci neoslavují metropoli Itálie, ale 
Arrivederci Saštin, Arrivederci Brodské! To jsou vísky kolem jeho rodných 
Kůtů. 
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  Jednoho dne se Kucan změnil v detektiva. Zjišťoval alibi u všech studentů 
a kupodivu pátral po tom, co který student přdešlého dne snědl. Stal se 
z něj Fero decekcív! 
„Súdruhovja, volakto sa mi vysral prede dvere. Hovno bolo trešňové!“ 
Jsou to jacísi Modří baroni. 
  Ve druhé části se pozná hodně lidí. Autor se brání hned na začátku. 
Některé aktéry jmenuji na plnou hubu. Jsem si vědom četných trestních 
oznámení. Upozorňuji však každého, že jde o můj subjektivní pohled a že 
všechno bylo třeba jinak! 
  Dost lidí v Nesovicích vlastní moji první knížku. Koupili si ji většinou 
rodáci. Lidé, o kterých jsem si myslel, že si ji koupí, neprojevili  oni 
sebemenší zájem. Snad ze šetrnosti. Mnozí si říkali – píše bláboly a neví co 
s prachama. I to je postoj. Tu druhou knížku ale vydali profesionálové a ti 
by do nepromyšlené akce peníze nevložili. 
  Přistoupil jsem na nevýhodnou nakladatelskou smlouvu. Místo honoráře 
za rukopis a perokresby jsem dostal 400 knih. Tak zase musím prodávat. 
Kniha má 31 celostránkových perokreseb. 
  Po dvou letech nabízím svoji druhou knížku nesonické veřejnosti. Mám 
ještě několik knížek stonožky. Pro nové občany by mohly obě knihy být 
pěkným dárkem pod stromek. Kniha se prodává v knihkupectvích Slavkov 
a Vyškov. V Bučovicích prodejna přechází pod jiného majitele a tak tam 
letos knížka nebude. Pokusím se zařídit prodej někde v Nesovicích. Možná 
uspořádám před vánocemi besedu spojenou s prodejem, autogramiádou a 
autorským čtením. Knihu budu určitě prodávat přímo v bytě, každou 
neděli. Knížka stojí 160 korun. Je brožovaná, opatřena bílým laminem. Na 
rozdíl od Stonožky není na obálce domek s nožičkami, ale vagónek 
s otlemenými ksichty. 
  Jsou napsány už čtyři knihy. Jestli se Alma matěra bude dobře prodávat, 
slíbil nakladatel druhé vydání. To už bych dostal nakladatelskou smlouvu 
solidnější. Úspěch druhé knihy by také umožnil vydání knihy třetí. Jmenuje 
se Holub na střeše mrakodrapu a je to pokračování Stonožky. V této knize 
jsou další příhody mistra Čágaly, píše se o Pěchulovi, Johanu Machálkovi a 
dalších. 
  Kniha je neustále doplňována. 
  Využívám Nesonického zpravodaje k propagaci, chcete-li k reklamě. 
Jsem vděčen obecnímu zastupitelstvu, že mi umožnilo touto formou oslovit 
nesonickou veřejnost.      
                                                           František Mendlík – autor knihy 
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Z činnosti dobrovolných hasičů 
 
   V letošním roce oslavil SDH Nesovice 110. výročí svého založení.            
   Na slavnostní schůzi konané 8.září 2006 byli vyznamenáni čestným 
uznáním Ústředního výboru hasičů Čech, Moravy a Slezska 5 členů sboru, 
16 členů obdrželo medaili za práci a věrnost, 25 členů obdrželo čestné 
uznání. 
  Oslavy pokračovaly 9.9.2006 před ZŠ Nesovice, kde probíhaly soutěže 
mladých i dospělých hasičů za účasti šesti sborů z okolí. Byla předvedena 
ukázka staré techniky, ukázka techniky vojenského záchranného sboru a 
hasičského sboru Bučovice. Na hasičské zbrojnici byla otevřena výstava 
fotografií a večer zábava pro mladé a starší. 
 
  V letošním roce se podařilo vybudovat sklad ve dvoře zbrojnice a 
klubovnu pro mladé hasiče, kteří tak úspěšně reprezentují obec na 
soutěžích. 
  Také pro zásahovou jednotku byl letošní rok úspěšný, zvítězila v okrskové 
soutěži v požárním sportu. Pravidelně se zúčastňuje místních, okrskových  
cvičení a cvičení se záchranným sborem Bučovice. Během roku zasahovala 
celkem 15 krát při povodních a požárech. 
 
SDH využívá tímto zpravodaje a vyzývá všechny spoluobčany 
k dodržování požárních předpisů a upozorňuje na zákaz vypalování trávy a 
zakládání ohňů. Dále doporučuje: 

- pravidelně kontrolovat kouřovody a plynové spotřebiče pověřeným 
pracovníkem 

- neprovádět neodborné zásahy do elektrické a plynové instalace  
- udržovat pořádek okolo komínů a topenišť 
- skladovat hořlaviny v předepsaných nádobách 
- ukládat zápalky mimo dosah dětí. 

Důležitá telefonní čísla:                           HASIČI    150 
                                                                   POLICIE  158   
                                        ZÁCHRANNÁ SLUŽBA   155 
 
   Výbor SDH Nesovice děkuje všem svým členům za vykonanou práci, 
sponzorům za pomoc při činnosti SDH, zastupitelstvu obce za finanční 
podporu a těm občanům, kteří se našich akcí zúčastňují. 
 
                                                     Za výbor SDH:  Josef Odrazil - jednatel 
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Z činnosti hasičské mládeže 
 
   Jistě si každý z občanů všiml, že se našim  mladým hasičům začalo dařit. 
Nejen v celostátní soutěži PLAMEN, kde měříme síly s cca 36 týmy 
v kategorii starších žáků, a cca 17 týmy v kategorii mladších žáků 
z širokého okolí. Z mnoha soutěží v letošním roce vzpomínáme rádi na 
první místo v závodě všestrannosti v Kobeřicích. Poslední závod se konal 
v Drnovicích, jednalo se o soutěž v uzlování, kde jsme obsadili 4. a 5. místo 
ve starších a 6. místo v mladších žácích. 
  Nesmíme zapomenout na oslavy 110. výročí založení sboru, kde při 
soutěži konečně dokázali setřást nervozitu a umístit se na třetím místě. Na 
slavnostní schůzi k výročí se všech 25 mladých hasičů účastnilo kulturní 
vložky v podobě krátkého divadelního představení. Toto mělo takový 
úspěch, že bude na maškarním plese v březnu 2007 představeno veřejnosti. 
  Mladí hasiči nejsou vedeni jen k soutěživosti, ale také ke kulturní činnosti. 
Pomáhají s přípravami maškarního plesu, pálení čarodějnic, dětského dne a 
drakiády. Na jaře přiložili  ruku k dílu při úklidu koupaliště, které potřebuje 
po zimním období pořádně vydrhnout a vystříkat vodou. 
  Za dob tříleté existence jsme se vždy jednou týdně scházeli v garáži 
zbrojnice. V letošním roce mladí hasiči dostali klubovnu, kde jsou 
v bezpečnějším prostředí a v chladných měsících i v teple. 
  V zimě využíváme jednou týdně ke zlepšení kondice tělocvičnu. 
 
                                                                                           Petr Machálek   

 
 

Klub malých debrujárů 
 

   Klub malých debrujárů v Nesovich má od ledna 2006 novou klubovnu a 
to spolu s charitou na bývalém textilu.Veškeré vybavení klubovny bylo 
provedeno z prostředků Asociace malých debrujárů ČR pomocí projektů 
pro neziskové organizace prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
A nyní letmý pohled na to, co se nám v uplynulém roce podařilo. V lednu 
byla vyhlášena celorepubliková soutěž „Za tajemstvím ocelového města“,  
kde jsme se přihlásili a každý měsíc jsme plnili nejrozmanitější úkoly 
z vědy, techniky, přírody, ale i hlavolamy, tajenky, či hádanky. 
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Vypracované odpovědi se odesílaly do Třince, kde se v říjnu mělo 
uskutečnit finále. Soutěže se zúčastnilo 35 klubů. V červnu byla 
vyhodnocena první část a tady se rozhodovalo o tom, jestli jsme postoupili 
do finále. S posledními dny školního roku dostáváme zprávu, že jsme mezi 
13 finalisty. 13.-15.10. 2006 jedeme se čtyřmi finalisty do Třince vybaveni 
dračím vejcem a Heronovou fontánou, bojovat o medaile. Dva dny plné 
soutěží, pokusů, fyzických zdatností je završeno finálovým večerem, kdy se 
jako čtvrtí umisťujeme bohužel jen na bramborové pozici.  
Jarní klubovou akcí byl letecký den, kde si děti změřily síly v letu 
papírových modelů, následovala Bambiriáda v Brně, kde jsme svou 
debrujárskou činnost prezentovali v parku v Lužánkách. V září jsou již 
tradičně zařazeny „Narozeniny žábáka Beppo“, což je náš maskot, ale 
především slavíme založení Asociace malých debrujárů v ČR. Letos jsme 
uspořádali výlet do dinoparku a leteckého muzea ve Vyškově. V říjnu účast 
na již zmíněné soutěži v Třinci. V listopadu jsme zařadili do programu 
zajímavou olympiádu v hlavolamech, kde se nám sešlo kolem 100 kusů her, 
hlavolamů a rébusů. Závěr roku jsme si zpříjemnili dvěma výlety. Nejdříve 
jsme se vypravili do Brna na tvořivé dílny pod názvem „Kouzelné vánoce“, 
následovalo voňavé pečení a zdobení perníčků u nás v klubovně a vrcholem 
byla účast na „Vánocích debrujárů v Praze, kde se sešlo kolem 120 dětí 
z celé ČR. Program byl velice pestrý a mimo stálé vystoupení s našimi 
pokusy, proběhla ochutnávka toho, co dobrého se u nás na vánoce peče, 
vaří a jaké jednoduché tradice a zvyky se uchovávají. Nesměla samozřejmě 
chybět prohlídka Staroměstského náměstí ve vánoční podobě, Pražského 
hradu, Václavského náměstí, muzea hlavního města Prahy, Národního 
divadla i s výkladem, výstava betlémů, Betlémské kaple,… Ve vánoční 
atmosféře a u rozsvíceného stromečku jsme si v pátek 15.12. 2006 rozdali 
dárečky a vzájemně si popřáli ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE a se všemi 
se těším na dalších schůzkách v novém roce 2007 a to vždy mladší děti 
15.15 - 16.15 hodin a starší děti 16.15 – 17.15 hodin na klubovně 
v Nesovicích. Veškeré informace o nás, ale i o jiných klubech najdete na 
stránkách www.debrujar.cz 
   Děkuji všem rodičům a přátelům KMD Nesovice za obětavou spolupráci 
při organizaci některých akcí pořádaných naším klubem a přeji všem 
úspěšné vykročení do nového roku 2007 ve zdraví a pohodě.             
 
                                                                                      Lenka Rešková 
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Tělovýchova a sport 
 
Oddíl kopané 
 
   Po podzimní části mistrovských utkání dosáhla družstva těchto výsledků: 
„A“ mužstvo skončilo v okresním přeboru se ziskem 22 bodů na šestém 
místě. Stejný počet bodů získala i další tři mužstva z jiných TJ a na prvním 
místě mají Vážany nad Litavou 23 bodů. Naše mužstvo výsledkově 
nezvládlo poslední 3 mistrovská utkání. 
„B“ mužstvo, které bojovalo ve IV. třídě okresních soutěží skončilo na 11. 
místě se ziskem pouhých 9 bodů. 
  Od podzimní části mistrovských soutěží hrál v Nesovicích také dorost, 
který v okresním přeboru skončil na 5. místě. 
 
Oddíl rekreačního sportu 
 
   V tomto oddíle se provozují následující sporty: 

- rekreační odbíjená dětí, mládeže a dospělých, ve které sportuje cca 
47 účastníků 

- florbal, který hraje v průměru 30 dětí a mládeže každé pondělí 
   Kromě pravidelných treninků se v tomto oddíle uspořádaly 4 turnaje 
v odbíjené mužů a žen a na předvánoční čas se připravuje již V. ročník 
turnaje ve stolním tenise. 
 
Odbor sport pro všechny 
 
   Kromě pravidelného gymnastického cvičení žáků bylo od října zavedeno 
nové cvičení těch nejmenších dětí s rodiči. Každé úterý zaplní plochu 
tělocvičny 20 až 25 dětí ve věku 2 až 5 let. Za podpory svých rodičů a pod 
vedením odborné cvičitelky získávají tyto děti návyky obratnosti, rychlosti 
a odvahy. Kromě toho se  také vydovádí v různých hrách. 
 
Oddíl tenisu 
 
   Hráči tohoto oddílu hráli krajskou rekreační soutěž, kde z osmi 
zúčastněných mužstev skončilo naše družstvo na skvělém druhém místě. 
Na závěr tohoto mého příspěvku uvádím rozvrh provozních hodin 
v tělocvičně. 
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 Pondělí  17 – 19 hod florbal ved.Roubal Mir. 
 Úterý 17 – 18 hod děti s rod. Zezulová Daniela 
 Středa 18 – 19 hod žáci gymn. Jeřábek Lad. 
 Čtvrtek 19 – 21 hod odbíjená Svoboda Vlad. 
 Pátek  16 – 17 hod žákyně gym.   Kyliánová O. 
  17-19 hod odb. mládež  Budík Broněk 
 
                                                Josef Budík – předseda TJ Sokol Nesovice 
 

Obecní knihovna 
 
  Obecní knihovna zaznamená počátkem roku výrazné změny v obsazení. 
Manželé Machálkovi, kteří knihovnu spravovali neuvěřitelných 26 let 
končí. Novými  knihovníky (knihovnicemi) byly  zastupitelstvem  
jmenovány  pí. Blanka Homolová  a Bc. Helena Kuchtová. Věřme, že se 
jim bude dařit neméně dobře jako  manž. Machálkovým. 
  Za jejich dlouholetou a bezpochyby záslužnou činnost pro obec jim patří 
upřímné poděkování a přání hodně zdraví do další let. 
                                                                                                         oú 

Poplatek za svoz odpadů 
 
  Není příjemné informovat o zvyšujících se cenách služeb a zboží, ale na 
příští rok Respono a.s, tj. firma zabezpečující svoz a likvidaci odpadů nejen 
pro naši obec ohlásila zvýšení nákladů na likvidaci některých druhů 
odpadů. Z toho důvodu počínaje lednem příštího roku bude OÚ nucen 
zvýšit poplatek za tyto služby z dosavadních 420 Kč na 450 Kč/ občana. 
Doufejme, že tato výše poplatku  nebude mít „jepičí život“ a že nebudeme 
muset v nejbližší době poplatek dále zvyšovat. 
                                                                                                         oú 

Co nás se… (štve) 
 

Parkování na komunikacích 
 

  Neustále se potýkáme s problémy překážejících motorových vozidel na 
místních (i státních) komunikacích. V letním období tento problém se tak 
vážný nezdá, ale s nadcházející zimou nabývá na významu. Nevhodně 
parkující auta brání jednak výhledu ostatním účastníkům provozu (řidičům, 
chodcům apod.), ale zejména důležitým službám, jako je příjezd sanitky a 
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hasičů v případě vážné události, zásobování a  svoz odpadů, v zimě úklid 
sněhu a posyp apod. 
  Tyto bezohledné řidiče již nebudeme tolerovat a nechť  berou  tuto výzvu 
jako poslední !!!.  
  Rovněž vyzýváme občany, zejména z  úzkých uliček v Letošově, aby se 
nebáli na takové řidiče upozornit, protože právě  kvůli takovým mají např. 
nevyvezený odpad  z popelnic. 
  V případě opakování se budeme toto oznamovat policii ČR a tito řidiči 
budou pokutováni. To, jak a kde  se může parkovat, jistě každý majitel 
řidičského průkazu jistě ví a jestli náhodou  ne, vše se dočte v příslušné 
vyhlášce. 
  Zastupitelstvo obce je si vědomo přibývajících os. automobilů a s tím 
spojených problémů s parkováním a rozhodlo se  tolerovat vybudování 
jednoduchého stání (např. z vhodných zatravňovacích tvárnic) i na obecních 
pozemcích, samozřejmě po předchozím podání žádosti na OÚ a řádném  
posouzení vhodnosti. 

                                                                                oú 
Pálení všeho možného …. 

 
   Na podzim se opětovně naše obec několikrát ponořila do dýmu, který 
dusil široké okolí. Opakuje se stále stejný nešvar, kdy někteří nezodpovědní 
spoluobčané spalují mokrou trávu, listí a jiné věci, jako PET  láhve či jiné 
materiály z plastů. Přitom naše obec platí firmě Respono nemalé částky na 
ekologickou likvidaci veškerých odpadů, vyjma biologického. Stačí jen jej 
donést do  příslušných kontejnerů. Proč nevyužít poplatku za svoz odpadů ? 
  Protože žijeme na vsi a většina z nás má zahrádku, dá se biologický odpad 
likvidovat kompostováním. Jednak se nebude obec při inverzích dusit a 
jednak může zahrádkář ušetřit za drahé substráty pro pěstování rostlin 
použitím vyrobeného kompostu. Návod na jeho založení  jistě každý dokáže 
najít, třeba na internetu. 
  V některých obcí jsou údajně zavedeny tzv. pálící dny. Kdo ale zaručí, že 
právě např. každý pátek bude vhodné počasí a ne mlha či inverze, která 
udržuje kouř při zemi  ?  
   Pálení je považováno za porušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 o 
čistotě, veřejném pořádku a ochraně životního prostředí a je pokutovatelné! 
Rovněž  je pokutovatelné přímo ze strany hasičů, protože takové ohně 
bývají často příčinou požárů, mnohdy i se smutným  koncem. 
                                                                                                       oú 
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Provoz  v obytné zóně 
 

  Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek a konec je označen 
dopravními  značkami „Obytná zóna“ a  „Konec obytné zóny“. V takové 
zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šíři. Nejvyšší 
povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/hod. Přitom musí řidič dbát 
zvýšené opatrnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno 
jen na místech označených jako parkoviště ! V obytné zóně musí chodci 
umožnit vozidlům jízdu, to platí i pro hrající si děti. Platí zde zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 tuny.  Tolik stručný výtah z vyhlášky. 
  Taková zóna vznikla v loňském roce v  „Koutě“. Bohužel  se místní 
obyvatelé setkávají s parkováním či odkládáním vozidel jiných majitelů než 
jsou obyvatelé ulice. Rovněž  mnozí řidiči (zejména motorkáři) i přes 
zpomalovací prahy touto zónou projíždí rychlostí mnohonásobně 
přesahující tu povolenou. Přitom ulice není přehledná a velice snadno může 
dojít k tragedii.  

                                                                                oú 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


