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Slovo starosty... 
 

Vážení spoluobčané, 
 
     dovolte mi, abychom v krátkosti provedli zhodnocení prvního roku ze 
čtyřletého funkčního období práce našeho zastupitelstva. Již při druhém 
zasedání jsme si stanovili priority a nastínili práci, kterou bychom v tomto 
prvním roce měli vykonat. Dohodli jsme se, že v roce 2007 nebudeme 
provádět žádné velké investiční akce, pouze drobnější úpravy obce a 
budeme pokračovat v přípravě podkladů pro budování oddělené splaškové 
kanalizace a čističky odpadních vod. Toto spočívalo zvláště ve výkupu 
pozemků, k narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, získání 
potřebných dokumentů a povolení k územnímu řízení. Věříme, že do konce 
tohoto roku již územní rozhodnutí budeme mít a můžeme začít 
s vypracováním prováděcí projektové dokumentace a snažit se o získání 
dotace. Je to pro naši obec obrovská investice a zasáhne každou domácnost. 
Pokud bychom tuto akci neprovedli, stálo by to obec každoroční odvádění 
vysokých poplatků do státního rozpočtu, což by ukrajovalo finance z již tak 
napnutého obecního rozpočtu. Přesto musím jednu významnou investici 
vzpomenout, a to nákup požární cisterny na podvozku T-148, což bude stát 
obec kolem 750 tis. Kraj nám poskytl na toto vozidlo dotaci ve výši 350 tis. 
     Nyní se zmíním o dalších drobných aktivitách obecního zastupitelstva. 
Na jaře jsme byli nuceni provést radikální ořez topolů kolem koupaliště. Na 
doporučení orgánů životního prostředí bylo provedeno zkrácení celých 
stromů. V první fázi tento způsob budil dojmu barbarství, dokonce o tom 
psal i tisk, ale už v průběhu roku topoly obrostly a během dalších 2-3 let by 
měly být tyto stromy v dobré kondici. Finančně nás tato akce příliš nestála, 
poněvadž se nám dřevo podařilo bezezbytku zpeněžit. Vlivem mírné zimy 
nám nenarostly náklady na posypový materiál ani mzdové náklady, a tak 
jsme v jarním období provedli, dle našich možností, pročištění stok a 
vpustí. Tímto opatřením jsme se preventivně připravovali na možnost 
jarních bouřek, které s sebou přinášejí pro obec nejednu nepříjemnost. Na 
letní měsíce jsme přibrali na obec 2 pracovníky z úřadu práce. Tito nám 
pomáhali po celé období svého působení u obce udržovat veřejnou zeleň a 
ostatní, nejen obecní prostory, v mezích  přijatelných převážnou část 
občanů. Musím vzpomenout i práci v lese, kde se nám podařilo zalesnit 
výsadbou nových stromků nejhorší lokality, postižené kůrovcem. Dále jsme 
ošetřili a udržovali již v minulosti vysázené dřeviny tak, aby na pasekách 
mohla lesní kultura splňovat svůj účel. Před zimou tyto oblasti byly 
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opatřeny nátěrem proti okusu lesní zvěří. V Letošově na „náměstíčku“ byly 
umístěny betonové osázené truhlíky, které by měly doplnit tuto 
odpočinkovou zónu. V letních měsících jsme zbudovali novou přípojku 
vody do sportovního areálu a letos bychom chtěli provést prakticky 
generální opravu sociálního zařízení v prostorách kabin na hřišti. I v tomto 
areálu naši zaměstnanci několikrát prováděli úklid a pravidelně udržovali 
okolí a přilehlé prostory. V jarních měsících jsme důkladněji opravili 
veřejné osvětlení v části Letošov, kde jsme přistoupili i na výměnu několika 
pouličních svítidel. Bohužel, ale nemůžeme reagovat na každé nahlášené 
nesvítící světlo. Nemáme pracovníka s odbornou způsobilostí na tyto práce 
a tak výjezd plošiny nás stojí značné peníze. Dost často se stává, že světla 
jsou poškozena vlivem lidského faktoru a to v nás budí značné znepokojení. 
Snažili jsme se i o udržování polní cesty kolem obory, která slouží 
k vycházkám, a některým dětem jako cesta ze školy z Brankovic. Dalším 
počinem našich zaměstnanců bylo vyčištění prostor v majetku obce, jako je 
bývalý byt na domě požárníků, prostory pod areálem u hřiště, sklepy na 
zdravotním středisku, obecní dvůr na „Drbalovém“.              
     Jaké bude další dění v obci? Jistě jste si všimli, že na nádraží ČD byl a 
ještě snad bude čilý stavební ruch. Je to akce, která má do budoucna 
zmodernizovat celé nádraží a hlavně kolejový svršek. Nesovice mají být 
součástí tzv. integrovaného dopravního systému a  fungovat jako přestupní 
terminál vlak-autobus. Investorem tohoto jsou České dráhy. Dalším 
stavebním dílem bude od ledna 2008 zahájena samotná výstavba zmíněného 
terminálu, která spočívá v rozšíření horní cesty k nádraží, vybudování 
autobusových zastávek, parkovišť atd.  Investorem této akce je 
Jihomoravský kraj. Ukončení výstavby a spuštění IDS je naplánováno na 
1.7.2008. Třetí investicí měla být odsunutá varianta křižovatky silnice E/50 
se silnicí II/49 a dráhami. Investorem je ŘSD Praha, ale zde jsou kladeny 
stále nové a nové požadavky,  ať už ze strany vlastníků, či na vlastníky 
pozemků nebo nemovitostí. Tato situace je z hlediska obce zatím 
neřešitelná, protože jsme pouze jedním z mnoha účastníků řízení a 
nemůžeme žádným způsobem do problému zasahovat.  
     Ještě bych se chtěl zmínit o chodníku směrem k Milonicím. Všichni 
víme, že zde chodí spousta našich občanů a panelový chodník je 
nevyhovující. Zvažovali jsme možnost nápravy, ale je již  vypracován 
projekt kompletní rekonstrukce silnice Nesovice-Milonice, a nový chodník 
by při této opravě musel přijít pryč a následně budován  nový. Tato 
investice je již výhledově zařazena mezi priority SÚS Vyškov. Celkové 
náklady této investice jsou k dnešnímu dni vyčísleny na 66 mil. Kč. 
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Rozhodujícím impulsem může být most přes Hvězdličku u Koudelkového, 
který je v havarijním stavu a stále přes něho jezdí auta, která zdaleka 
neodpovídají svou tonáží jeho zatížení. 
     Závěrem bych chtěl všem členům zastupitelstva a pracovníkům 
obecního úřadu poděkovat za jejich dosavadní činnost a všem občanům , 
kteří se zajímají o věci veřejné, upozorňují nás na nešvary ve svém okolí  a 
pomáhají nám udržovat obecní majetek, který slouží celé široké veřejnosti. 
      Blíží se krásné  období Vánoc. I já bych Vám chtěl popřát jejich prožití 
v klidném rodinném kruhu se svými blízkými, přáteli a známými a alespoň 
v tomto období buďme k sobě všichni upřímní a tolerantní. Do nového roku 
přeji Všem pevné zdraví, šťastné vykročení, radost a pohodu. 
 
                     Za Zastupitelstvo obce Nesovice Vítězslav Reška, starosta     
        
 

 
                 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nesovice 
 
   SDH Nesovice má v současnosti 90 členů. Nejdůležitějším článkem sboru 
je zásahová jednotka, která má 12 členů. 
   V zimních měsících byli členové školeni ve zdravovědě, absolvovali 
přeškolení řidičů, strojníků velitelů. Zásahová jednotka se zúčastnila tří 
cvičení s Krajským záchranným sborem a byla hodnocena kladně. 
Zúčastnila se rovněž dvou okreskových cvičení a tří místních cvičení. Na 
okrskové soutěži v požárním sportu v Milonicích se umístila na 2. místě. 
Desetkrát zasahovala při požárech a povodních v blízkém okolí.  
   Příštím roce bude nutno obnovit u členů zásahové jednotky lékařské 
prohlídky a uzavřít smlouvy o činnosti s obecním úřadem. 
   K vybavení jednotky patří cisterna, která má být pořízena ještě do konce 
letošního roku. 
   Členové SDH odpracovali v letošním roce 1474 brigádnických hodin na 
opravě zbrojnice, údržbě techniky a výstroje. 
   Provádíme požární dozor při společenských akcích v kulturním domě. 
V celé obci byla provedena kontrola hydrantů obecního vodovodu, které 
slouží hašení v případě požáru. 
   V oblasti kultury jsme uskutečnili již tradiční Dětský maškarní ples, 
dětský den, pálení čarodějnic, drakiádu a tábor pro děti. 
   V rámci okrsku (6 obcí) se zúčastňujeme všech hasičských akcí. 
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   Na úseku prevence vyzýváme tímto  všechny spoluobčany k dodržování 
požárních předpisů a upozorňuje na zákaz vypalování trávy. 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 
 

 
Mladí hasiči 

 
   Mohl bych začít tím, že napíši: účastníme se hry Plamen a v okresním 
kole se nám opravdu daří. Například – září 1. místo v závodě všestrannosti 
v Hlubočanech, Drnovice – uzlování 2. místo. Přihlásili jsme se do soutěže 
Soptík, kde jsme obsadili 3. místo. Na každé soutěži bojujeme s cca 25 
kolektivy nejen z Vyškovska. 
   Letos nebudu psát ani o akcích kulturního rázu, jako dětský karneval, 
pálení čarodějnic, dětský den,  drakiáda a o jiných akcích, které organizačně 
podporujeme (čištění či zavírání koupaliště apod.) Tuto činnost 
vykonáváme už několik let  a poděkování patří i dětem, které jsou s námi 
celý den. V těchto místech jsme našli vzácnost, lidi, se kterými se dá 
domluvit a kteří nám vycházejí maximálně vstříc. Za to bychom chtěli 
rodině Nezdařilových poděkovat i za umožnění konání  5-ti denního 
soustředění mladých hasičů, kterého se zúčastnilo 45 dětí i z okolních sborů 
– Bohdalic, Nevojic, Uhřic a Milonic. Bohužel počasí nám příliš nepřálo a 
slíbený program se nepodařilo dodržet. Příští rok to ale jistě vyjde.  
   Psát chci o jiných věcech. Navenek to vypadá jako by mladý hasič běhal 
jen s hadicemi  a stříkal vodu, ale opak je pravdou. Z 85% se zabýváme 
jinými činnostmi, např. topografií, kde se děti učí číst z mapy a orientovat 
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se v neznámém terénu, dále se učí spolupracovat v malých skupinkách a 
snad nejdůležitější je zdravověda. V té se učí základy první pomoci, od 
zafixování poraněné  ruky až po zástavu krvácení. Mezi nejoblíbenější  
disciplínu patří střelba, kterou cvičíme zejména před soutěžemi.   
   V září příštího roku proběhne v Nesovicích okresní kolo hry Plamen 
v závodu všestrannosti, na které se již všichni  těšíme. 
   Skončil bych poděkováním všem, kteří práci  s mládeží podporují a 
pomáhají. Je to práce důležitá a  významná  zvláště v dnešní době, protože 
tyto děti se učí  pomáhat  v nouzi druhým. 
    
                                                                                           Petr Machálek   

 
 

Klub malých debrujárů 
 

Klub malých debrujárů v Litovli 
„…pokřik žádný nemáme, však zítra vám to nandáme ☺…“ 
 
 Takhle nějak začal náš pobyt na ZŠ Vítězná v Litovli dne 12.-
14.10.2007 na celorepublikovém finále soutěže ŽIVLÍK. Sešli se zde 
finalisté, kteří postoupili ze základního kola. Půl roku se všichni snažili 
plnit co nejlépe úkoly z oblasti fyziky, a jak už sám název soutěže 
napovídá, téma byla: voda, země, oheň, vzduch. Osmnáct čtyřčlenných 
týmů si tedy přijelo změřit nejen své znalosti, ale i rychlost, důvtip, či um. 
Plni dojmů z krásné školy jsme se pustili do přípravy prezentace svého 
klubu, ukázky finálového pokusu, vlajky a pokřiku týmu. 
 V sobotu ráno nás naladila dobrá snídaně, perfektně připravený 
dopolední program – bez jediného zádrhelu z oblasti fyziky a závody v 
bazénu. Odpolední program směřoval do místního muzea se soutěžním  
kvizem a na místní radnici nás čekaly všeobecné znalosti. Po výborném  
medovníku v místní cukrárně a následné návštěvě Mladečských jeskyní 
jsme netrpělivě očekávali večerní vyhlášení a už jen skok… napětí, krásná 
atmosféra u zapálených svíček. … už byli všichni oceněni a vítěz stále 
nikde !! Mirka Černá – naše hlavní organizátorka vše dokonale tajila až do 
poslední minutky a je to tadýýýýý… „Vítězem letošního republikového 
finále soutěže ŽIVLÍK 2007 se stávají… TWO:ZEMÁCI Z NESOVIC 
ve složení: Petr Homola, Tomáš Kremr, Tomáš Reška a Zbyněk 
Pištělák. Obrovské radosti předcházelo velké překvapení a nedůvěra, že 
jsme to opravdu my. Jako vítězové jsme obdrželi putovní pohár, velký 
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česko – anglický slovník a zájezd do Francie, který věnoval čestný 
prezident francouzských debrujárů a spoluzakladatel Mezinárodní federace 
malých debrujárů F.I.P.D. Jean Claude Guiraudon.  Jak vše probíhalo i 
s fotodokumentací si můžete přečíst na webových stránkách: 
www.debrujar.cz 
   A co jiného chystá KMD Nesovice? 
   Klub malých debrujárů Nesovice od listopadu  připravil pro vaše děti 
pravidelná setkání,  které trochu přitahují přírodní jevy a úkazy, chtějí 
nalézat správné řešení zajímavých pokusů, stříhat, lepit, barvit, jezdit na 
výlety za poznáním, do přírody a nebo za kulturou.  
   Po předloňském úspěšném otevření klubu pro nejmenší i letos tento klub 
pokračuje a to pro děti od 1. třídy. Jeho náplní bude celoroční hra pod 
názvem „Hrajeme si a tvoříme s nůžkami“ a nedílnou součástí bude 
postupné seznamování dětí s vodou, teplem, světlem, barvami….. a to vše 
pomocí her, obrázků, povídání a vycházkami do přírody. 
   Máte –li zájem, aby váš malý školáček navštěvoval Klub malých 
debrujárů v Nesovicích, stačí přivést školáčka každý pátek od 15.00 – 16.00 
hodin na bývalý textil v Nesovicích. Nemusíte mít obavy z toho, že je vaše 
dítě ještě malé, protože vše je přizpůsobeno jejich věku.  
   Mimo pravidelnou činnost KMD každoročně pořádá a zúčastňuje se: září: 
Německo – Netzschkau – starší debrujáři byli na týdenním pobytu s velice 
atraktivním programem, říjen: celorepubliková soutěž v Litovli, kde jsme 
letos velmi úspěšně prezentovali Nesovice a finále jsme vyhráli.  Listopad –
prosinec: vánoční dílny v Brně, leden: veletrh region tour – BVV, duben – 
květen  - Bambiriáda –popř. jiná akce pořádaná Brnem pro děti, červen: 
víkendový pobyt na chatě a dle zájmu starších dětí návštěva  Německa, 
Francie, Belgie, Slovenska. Asociace malých debrujárů  se zúčastňuje i 
evropských a světových výstav vědy a techniky. V roce 1998  starší děti 
prezentovali naši republiku v Portugalsku, v roce 1999 to byla světová 
výstava v Mexiku, následovala Francie, Slovensko ,… A kam se podíváme 
letos ? To vše záleží na zájmu debrujárů v Nesovicích.  
   Členský příspěvek na školní rok 2007 – 2008  činí 120,- Kč. A pokud se 
chcete i vy, vážení rodiče, seznámit s činností KMD, jsme Vám s dětmi 
k dispozici a můžete nás navštívit a nahlédnout, co vše umí malý debrujár. 
Veškeré informace vám poskytne Lenka Rešková, Nesovice 131, tel. :517 
367 385 večer. 
                                                                        Lenka Rešková 
                                                                        KMD Nesovice 
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Tělovýchova a sport 
 
   V roce 2007 organizovala tělovýchovná jednota Sokol 
prostřednictvím svých 4 oddílů opět bohatou sportovní činnost  pro 
nejširší vrstvu obyvatelstva naší obce. Z této vyjímáme: 
 
Oddíl kopané 
 
   V mistrovských soutěžích dosáhla zařazená družstva následujících 
výsledků: 
  „A“ mužstvo skončilo v sezóně 06/07 s 32 body až na 10. místě 
v Okresním přeboru. „B“ mužstvo získalo IV.třídě 19 bodů a umístilo se na 
11.  místě. 
   V rozehrané soutěži 07/08 je „A“ mužstvo zatím na 13. místě a „B“ 
mužstvo se 27 body na třetím místě. 
   Dorost bojuje v okresní soutěži skupiny B, získal 11 bodů a je na 5.místě. 
   V polovině letošního roku odstoupil z funkce předsedy oddílu Vladimír 
Machálek. Tuto funkci vykonával po dobu 7 let a přísluší mu za jeho práci 
upřímné poděkování. Novým předsedou se stal František Pinkava. 
   Již tradičně  v oblasti kultury fotbalový oddíl pořádá sportovní plesy, ten 
příští se koná 18.ledna a všichni občané jsou tímto srdečně zváni. 
 
 
 
Oddíl tenisu 
 
   Oddíl pod vedením Karla Kupky vyvíjel  svoji pravidelnou činnost 
jak u mládeže, tak  i dospělých. Vybrané smíšené družstvo dospělých  
se již po několik  let  zúčastňuje krajské soutěže. V letošním roce 
hrálo v této soutěži 7 družstev a  naše reprezentace se umístila na 3. 
místě. 
 
Oddíl rekreačního sportu 
 
   Tento oddíl zabezpečoval svoji činnost v těchto sportech: 

- odbíjenou, a to jak u mládeže, tak i dospělých . Děti a mládež mají 
pravidelné treninky v pátek a zveme  tímto další zájemce o tento 
krásný sport 
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- florbal, jehož pravidelné treninky se konají každé pondělí a 
zúčastňuje se 25 dětí a ,mládeže 

 Oddíl  v průběhu roku pořádal již tradiční rekreační turnaje v odbíjené 
smíšených družstev dospělých. Celkem 4 turnajů se zúčastnila družstva 
místní i  z okolních tělovýchovných jednot.  
 
 
Oddíl ASPV – sport pro všechny 
 
   Tímto oddílem bylo zajišťováno pravidelné cvičení dětí a mládeže 
v místní tělocvičně. Poměrně velký zájem byl o cvičení dětí od 2 let věku za 
účasti svých rodičů. Toto cvičení pod vedením Daniely Zezulové je každé 
úterý a velmi pomáhá v rozvoji každého dítěte. 
 
   Závěrem je třeba uvést, že naše TJ měla na počátku roku 2007 celkem 
304 členů a z toho víc jak 50 % aktivně sportuje, což je velmi dobrá vizitka. 
   Jménem výboru TJ děkuji všem vedoucím, trenérům, cvičitelům  a 
funkcionářům naší jednoty za obětavou a dobrovolnou  práci  v tělovýchově 
a přeji jim i  ostatním členům do roku 2008 hodně úspěchů, dobrých 
sportovních výsledků, zdaru, pohody a hlavně hodně zdraví. 
 
                                                           Josef Budík – předseda TJ 
 
 

Myslivecké sdružení „PLÁŇAVA“ Nesovice 
 
 
   V úvodu bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Nesovice za to, že jsme 
byli poprvé požádáni o prezentaci naší činnosti v obecním zpravodaji. 
Naše sdružení nese název „Pláňava“ podle lokality v katastru Letošov, 
v minulosti  velmi bohaté na zvěř. Například v roce 1964 zde byl  střelen 
bronzový jelen, který se stal jedním z exemplářů mezinárodní výstavy 
v Brně. 
   V současné době hospodaříme na výměře 730 ha, z toho 30 ha tvoří les 
zvaný Nohávka, jehož vlastníkem je  obec Nesovice. Členská základna má 
19 členů, z toho 11 je místních a 8 z okolí. Kromě toho máme 3 čestné 
členy, kteří pro myslivost obětovali kus svého života. Jsou to p. Josef 
Odrazil, p. Josef Srnec a p. Miroslav Hanák. 
   Činnost našeho sdružení je zaměřena především na péči a ochranu zvěře. 
Průběžně sledujeme zdravotní stav veterinárním vyšetřením ulovených 
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kusů. Během roku zabezpečujeme krmení na zimní období (pro zajímavost 
- musíme mít zhruba 10q sena, 25q jádra, 50 kg soli a ozdravné krmivo pro 
spárkatou zvěř). Naši členové se dále starají o myslivecká zařízení – 
zásypy, krmelce, posedy.  
   V uplynulých letech byla naše honitba bohatá zejména na drobnou zvěř. 
Lovilo se až 300 kohoutů, 200 zajíců, nyní lovíme 20 – 25 ks bažantů, 
zajíce nelovíme vůbec. Kromě jiných vlivů se na úbytku drobné zvěře 
podepsalo i  přemnožení dravců, především káně a jestřába, kteří jsou 
chráněni a tudíž je nemůžeme lovit. Naopak po celý rok lovíme  lišky, 
střílíme v průměru 20 ks ročně. Dále je třeba regulovat početní stavy srnčí a 
zejména černé zvěře, která se vzhledem k příznivému počasí loňské zimy 
přemnožila. Srnčí lovíme v průměrném počtu 15 ks za rok, divoká prasata 5 
– 10 ks za rok. Obojí dodáváme do výkupny INTERLOVU Přerov, která je 
umístěna v areálu MS. 
   Naše sdružení vlastní mysliveckou chatu s pozemkem, na němž je 
zbudována také střelnice. Během roku zde pořádáme 3x cvičné střelby na 
asfaltové holuby, tyto střelby slouží hlavně  ke zdokonalení našich členů 
v zacházení se zbraní. 
   V rámci spolupráce s ostatními složkami v obci přispíváme finančně na 
pořádání některých akcí (fotbalisté - ples, hasiči – MDD). Po dohodě 
s obecním úřadem jsme několikrát v tomto roce provedli úklid odpadků 
v obecním lese , každoročně vysazujeme na vyčleněných lokalitách nové 
stromky. 
   Naše činnost je časově náročná, přesto se všichni členové MS snaží 
uchovat zdravé přírodní podmínky k výskytu zvěře a pečovat o ně. 
   Na závěr mi dovolte popřát jménem MS „Pláňava“ Nesovice všem 
občanům klidné Vánoce a do nového roku hodně úspěchů, zdraví a pohody.   
 
 
                                                                      Luděk Machálek 
                                                                          předseda MS  
   

Historie a současnost Obecní knihovny Nesovice 
 
   Historie knihovnictví v Nesovicích a Nových Zámcích sahá do roku 1912, 
kdy byl 21.1. 1912 založen Odbor národní jednoty „Vlastimír.“ Spolek měl 
svou knihovnu, jejímž  knihovníkem byl pan František Vlach. V tomtéž 
období  zde existovala „Otakarova knihovna,“ do níž  byly darovány knihy 
po zemřelém nájemci velkostatku v Nových Zámcích Otakaru Sekalovi.       
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   Rovněž Tělocvičná jednota Sokol (zřízena 12.9.1919) měla svoji 
knihovnu. Knihovníkem tehdy byl pan Čeněk Buchta. 
   V obci Letošov byl již v roce 1893 založen Čtenářský spolek. Po jeho 
rozpadu  byly   knihy  darovány   Obecní veřejné knihovně, vzniklé v roce 
1919 .   
   „Skříň i s knihami přenesena z hostince – spolkové to místnosti bývalého 
Čtenářského spolku – do budovy školní. Veřejná tato knihovna, z níž 
správce školy půjčuje knihy každou neděli, jest hojně navštěvována. Obec 
přispívá na opravu a zakoupení nových knih ročním obnosem 250,- Kč. 
   Jest samozřejmé, že tento obnos by nedostačoval, a proto při divadelních 
představeních  a jiných zábavách bývá na knihovnu pamatováno.“(citováno 
z Kroniky obce Letošov)   
   Po sloučení obcí Nesovice, Nové Zámky a Letošov v roce 1942 došlo i ke 
sloučení  místních knihoven. Od roku 1953 byla činnost lidové knihovny 
přerušena z důvodu nedostatku vhodných prostor. Znovu byla obnovena 
v roce  1962, kdy byla knihovna umístěna v nově postavené požární 
zbrojnici. V tomto roce měla 2041 svazků, knihovna pro mládež 1642 
svazků a knihy se půjčovaly dvakrát týdně.  
   Nyní knihovna sídlí v Domě služeb č.p.172. Funkci knihovníků 
vykonávali např. pan Vlastimil Volf, učitel Zdeněk Procházka a manželé 
Machálkovi. 
   V současné době je v knihovně ….. svazků a k dipozici je 5 titulů 
periodik. Spolupracujeme s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. Vedle 
knihovnické činnosti je přístupný veřejný internet na jednom PC. Knihovna 
je veřejnosti přístupná v pondělí a ve čtvrtek  od 16.00 do 18.00 hod. 
    
Na vaši návštěvu se těší Blanka Homolová a Bc. Helena Kuchtová. 
 
Tel. 517367807 
E-mail:knihovna@nesovice.cz 
 
 

Pozor na podomní prodejce  
 
   Téměř denně jsme z médií informováni o drzosti mnohých „podomních 
prodejců“ a přesto důvěřivost některých  našich občanů  nezná mezí. 
  OÚ touto cestou vyzývá spoluobčany, zejména ty starší, aby důkladně 
zvážili všechny okolnosti, než-li takové osoby vpustí do své domácnosti. 
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Ušetří tím nejen svoje peníze za mnohdy pochybné zboží, ale i mnoho 
dalších starostí spojených s vyšetřováním.  
   V případě pohybu takovýchto podezřelých osob po obci  raději volejte 
OÚ (517 367 218) nebo přímo Policii ČR  na bezplatné lince 158. 
 
                                                                                                  oú                                                                                           


