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Slovo starosty... 
      

Vážení spoluobčané 
 

     uplynul rok a my přicházíme s dalším vydáním Nesovického zpravodaje. 
Čím začít? Shrnout v pár řádcích uplynulý rok v několika bodech je velmi 
náročné. Ale snad se nejdříve podíváme do blízké budoucnosti, která nás 
čeká. Tímto považujeme výstavbu ČOV a kanalizaci. V obci se o tomto 
mluví, různě spekuluje a stále není nic vidět. Vždyť podle plánu se již mělo 
dávno stavět. V čem to spočívá, že se tak už dávno nestalo? V prvém 
případě je třeba upozornit na rozsáhlost projektu, kdy se dochází na stále 
nové a nové subjekty, které je třeba o něco žádat. Za druhé je to velké 
zpoždění projektové firmy, která se u projektu pro územní povolení 
zpozdila o více jak rok, a pro stavební povolení o více jak 7 měsíců. Do 
dnešního dne stále nemáme všechny podklady dle smlouvy, ale řízení ke 
stavebnímu povolení proběhlo dne 10.listopadu 2009 a nyní čekáme na jeho 
vydání a na nabytí právní moci. Další etapa, která již běží, je odsouhlasení 
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, které nám 
musí schválit SFŽP v Praze. Po odsouhlasení proběhne výběrové řízení, kde 
musí být opět dodrženy všechny zákonem stanovené lhůty a vítěz soutěže 
po sepsání příslušných smluv může stavbu zahájit. Podle stanoveného 
harmonogramu by toto všechno mělo být hotové do června příštího roku a 
následně by mohlo dojít již k realizaci celé stavby. Tato bude pro celou 
obec velkou zátěží, ale věříme, že by to měla být poslední velká akce, která 
bude mít zásadní vliv na celou infrastrukturu obce. Po vybudování oddílné 
splaškové kanalizace a připojení všech domácností budou Nesovice, jako 
jedna z prvních obcí, mít plnou infrastrukturu inženýrských sítí (elektřina, 
voda, plyn, splašková kanalizace). Po jejím dokončení již nebude možné 
vypouštět do toků Litavy a Hvězdličky  žádné odpadní vody, natož  septiky 
a žumpy, jak je to dnes běžné. Proto se i touto formou obracíme na naše 
občany, aby v případě, že plánují různé rekonstrukce a přestavby domů, 
přišli na náš úřad a informovali se, kudy povede hlavní kanalizační řad a 
svoji rekonstrukci domu tomuto již přizpůsobovali. Bude to jistě velké 
martyrium pro všechny a jisté finanční náklady pro jednotlivé domácnosti, 
ale na druhé straně každá takto připojená domácnost si zvýší hodnotu své 
nemovitosti a naše kanalizace bude mít i velký význam pro ochranu vod a 
přírody. Nesovice budou i vlivem dobré dopravní obslužnosti získávat na 
atraktivitě a my pevně věříme, že v budoucnosti nebudeme mít problémy 
s udržitelností základního školství a ostatní terciární sféry v naší obci. Po 
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dokončení kanalizace bude moci být přistoupeno i k provádění mnohdy 
tolik diskutovanému tématu, jako jsou chodníky, místní komunikace, 
veřejná zeleň atd. Dle našeho názoru, v dnešní době provádět náročné 
opravy těchto jmenovaných subjektů, by bylo utrácení obecních peněz, 
které by mělo pouze velmi krátké trvání. Kanalizace by tuto práci 
znehodnotila a mohlo by to mít negativní vliv na financování dalších akcí.  
     Další investiční akcí, která jistě spěje do svého zahájení, je diskutovaná 
křižovatka silnic I/50 a II/429. I zde vzniklo mnoho nepředvídaných 
okolností a nepodařilo se akci dotáhnout k jejímu cíli. Podle informací, 
které máme z ŘSD, by mělo být vše „papírově“ nachystáno do konce 
letošního roku a na jaře by se mohlo začít stavět. Rovněž by měla být 
zahájena oprava kolejového svršku a nástupišť v naší železniční stanici. I 
zde vlivem nepředvídaných okolností nedošlo k realizaci, ale doufáme, že 
se tak v roce 2010 stane.  
     Co se týče výstavby RD v lokalitě „Žleby“, zde se rovněž stále řeší 
různá povolení a tato investice vyžaduje další a další expertizy, které celou 
akci značně zpomalily. Dotažena do konce bude změna územního plánu 
č.II, která se této lokality a výše uvedené křižovatky značně dotýká. 
V současnosti je již zadána změna ÚP č.III, která reaguje na připomínky 
občanů. 
     Na projekt s vybudováním dvou hřišť s umělým povrchem nám nebyla 
přidělena žádná finanční dotace, proto jsme zatím k jeho realizaci 
nepřistoupili. Ovšem nevzdáváme se a sportovní vyžití v obci bude časem 
možné i zde. Rozhodli jsme se tedy vybudovat alespoň lepší zázemí pro 
sportovce a diváky. Vedle kabin ve sportovním areálu vyrůstá nové sociální 
zařízení pro veřejnost a skladovací prostory. Tímto dojde k uvolnění 
místnosti v kabinách a tak lepšího zázemí pro všechny sportovce. 
     Ve školce byla upravena celá zahrada a zbývá osadit několik herních 
prvků a dodělat celkové uzavření školní zahrady. Také toto již mělo být 
hotové, ale postupně tři truhlářské firmy nám to z kapacitních důvodů 
odřekli. Přijali jsme opatření a v krátké době bude i toto dokončené. 
     Poslední rozdělanou investiční akcí je rybník v Letošově. Zde se rovněž 
dokončují poslední  „papírové“ dokumentace tak, aby se mohlo žádat o 
dotace ze strukturálních fondů. 
      Co se týká práce na obci – obec zaměstnává 2 pracovníky v trvalém 
pracovním poměru na úklid a údržbu obce. Přes letní sezónu jsme dále měli 
2 pracovníky z úřadu práce. I proti loňskému roku rovněž stoupl počet 
metrů čtverečních udržované plochy a stále jí přibývá. Nesmíme 
opomenout práci v našem obecním lese, kde je těžké zastavit škůdce-
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kůrovce. Snažíme se vysazovat jen listnaté stromy, ale vlivem sucha a 
ostatních neovlivnitelných jevů, se nám nedaří tak, jak by si nadřízené 
úřady představovaly.  
     Ještě se musím zmínit o nešvarech v naší obci, které se stále opakují. Je 
to odpadové hospodářství, kdy se stále v naší obci vyskytují černé skládky a 
pálí se všechno možné. Co se týče „černých skládek“ je to zejména na 
katastrálním území Letošova směrem od koupaliště na Nevojice. Tuto 
skládku jsme nemalým finančním nákladem trochu upravili a doufáme, že 
černé skládky se zde už nedočkáme i s ohledem na to, že v blízkosti se má 
budovat rybník. Další lokalitou je náš les, kde není týdne, abychom něco 
neodváželi. Jsou to zejména staré televize, ledničky, plasty, kartony papíru, 
stará okna, suť. Pokud někdo z občanů má problémy s likvidací, ať se na 
nás na úřadě obrátí a my budeme hledat nejvhodnější řešení, jak tento 
individuální problém vyřešit. Dalším nedobrým jevem je vynášení odpadů 
(nejen listí, trávy apod.) do místních potoků. Tyto se zanášejí a dno hlavně 
Litavky je již nad úrovní vyústí z přilehlých nemovitostí. Řešit tento stav je 
nad možnosti obce. Proto i neodtéká voda z přilehlých luk a tyto zůstávají 
trvale podmáčené. Prohlubováním a čištěním již nejde tento problém řešit.  
     Další věc, která nás tíží a snažíme se řešit je veřejné osvětlení. 
Opravujeme jej 4x ročně vždy na konci čtvrtletí, kdy zároveň měníme 
alespoň 5 světel a celou síť se snažíme zmodernizovat. Tam, kde má 
veřejné osvětlení svůj samostatný okruh, jsou minimální problémy. Tam, 
kde samostatný okruh není a je odebírán proud z „veřejné sítě“, většinou 
značně kolísá napětí a dochází tak často k poruchám. My nemáme 
oprávněného zaměstnance, který by mohl do tohoto zařízení zasahovat, 
tudíž se někdy zdá, že oprava trvá příliš dlouho. Vedeme to ovšem 
v evidenci a snažíme se odstranit závadu co nejdříve. Není problémem 
vyměnit žárovku za „pár“ korun, ale ostatní náklady s tím spojené (plošina, 
elektrikář atd.) jsou příliš drahé.  
         Nyní se zmíním o kulturním a sportovním dění v naší obci. Velmi si 
vážíme aktivit spolků a organizací, kteří dokáží zorganizovat pro druhé 
„zábavu“. Ovšem podpora ze strany mnohých občanů je velmi malá, ne-li 
žádná. Ovšem kritizujících se najde vždy daleko více, než samotných 
zúčastněných. Obec všem, kdo projeví zájem o organizaci čehokoliv, jistě 
vychází a i do budoucna vyjde vstříc. Mám-li uvést alespoň skrytou 
podporu ze strany obce, tak jsou to především prostory (budovy či 
pozemky), které obec všem poskytuje buď zdarma nebo za symbolickou 
cenu, dále využívají bezplatně movitý majetek obce, který obec musí 
udržovat, dále je to voda, plyn a energie, které rovněž většinou neplatí. 
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Pokud požádají ještě o finanční příspěvek, tak se zatím nestalo, abychom 
některou naši „obecní“ složku nepodpořili.    
     Chtěl bych tímto navázat na sjezd rodáků, který připravujeme na příští 
rok, aby se do těchto příprav zapojilo co nejvíce občanů a organizací a  
přispěli tak ke zdárnému průběhu této události.  
     V této krátké zprávě se zmiňuji pouze o některých problémech, které na 
zastupitelstvu obce řešíme. Připomínám, že nápad, problém a myšlenka 
každého občana je vítaná a každý ví, kde nás, zastupitele obce najde. 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílejí jakoukoliv činností 
na zdárném fungování Obce Nesovice.  
     Do nového roku přeji všem občanům pevné zdraví, klid, rodinnou 
pohodu, krásné prožití vánočních svátků. 
      
                                                                          Vítězslav Reška, starosta obce                   
 
 

Ze života školy v roce 2009 
 
     V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Nesovice 88 žáků. Škola má 5 
tříd a jedno oddělení školní družiny. Součástí  základní školy je i mateřská 
škola. Ve škole pracuje 16 zaměstnanců (9 učitelů, 1 vychovatelka, 2 
školnice, 3 kuchařky a 1 administrativní pracovnice). Školu navštěvují žáci 
z Nesovic, Milonic, Uhřic, Nemotic a Snovídek. 
     V 1. až 3. ročníku probíhá výuka podle ŠVP „Učíme se pro život“, ve 4. 
a 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola.  Mateřská škola 
pracuje podle vzdělávacího programu Svět kolem nás. 
     Naše škola je zapojena do programu RECYKLOHRANÍ. Ve spolupráci 
se společnostmi Asekol, Ekobat a Eko-kom, které zajišťují sběr a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení a  baterií,  sbíráme a třídíme použitá 
elektrozařízení a baterie. Také třídíme použitý papír a plasty. V ekokoutku 
u tělocvičny jsou umístěny sběrné nádoby na výše uvedený elektroodpad.   
     Prosíme rodiče, aby baterie a drobné elektrospotřebiče neházeli do 
kontejnerů, ale nosili je do ZŠ a chránili tím životní prostředí. Cílem celého 
projektu je mimo jiné zvýšit povědomí o třídění odpadu u mladé generace. 
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                                          Zábavné třídění odpadu  
 
    Letošní kalendářní rok přinesl naší škole i některým  žákům  řadu 
úspěchů. 
    Ze sportovních akcí to byla v dubnu atletická Kinderiáda v Uh.Hradišti. 
Z našich sportovců si nejlépe vedla Tereza Polachová, která zvítězila 
v běhu na 60 m i ve skoku do dálky výkonem 424 cm a tím překonala 
rekord Kinderiády. Výborně si vedl také Vítězslav Sobol v hodu plným 
míčem – hodil 8,56 m a zvítězil. 
     V tomto  měsíci se také uskutečnil šachový turnaj v rámci vzpomínky na 
dlouholetého vedoucího kroužku šachů pana Křivánka. 
     Velký zájem byl i o červnovou školu v přírodě v Jeseníkách. Žáci byli 
ubytováni v rekreačním středisku Losinka ve Velkých Losinách. Děti se při 
každodenním dopoledním programu zaměřeném na enviromentální 
výchovu (ochranu životního prostředí), v rámci které získávaly znalosti a 
dovednosti nejen teoretické, ale především praktické. Kromě pobytu na 
zdravém horském vzduchu měly děti možnost pozorovat a poznávat 
rozmanité rostliny a živočichy v lese a ve vodě. S kvalifikovaným 
zdravotníkem si osvěžily základy první pomoci a zdravovědy. 
    V odpoledním programu jsme navštívili lázně ve Velkých Losinách, 
výrobnu ručního papíru  a přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. 
     V rámci dopravní výchovy učíme žáky pravidlům bezpečnosti silničního 
provozu a praktické dovednosti pak uplatňují na dopravním hřišti ve 
Vyškově.Ve spolupráci s Policií ČR byli  poučeni o bezpečnosti při cestě do 
školy a ze školy. Od 1.září 2009 na přechodu pro chodce dohlíží policisté 
na bezpečnost žáků při přecházení vozovky. Zde bychom také chtěli 
poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu v Nesovicích, kteří tuto činnost 
dobře vykonávali v minulých letech a doposud ještě pomáhají převádět děti 
bezpečně od autobusů.  
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Převádění dětí  přes křižovatku 

 
     Koncem měsíce září proběhla už tradiční soutěž  Mistrovství školy 
v atletice. Soutěžilo se v pěti atletických disciplínách (běh na 60 m, skok 
daleký, hod míčkem, hod medicinbalem a vytrvalostní běh).  
 
Nejlepší sportovci v daných kategoriích: 
 
Nejmladší žákyně: Natálie Kosíková, Hana Kiliánová,Tereza Plavinová 
Nejmladší žáci     : Aleš Sádlík, Jakub Štec, Marek Doležal 
Starší žákyně       : Aneta Kupková, Nikola Kupková, Tereza Čadíková      
Starší žáci            : Vítězslav Sobol, Petr Štrublík, Antonín Koudelka 
Nejstarší žákyně  : Marta Lozrtová, Anya Sugden, Adéla Koudelková 
Nejstarší žáci       : Martin Doležal, Matěj Kremr, Stanislav Kubánek, 
                               Patrik Plavina, Dominik Odrazil   
 
     Dne 15.10.2009 jsme se zapojili prostřednictvím Rádia HEJ do akce 
„Bušení na poplach“- a tím jsme se podíleli na vytvoření národního rekordu 
ve společném hraní na PET láhve. Žáci si tak uvědomili důležitost třídění 
odpadů. 

 
Natáčení  pro ČRo Brno 
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     Navštívili nás také  redaktoři z Českého rozhlasu Brno. Děti zazpívaly 
písničky, které se učí,  a tím reprezentovaly naši školu a obec v rámci 
projektu Moravská rodina. Pořad si mohla veřejnost vyslechnout 4. 11. 
2009. 
     Poslední týden v říjnu všechny děti i dospělí ve škole oslavili svátek 
Halloween,ve strašidelných kostýmech  soutěžily v dlabání dýní . Akce 
potom pokračovala večerním lampionovým průvodem vesnicí. 
    Žáci  navštívili exkurzi „HRY A KLAMY“ v Brně, kde si mohli 
vyzkoušet zábavnou formou např. rychlost své reakce pomocí exponátů 
z libereckého zábavně naučného centra. 
    Ve škole začaly zájmové kroužky, děti se mohly přihlásit do výtvarného 
kroužku,angličtiny,atletiky, náboženství nebo do hraní na hudební nástroj 
/na naši školu dojíždí učitelé ze ZUŠ Bučovice/. 
     Z dalších akcí pořádaných pro děti jsou  koncerty vážné i populární 
hudby, návštěvy divadel, muzeí, ekologické a různé vzdělávací 
programy.Naši žáci reprezentují školu také na recitačních, pěveckých 
soutěžích a vítání občánků. Připravují se také na soutěž „ Hlídky mladých 
zdravotníků“. 
     Na podzim žáci znovu vysázeli před školou nové ovocné stromy. 
Původní měly poškozené kmeny, nerostly a jen živořily.  
     Zápis dětí do 1.třídy proběhne na naší škole 18.1.2010. Před zápisem 
probíhá příprava žáků na vstup do 1.třídy- formou Edukativně stimulačních 
skupin pro předškoláky. V tomto kurzu si budou děti formou her 
zdokonalovat např. správné držení tužky, pozornost, postřeh, orientaci 
v prostoru. Seznamují se tak i s budoucím prostředím školy a s učitelkou 
1.třídy.  
     Program skupinek je vhodný pro děti, u kterých lze předpokládat potíže 
již v 1.fázi školní výuky. 
     Den otevřených dveří se bude konat dne 14.12.2009 a 12.1.2010 od 
08:00 h do 15:00 h. 
     Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci školních akcí a sponzorům 
za materiální a finanční podporu.  
     Přejeme všem občanům, žákům a dětem pohodové prožití vánočních 
svátků, mnoho zdraví,  sil a optimismu v novém roce 2010. 
 
Kluci a holky z naší školky 
 
    Nesovickou školku navštěvuje 40 dětí. Snahou všech pedagogů, ale také 
správních zaměstnanců, je vytvořit příjemné, přátelské a tvořivé prostředí 
pro naše nejmenší. 
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Činnosti během celého roku se odvíjejí od školního vzdělávacího programu. 
Řízené činnosti pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou 
individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na 
jejich potřeby a zájmy.  
     V rámci zdraví se předškolní děti připojují každoročně k základní škole 
a jezdí společně na plavecký výcvik. Nejen při této akci, ale také během 
celého roku jsou další společné akce s velkými školáky. 
     Například podzimní atletický trojboj, nebo poslední společná akce „Den 
světýlek“. Děti v tento den přišly společně s rodiči rozsvítit své lampionky 
před školkou a i přes nepřízeň počasí se vydaly společně přes vesnici ke 
škole. U školy nás čekalo krásné překvapení, které si pro nás připravili velcí 
školáci se svými učiteli. Nejenže před školou svítilo několik nádherných 
dýňáků, ale také tam byla živá strašidla. Zjistili jsme, že když jim pěkně 
zazpíváme, tak se jich bát nemusíme a ještě dostaneme bonbónky. Dokonce 
nám dali i některé dýňáky před školku. V noci školku hlídaly a přes den 
dělaly parádu. Zkrátka byl to pohádkový podvečer. 
     Za pohádkou jezdíme také po celý rok do divadla Radost v Brně, a nebo 
za námi pohádky jezdí přímo do školky. Děti už viděli hrát maňásky, velké 
dřevěné loutky a také dospělé herce. S pohádkou si také často zazpíváme. 
     Vedle těchto kulturně vzdělávacích a sportovních akcí připravujeme 
spoustu aktivit v rámci výchovně vzdělávacího programu jako jsou 
dýňobraní, vyrábíme z brambor, jablíčkový den, pečeme perníky, vánoční 
dílna, celá školka tancuje, besídka ke Dni matek  
a jiné. Avšak největší odměnou jsou pro děti výlety na konci školního roku. 
Díky finanční, ale i organizační pomoci některých rodičů mohly děti 
navštívit například hrad Cimburk s prohlídkou a Jalový dvůr s ukázkou 
zvířátek.  

         
              Z návštěvy Cimburka                                   Jalový dvůr 
 
     K nejúspěšnějším akcím celého roku bezesporu patří loučení 
s předškoláky. Ve školním roce 2008/2009 jsme se s dětmi rozloučili tak, že 
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jsme si zahráli na čarodějnickou školku. Rodiče připravili krásné 
čarodějnické převleky, ve kterých děti strávily celý den. Samozřejmě paní 
učitelky nezůstaly pozadu. Jedna od druhé byly k nerozeznání. Během 
dopoledne se naši malí čarodějové vypravili také do ZŠ, aby všem 
přičarovali krásné prázdniny. Určitě si ještě vzpomenete jak putovali malí a 
velcí čarodějové a čarodějnice vesnicí. Dokonce zastavovala i některá auta 
a řidiči se ptali kam to jen dojeli? Do Nesovic? Nebo snad do Bradavic? 
S předškoláky jsme vydrželi až do tmy, opekli jsme si špekáčky a dokonce 
přespali ve školce. To vám byl krásný strašidelný den plný kouzel. Kdoví 
co si připraví paní učitelky pro další předškoláky na příští rok. Je to zkrátka 
vždycky takové překvapení. 
     Jedno je však jisté, každé školčátko se jednou dočká přenocování ve 
školce. Je to čas, kdy se loučí s bezstarostným hraním a začnou mu první 
starosti ve školních lavicích. 
     Věřte, že dětský úsměv a pochvala od rodičů je ta nejlepší odměna za 
vše, co pro děti děláme. 
 

Jana Čadíková 
 
 

Publikace ke sjezdu rodáků 
 
     Jistě se již většina z vás doslechla o pořádání sjezdu rodáků, který by se 
měl uskutečnit v Nesovicích v červnu příštího roku. Při této příležitosti 
připravuje obecní úřad vydání další publikace o obci Nesovice. Jejím 
hlavním tématem a obsahem  by měly být pohlednice a fotografie z Nesovic 
- od těch nejstarších až po rok cca 1980. (Připomínám, že poslední 
nesovická  monografie vyšla v roce 2000. Byla orientována na historii obce 
a všechny výtisky jsou již několik let rozebrány.) 
     Dosud proběhly dva veřejně vyhlášené „sběry“ fotografií a pohlednic. 
Podařilo se jich shromáždit poměrně slušný počet. Některé jsou opravdu 
unikátní a cenné! Přesto je však stále  mnoho témat, které nemáme 
zdokumentované a které by stálo za to je zveřejnit, aby obraz života obce 
v uplynulém století byl co nejúplnější. 
    Prostřednictvím Zpravodaje bych se proto na vás chtěl obrátit s prosbou o 
opětovné prohledání vašich starých fotek a o jejich zapůjčení. Máme zájem  
o pohlednice (chybí nám např. ty, které byly vydané někdy v 70. letech), 
hlavně však o záběry ze soukromého i veřejného života (svatby, pohřby, 
zabijačky, práce v JZD, fotografie představitelů obce, stavby či přestavby 
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domů či obecních objektů…). Jde nám jednak o zachycení podoby starých 
Nesovic, jednak o zachycení  života lidí. A tak leckdy i na zdánlivě 
bezcenné skupinové fotografii lze v pozadí spatřit zákoutí z Nesovic, které 
je dnes již  historií… 
    Poslední sběr obrazového materiálu proběhne na počátku ledna 2010 
(bude vyhlášeno místním rozhlasem). Své příspěvky můžete také 
samozřejmě průběžně nosit na obecní úřad. Vše je pečlivě evidováno a 
veškerý zapůjčený materiál bude na jaře opět vrácen majitelům. Již nyní 
děkujeme za spolupráci. 
                                                                                                                                          
                                                                         Mgr. Roman Hofr 
 
Sjezd rodáků 
 
     Ve dnech 25.-27.6.2010 hodlá  obec uskutečnit 5. sjezd rodáků spojený 
s Petropavlovskými krojovanými hody. 
     Na programu a jeho naplnění již od září pracuje přípravný výbor. 
Protože mnoho věcí je v jednání, nebylo by vhodné prozrazovat jej předem. 
Snad jen tolik, že obec chce do akce zapojit všechny složky tak, aby 
program byl co nejpestřejší a každý by si v něm našel to svoje. 
 
                                                                                            oú 
 

Debrujáři  informují 
 
     Klub malých debrujárů Nesovice byl i v roce 2009 poměrně činný. 
Mimo pravidelné schůzky jsme se od ledna přihlásili do korespondenční 
celorepublikové soutěže pod názvem „Pokusmánie“. V jarních měsících 
jsme uspořádali již tradiční letecký den a „Den Země“. Koncem května se 
malí debrujáři stali spolupořadateli celorepublikové akce „Bambiriáda“ 
v Brně na Kraví Hoře. Následující měsíc jsme dostali důležitou zprávu, že 
jsme se z 35 klubů dostali do finále naší debrujárské soutěže. Říjen byl 
pro postupující velmi náročný, protože samotné finále se konalo až v Plzni. 
Děti z Nesovic skončili na krásném sedmém místě a patří jim velký dík.     
     S listopadem přišel čas stěhování do nově zrekonstruovaných prostorů, 
za které můžeme poděkovat zastupitelům obce Nesovice a Jihomoravskému 
kraji, kteří nám poskytli rozhodující pomoc při budování naší nové 
klubovny. Koncem měsíce jsme měli možnost navštívit Kyjov a jejich 
vánoční dílny. Prosinec nám klubovnou provoněl perník a voňavé koření, 
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kdy jsme se s dětmi pustili do pečení a zdobení vánočních perníčků na 
připravovanou výstavu, na které se spolupodílíme s obecní  knihovnou a 
OÚ Nesovice. Poslední prosincovou  schůzkou s vánočním stromečkem, 
dárečky, punčem a cukrovím se loučíme s letošním rokem a doufáme, že se 
se všemi dětmi ve zdraví, pohodě a dobré náladě setkáme i v roce 
nastávajícím.  
     Všem občanům obce Nesovice přejeme krásné Vánoce a pevné zdraví 
v roce 2010.  
     Debrujáři a Lenka Rešková, vedoucí KMD Nesovice, pravidelné 
schůzky: PO: 16.30-17.30 hodin, více informací na: www.debrujar.cz nebo 
www.kmdnesovice.rajce.idnes.cz 
 

         
             Pokusy s balónky                                            Den Země 
 
                                              Lenka Rešková, vedoucí KMD Nesovice   
 

Z činnosti TJ Sokol 
 
     Blíží s konec roku a proto je třeba bilancovat  dosažné výsledky naší 
celoroční práce. Veškerá tělovýchovná, sportovní a kulturní činnost byla 
organizována našimi jednotlivými oddíly za pomoci výboru tělovýchovné 
jednoty. Z této bohaté činnosti jen rámcově uvádíme některé informace. 
     Oddíl kopané hodnotí své výsledky v samostatném článku, zvláštní 
ohodnocení zasluhuje družstvo dorostu pod vedením Dušana Sádlíka a 
Vlastimila Knapa, kteří jsou v soutěži druzí. 
     Družstvo  oddílu tenisu jako každoročně hráli v soutěži neregistrovaných 
hráčů rámci Jihomoravského kraje. Dále vedení oddílu uspořádalo několik 
náborových přátelských turnajů. 
     V oddílu gymnastiky a všeobecné tělovýchovy, který je zastřešen 
Asociací sportu pro všechny, lze pochválit za dobrou práci vedoucí družstva 
mladších žákyň Olinku Kiliánovou. V pravidelných cvičebních hodinách 
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vede svých 15 k zvýšené obratnosti, fyzické zdatnosti a pohybovému 
nadání. 
     V nejmladším oddílu – rekreační sport byla opět bohatá sportovní 
činnost. Velký zájem je o florbal, který již několik let dobře vede Miroslav 
Roubal. Zvýšený zájem byl i o volejbal mládeže. Pravidelné tréninky tohoto 
sportu vedou Mgr. Bronislav Budík a Lucie Rešková. 
     Dobrou „vesnickou“ úroveň mělo i smíšené družstvo ve volejbale 
dospělých. V rámci tohoto oddílu byly uspořádány tři turnaje za účasti 
okolních tělovýchovných jednot. 
     V měsíci září letošního roku dovršila naše tělovýchovná jednota 90 let 
svého trvání. Na počest tohoto výročí bylo uspořádáno: 

- volejbalový turnaj šesti smíšených družstev, zvítězilo družstvo 
Vážan u Vyškova 

- oddíl kopané zorganizoval v červnu přátelská utkání pod názvem 
„Fotbalová sobota“ 

- volejbalové utkání veteránů Nesovice – Vítovice 
- slavnostní kulturní pořad 28.září v kulturním domě, ve kterém 

vystoupily známé kulturní osobnosti, sportovní gymnastky, 
mažoretky a dechová hudba Šohaji. 

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím, trenérům a aktivním 
funkcionářům naší jednoty za jejich dobrovolnou a příkladnou práci. 
Rovněž je třeba poděkovat zastupitelstvu obce a ostatním sponzorům za 
materiální a finanční podporu. 
     Přejeme všem našim členům, sportovcům a ostatním občanům radostné 
a pohodové prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2010. 
 
                                         Za výbor TJ Sokol – Josef Budík, předseda 
 
 
Za oddíl kopané…. 
 
     V právě probíhající sezoně 2009/2010, kdy je odehrána její podzimní 
část, si naše mužstva vedou takto: 
     „A“ mužstvo je se ziskem 15 bodů v tabulce okresního přeboru na 
11.místě,což je pro mužstvo které mělo před sezonou ambice se pohybovat 
v popředí tabulky určité zklamání. Nepovedl se zejména začátek sezony a 
tak doufejme že se mužstvo v jarní části sezony zlepší a v tabulce se posune 
co možná nejvýše. 
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     „B“ mužstvo je se ziskem 20 bodů ve své skupině na 7.místě. Mužstvo 
hraje po většinu zápasů ve velmi kombinované sestavě a tak umístění 
odpovídá jeho současným možnostem. 
     Nejlépe z našich mužstev si po podzimu vede dorost, který je v tabulce 
okresního přeboru se ziskem 35 bodů druhý pouze o skóre za prvními 
Pačlavicemi. Má tak velkou šanci  získat  v jarní části po dlouhé době  titul 
přeborníka okresu. 
     Největší změnou v oddíle kopané je znovuzavedení činnosti  mládeže. 
Ukončila se spolupráce s oddílem TJ Brankovice a všechna mládežnická 
družstva se připravují na nadcházející sezonu pod vedením trenérů p. 
Marušky Mariana a p. Hladkého Bronislava na domácím hřišti.Tréninky 
bývaly každé úterý a čtvrtek hojně mládeží navštěvovány a po zimní 
přestávce budou opět pokračovat. 
     Na závěr bychom chtěli poděkovat našim příznivcům, kteří nás 
v průběhu podzimní části sezony přišli povzbudit. 
 
                                                                        Antonín Šlampa 
 
 
Šachy v Nesovicích 
 
     1.října 2009 zahájil šachový oddíl při Základní škole Nesovice  
jedenáctý rok své činnosti. V letošním roce má oddíl 10 členů a schází 
s každý čtvrtek ve 13 hodin  v základní škole. 
     V předcházejících letech se děti úspěšně zúčastnily turnajů v rámci 
okresu: v roce 2007 to bylo 2. a 3. místo na přeboru ve Vyškově z počtu 21 
hráčů, v roce 2008 1. místo a  letos  obhájil opět první místo Dominik 
Odrazil. 
     Mimo turnaje ve Vyškově  se děti  s výborným úspěchem zúčastnily 
Šachiády v Koryčanech a Ananasového poháru v Bučovicích. 
     V dubnu letošního roku proběhl v základní škole 2. ročník Memoriálu  
Miroslava Křivánka, který dlouhá léta šachový kroužek při ZŠ vedl. 
     V příštím roce se uskuteční přebor oddílu a děti se zúčastní šachových 
turnajů v Brankovicích a Bučovicích. 
 
                                              Josef Odrazil – vedoucí šachového oddílu 
      
 

- 16 - 

Upozornění Sboru dobrovolných hasičů 
 
 
Vzhledem k vysokému počtu požárů v poslední době si hasiči dovolují 
touto cestou upozornit všechny občany na dodržování preventivních 
opatření, a to zejména: 

- zákaz vypalování trávy a zakládání ohně mimo pevné ohniště 
- ukládání zápalek mimi dosah dětí 
- pravidelně kontrolovat kouřovody a plynové spotřebiče pověřeným 

pracovníkem 
- neprovádět neodborné zásahy do elektrické a plynové instalace 
- ukládání popela tuhých paliv do kovových popelnic 
- udržovat pořádek okolo komínů a topeništˇ 
- ukládání hořlavých látek ( benzínu, ředidel apod.) v předepsaných 

nádobách a v dostatečné vzdálenosti od topných těles 
Při vyhlašování požáru se užívá přerušovaný signál sirénou v intervalu:  
  25 vteřin signál - 10 vteřin mezera -  25 vteřin signál 
 
   Důležitá telefonní čísla: 
Hasičský záchranný sbor  Bučovice: 150 
Policie ČR:                                         158                                         
Záchranná služba:                              155 
  SDH Nesovice děkuje všem spoluobčanům za projevenou přízeň při 
pořádání  akcí a přeje do roku 2010 hodně štěstí a pevného zdraví. 
 
                                                           Josef Odrazil – jednatel  SDH 
 
 

Pozor na podomní prodejce a „finanční poradce“ !!! 
 
  OÚ touto cestou vyzývá (již poněkolikáté) spoluobčany, zejména ty starší, 
aby důkladně zvážili všechny okolnosti, než-li takové osoby vpustí do své 
domácnosti. 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 
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Odpady 
 
     Obec jako akcionář Respono a.s. v letošním roce podpořila projekt 
výstavby bioplynové stanice ve Vyškově.  Ta by měla být vybudována do  
r. 2013 v prostoru průmyslové zóny. Bude spalovat přírodní odpad ze 
zahrad, domácností, stravovacích zařízení apod. Kromě prodeje elektřiny do 
distribuční sítě by měla prodávat teplo okolním podnikům v zóně, čímž by 
pokryla velkou část nákladů na systém sběru této kategorie odpadu. Pro 
naši obec to bude znamenat rozmístění několika speciálních kontejnerů. 
Znamenalo by to další krok směrem  k dokonalejšímu třídění komunálního 
odpadu a ze směsného odpadu, který dáváme do popelnic by se tak oddělila 
další složka, která zbytečně obsazuje a zatěžuje skládku společnosti 
v Kozlanech a kterou lze využít jiným způsobem. Zařízení podobného 
charakteru fungují v řadě evropských zemí a objevují se i u nás. Bez 
finančních dotací z fondů EU a podpory státu by akce možná nebyla, proto 
také takový časový předstih. 
     Co se týká poplatku za svoz komunálního odpadu, zůstane v příštím roce 
na stejné úrovni jako letos.  
     Potěšitelné je, že naše ZŠ a MŠ se aktivně zapojuje do třídění odpadů a 
v tomto duchu také vychovává mládež. Z  dětí  by si mohli  vzít příklad 
mnozí  dospělí, kterým třídění mnohdy činí potíže.  
     Zároveň tímto žádáme spoluobčany, aby při ukládání tříděného odpadu 
do kontejnerů řádně sešlapávali PET lahve a udržovali okolo kontejnerů 
pořádek.      
                                                                                           
                                                                                                     oú 

 

Úklid chodníků v zimním období 

     V souvislosti s  platností tzv. chodníkového zákona je obec povinna 
zajistit úklid chodníků v majetku obce (tedy prakticky všech). Žádáme touto 
cestou spoluobčany, aby i nadále v rámci svých možností prováděli úklid 
chodníků před svými nemovitostmi. Není v našich silách, abychom 
v krátkém čase provedli úklid na území celé obce. Dále upozorňujeme 
občany, aby parkovali svá vozidla na místech, kde nebudou překážet ani při 
úklidu sněhu ani při svozu odpadu.  
 
                                                                                                    oú 
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Pozvánky 
 

     Obec Nesovice a místní tělovýchovná jednota Sokol zvou všechny 
občany na Vánoční koncert s dechovou hudbou Vacenovjáci, který se bude 
konat  

v sobotu 19.prosince 2009 v 19. hodin  
v sále kulturního domu  

 
     Krojovaná dechová hudba Vacenovjáci vznikla v r. 1976. Za svého více 
jak třicetiletého trvání se vypracovala ve špičkovou kapelu a dosáhla mnoha 
úspěchů. Stala se vítězem  Zlaté křídlovky, v České televizi vystupovala 
v mnoha pořadech, jako např. Příště u vás, Sejdeme se na Vlachovce, 
Nejlepší z Moravy a mnoha dalších. Vystupovala také v Českém rozhlase, 
dvakrát získala titul v Dechové hitparádě ČRo Praha. Je známá také 
v zahraničí, kde sklízela potlesk např. v Rakousku, Itálii, Německu, Francii, 
Turecku apod. Kapela vydala již 15 hudebních nosičů s cca 225 skladbami, 
které bude možno zakoupit při koncertě. 
     A proto přijďte v hojném počtu si poslechnout a možná i zazpívat 
vánoční písně a jiné skladby této dechové hudby pod vedením kapelníka 
Petra Grufíka. 
     Vstupné s  místenkou je 80 Kč. Předprodej vstupenek je na Obecním 
úřadě Nesovice  od 1.prosince, tel. 517 367 218. 
                                                                   
 

Výstava zdobeného pečiva a ručně vyráběných ozdob  
 

     Současně s  Vánočním koncertem  bude v zasedací místnosti OÚ  
probíhat výstava zdobených perníků, vizovického pečiva, betlémů, 
háčkovaných a paličkovaných ozdob. Výstavu pořádá Obecní knihovna a 
Klub malých debrujárů Nesovice pod záštitou obecního úřadu. Výstava 
potrvá do neděle 20.prosince. Všichni jsou srdečně zváni. 
 

II. Obecní ples 
 

     Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice pořádá v pátek 29.ledna 
2010 v sále kulturního domu  II.Obecní ples. K tanci a poslechu bude hrát 
dechová kapela Stříbrňanka pod vedením Vojtěcha Horkého.  
                                                              
                                                                        Srdečně zvou pořadatelé 


