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Slovo starosty...     

Váţení občané, 

      přichází k Vám  po roce opět nesovický zpravodaj a s tím i trocha 

informací o uplynulém roce v naší obci. Ovšem kterou událost označit za tu 

nejváţnější, je skutečně těţké. Kaţdý občan se dívá na problémy z jiného 
úhlu a tím pádem přikládá k jednotlivým událostem jinou váhu. Událost, 

která se dotkla kaţdého občana byly komunální volby. Nyní je na novém 

zastupitelstvu, jakou připraví strategii rozvoje naší obce a bude se snaţit ji 
realizovat. Uţ v minulosti bylo několikrát vzpomenuto, ţe nejdůleţitější 

akcí má být výstavba kanalizace. Tuto investiční akci určitě musíme 

dotáhnout aţ do konečné fáze, i kdyţ jsou s ní stále nepředvídané 

komplikace. V jaké se nacházíme situaci? Obec má vydáno stavební 
povolení, bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, akce je zajištěna i 

finančně, ale v době dnešní stavební recese se někteří uchazeči stále 

odvolávají a konečný verdikt výběrového řízení se stále odsunuje. Toto jiţ 
není v naší moci ovlivnit (řeší ÚOHS), proto prosíme občany o určitou 

shovívavost. Situace kolem kanalizace a ČOV se stále protahuje a určitě je 

to nedobrá věc i z hlediska moţnosti další výstavby či úpravy obce. Jsme 
tímto limitováni při podávání ţádostí o jiné dotace, protoţe své volné 

prostředky máme vázány na tuto akci a při moţném souběhu s jinými 

investičními akcemi bychom některou nemuseli dovést do správného konce.  

     Investice, které jsou jiţ zahájené, je třeba vzpomenout zasíťování 
pozemků v lokalitě „Ţleby“ – doposud je zkolaudováno prodlouţení 

plynového a vodovodního řádu, prodlouţeny el.sítě. Čeká nás zpevnit 

komunikace - toto budeme provádět, jakmile mám to počasí dovolí. Dále je 
to multifunkční hřiště s umělým povrchem, přístavba skladu a sociálního 

zařízení pro veřejnost, které jsou těsně před dokončením. Dále jednáme o 

rybníku za koupalištěm směrem na Nevojice, které se nám snad také podaří 
zrealizovat v přijatelném termínu. Během roku se zaměřujeme na údrţbu a 

drobné opravy obecního majetku, sečení ploch. Vlivem výše zmiňované 

kanalizace nejde prakticky v ţádném úseku rekonstruovat chodníky, místní 

komunikace, protoţe by to byly zmařené investice. Věříme, ţe 
v následujícím roce se jiţ začne a pak dojde na zmiňované chodníky a 

komunikace.     

      Nyní pár kritických slov. Nelíbí se mně osobně šíření “zaručených 
informací“ z druhé ruky. Myslím si, ţe na obecním úřadě můţe kaţdý 

občan dostat takové informace, o které projeví zájem. Pracuje zde dost 

zkušených lidí, kteří jsou ochotni i ve svém volném čase poskytnout 
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komukoliv informace, o které projeví zájem. Snaţíme se různými 

informačními kanály občany informovat, ale ne vţdy se toto setkává 

s pochopením. Určitě zde máme rezervy a budeme se spolu s novým 
zastupitelstvem snaţit tyto informace přenést mezi co nejširší vrstvu našich 

občanů. Dále jsou to různé internetové diskuze vůči lidem, kteří v dobré 

vůli udělají ve svém volnu něco pro obec. Samozřejmě kaţdý má právo 

cokoliv kritizovat, ale vţdy by měl být natolik uvědomělý, ţe se má 
podepsat celým svým jménem. Po zkušenostech z jiných diskuzí nebudeme 

na tyto anonymní dotazy v ţádném případě reagovat. Co dále se stává  zcela 

nepochopitelné, je slyšet kritika, ţe se v obci nic neděje na poli kultury. Je 
ale smutné, ţe pokud obec něco ve spolupráci s některou sloţkou pořádá (a 

najde se takových akcí spousta), je velmi nízká účast našich občanů. Toto 

mnohé odrazuje organizovat či  cokoliv dále pořádat. Obec se snaţí v tomto 
všem vycházet maximálně finančně i materiálově vstříc. Kde se ztratila 

mezi občany vzájemná pomoc, důvěra, ochota pomoci jeden druhému? 

Snad nás tato nová doba nerozdělí. 

     Co k dalším akcím? Vzpomenout musíme především sjezd rodáků, který 
se určitě i přes drobné nedostatky vydařil. Bylo nádherné počasí, podařilo 

se zapojit všechny aktivní spolky, školu, kolektivy, mládeţ a obci vyšli 

vstříc i jednotlivci, a tito všichni měli značnou zásluhu na této akci. Díky 
samozřejmě patří celému organizačnímu týmu, který pracoval prakticky rok 

na přípravě této společenské události. Tuto akci je moţno si stále 

připomínat zakoupením publikace „Nesovice. Obrázky ze ţivota vesnice“ a 
CD, jsou k dispozici  na OÚ. 

     Začátkem roku nás postihlo vydatné sněţení, později se přidal déšť, 

který namrzal a vesnice se stala jedno velké kluziště. V této situaci nám 

značně pomohli místní hasiči a ostatní občané, kteří nám značně pomohli 
celou situaci zvládnout. Totéţ se opakovalo v měsíci květnu a červnu, kdy 

nás postihla „velká voda“. Do odstraňování následků bylo zapojeno několik 

hasičských sborů a pomoc nabídlo i několik soukromých firem a našich 
občanů, za coţ jim z této pozice musím jménem ZO Nesovice vyslovit 

velké poděkování. O mnohých dalších akcích se jistě zmíní další 

přispívající organizace do tohoto zpravodaje. Můţete si tyto události 

připomenout i na našich internetových stránkách www.nesovice.cz ve 
fotogalerii. 

     Chtěl bych tímto závěrem všem popřát příjemné proţití vánočních 

svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí, klid a rodinnou pohodu.     
      

                                                               Vítězslav Reška, starosta obce                  

http://www.nesovice.cz/
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Z činnosti ZŠ Nesovice  

 
     V letošním školním roce navštěvuje místní základní školu 82 ţáků. 
Škola má 5 tříd a školní druţinu. Součástí základní školy je i mateřská 

škola. Ve škole pracuje 16 zaměstnanců. Jednou za dva týdny dojíţdí do 

školy speciální pedagog, který pracuje se ţáky s výukovými problémy. 
Školu navštěvují ţáci z Nesovic, Milonic, Uhřic, Nevojic, Nemotic a 

Snovídek. V 1. aţ 4. ročníku probíhá výuka podle školního vzdělávacího 

programu  „ Učíme se pro ţivot “ a v 5. ročníku podle vzdělávacího 

programu „Základní škola“. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího 
programu „ Svět kolem nás“. 

    Naše škola je zapojena do programu RECYKLOHRANÍ, kde sbíráme a 

třídíme pouţité elektrické spotřebiče a baterie, dále pouţitý papír a plasty. 
Cílem celého projektu je mimo jiné zvýšit povědomí o třídění odpadu u 

mladé generace. Dále je škola zapojena do projektu „Sbírej toner“, coţ je 

ekologicko-charitativní projekt, jehoţ cílem je renovace prázdných tonerů 
(tiskových kazet) spojená s podporou ústavů pro mentálně postiţené. Také 

tento projekt má za cíl ochranu ţivotního prostředí a jeho výtěţek 

podporuje ústavy mentálně postiţených. Dále jsme zapojeni do projektu 

„Ovoce do škol“, kde ţáci dostávají kaţdý měsíc dotované ovoce, zeleninu 
a ovocné či zeleninové šťávy, coţ přispívá ke zdravé výţivě našich dětí. 

V rámci dopravní výchovy učíme ţáky pravidlům bezpečnosti silničního 

provozu a praktické dovednosti pak uplatňují na dopravním hřišti ve 
Vyškově. 1. září byli poučeni o bezpečnosti při cestě do školy a ze školy.Na 

přechodu pro chodce dohlíţí na bezpečnost ţáků při přecházení vozovky 

zaměstnanci Obecního úřadu v Nesovicích, kterým bychom chtěli za tuto 
pomoc velmi poděkovat.                                             

     Minulý školní rok byl bohatý i na sportovní akce ve škole. Děti mají 

velký zájem o školní turnaje ve florbalu, halové kopané, vybíjené a na jaře 

nás čeká tradiční „Mistrovství školy v atletice“. Letošní rok se ţáci naší 
školy zúčastnili mnoha sportovních akcí jako například:  

 Silového trojboje, kde v okresním kole chlapci ve sloţení: Tomáš 

Blecha, Patrik Plavina, Vítězslav Sobol a Jakub Valoušek - obsadili 

čtvrté místo. Děvčata: Tereza Čadíková, Aneta Kupková, Nikola 
Kupková a Hana Kiliánová skončila na pátém místě.  
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 V dubnu proběhlo regionální kolo fotbalového Mc Donald Cupu, 

kde se chlapcům z 1.-3. tříd podařilo zvítězit a postoupit do 

okresního kola do Vyškova. Starší ţáci 4.-5. tříd obsadili čtvrté 

místo.  

 V dubnu také proběhla atletická soutěţ Kinderiáda v Uherském 

Hradišti, kde se nám v silné konkurenci nepodařilo uspět. Věříme 

ale, ţe v roce 2011 budou naše běhy rychlejší, skoky a hody delší.  

Pro další zdokonalení pohybových a dovednostních aktivit organizuje naše 

škola kurzy plavání ve spolupráci s Plaveckou školou Vyškov.   
V období od 10.-14.května 2010 jsme uspořádali tradiční školu v přírodě, 

tentokrát v malebné krajině Moravského Krasu – v obci Sloup. Ţáci zde 

měli moţnost nejen poznávat krásy přírody, ale i zdokonalit se v dopravní, 
zdravotní a mediální výchově a to díky speciálnímu zaměření výuky. 

 

     Konec školního roku byl zakončen oslavou 100. letého výročí zaloţení 
školy, spojenou se sjezdem rodáků. Celý víkend tak mohli současní i bývalí 

občané obce navštívit základní školu, kde jim byl, díky výstavě fotografií, 

obrazů a dokumentů, umoţněn nejen pohled do současnosti, ale také do 

minulosti. 
     I letos se naše škola snaţí, nad rámec povinné výuky, dále rozvíjet 

dovednosti dětí a to zejména pomocí zájmových krouţků - výtvarného 

krouţku, přírodovědného krouţku, angličtiny, němčiny, atletiky, šachů, 
náboţenství. Dále spolupracujeme se Základní uměleckou školou 

v Bučovicích, jejíţ odborní pedagogové dojíţdějí do naší školy a vyučují 

nauku hry na nejrůznější hudební nástroje (klavír, flétna, klávesy, 
trumpeta).  

     Poslední týden v říjnu jsme oslavili svátek světýlek, kde děti ve 

strašidelných kostýmech soutěţily v dlabání dýní. Akce dále pokračovala 

večerním lampionovým průvodem vesnicí a strašidelnou show před 
základní školou. 

     20. listopadu 2010 jsme uspořádali ve spolupráci s Obecním úřadem 

Nesovice benefiční „Kateřinskou oldies party“, jejíţ celkový výtěţek ve 
výši 30 835 Kč byl věnován do fondu rozvoje mateřské a základní školy. 

Ještě jednou bychom chtěli všem, kteří tuto akci podpořili upřímně 

poděkovat. O vyuţívání těchto prostředků budete informováni během 

školního roku na našich stránkách školy www.zsnesovice.cz . 
V rámci projektu “Poznáváme Prahu” navštívili ţáci 4.a 5. třídy ” ve dnech 

30.11.a 1.12. naše hlavní město. S doprovodem zkušené průvodkyně tak 

http://www.zsnesovice.cz/
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poznali nejen hlavní památky Prahy, ale dověděli se spoustu zajímavostí 

z její historie.    

     Další významnou událostí, která školu v blízké době čeká - je zápis dětí 
do 1.třídy. Od prosince mohou rodiče s  budoucími prvňáčky navštěvovat 

edukativně stimulační program, který naše škola nabízí. V tomto 

přípravném období si děti formou her nejen zdokonalují základní 

dovednosti jako např. správné drţení tuţky, pozornost, postřeh, orientaci 
v prostoru, ale seznamují se tak i s budoucím prostředím školy a s jejich 

učitelem. Jinými slovy, tento program se snaţí dětem usnadnit přechod z 

bezstarostného dětství her do školních povinností.  
     Jako kaţdý rok naše škola uspořádá Den otevřených dveří, který se bude 

konat dne 19.1.2011 od 08:00 hodin do 15:00 hodin. Srdečně zveme 

všechny rodiče a těšíme se na setkání. 
     Závěrem mi dovolte jménem celého kolektivu ZŠ Nesovice poděkovat 

rodičům za jejich přízeň a pomoc při organizaci školních akcí a sponzorům 

za materiální a finanční podporu. Chtěli bychom všem popřát krásné proţití 

vánočních svátků, úspěšný a pohodový rok 2011.  
 

                                                                                       Mgr.Andrea Kupková 

                                                                            zastupující ředitelka školy 

 

 

Svět Nesovických dětí 
 

     Svět kolem nás – tak se nazývá vzdělávací  výukový   program na naší 
MŠ. 

    Chceme ukázat dětem svět takový jaký je. Ţe není jen  černý a bílý, ale 

krásně  barevný , ţe  můţe  být  zlý,  dobrý, veselý  i smutný- tak jako v 
pohádkách či písničkách. 

     Snaţíme se, aby děti měly pocit rodinného prostředí a po dobu, kterou 

stráví ve školce,se cítily spokojeně. 

     Jistě správně tušíte, ţe hra a dobrodruţství je pro ně to pravé ořechové. 
Třeba taková pirátská výprava po Nesovicích – to bylo něco! Kdyţ se vítr 

opřel  do  plachet a  my všichni  převlečeni  do  kostýmů  jsme vyrazili za 

kořistí, mohli se všichni před námi třást. Podle  mapy  jsme  brali útokem 
nejdříve Zemku, pak poštu, přepadli obchod U Pavlíků, základní  školu a 

samozřejmě  nevynechali  obecní  úřad. A věřte, nevěřte, naše truhlice se 

naplnila po okraj sladkostmi. A jak se divila p.Suchá, kdyţ  byla po cestě 
zajata a bylo ţádané výkupné. Pak uţ nebylo kam kořist dávat, a tak jsme  

pod  naší  vlajkou  pluli  zpět  do  přístavu. Tam jsme si dali  k  obědu 
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uloveného ţraloka, hledali klíč  ke zlatému  pokladu  a  ti  nejstarší  

přespali v MŠ. 
     Další akce - „Bramboriáda“měla úspěch jak u dětí, tak i rodičů, kteří se 

do tohoto projektu zapojili. S dětmi  jsme  celý  týden  vyprávěli, tvořili  a 

vyráběli z brambor a  dokonce  měli i  bramborovou olympiádu na zahradě 
MŠ. Při tom všem nám pomáhal i celý nepedagogický sbor. Paní kuchařky 

sestavily jídelníček tak, aby kaţdý den bylo něco bramborového a my jsme 

tomu  vymysleli  speciální  název. Tuto akci děti  ukončily se svými rodiči, 

kteří přinesli něco dobrého, speciálního  ze  své  kuchyně. Mezi  sebou se 
ohodnotili a byli vyhlášeny tři nejlépe chutnající bramborové pokrmy.  

     Ze všech receptů od rodičů byla sepsána malá bramborová kuchařka a 

kdo z rodičů měl zájem, mohl si ji odnést domů. 
     A to je něco málo z  toho, jak se u nás učíme hrou. 
 

                                                                        Markéta Plavinová   

 
 

Školní družina 
 

 

    V letošním  roce  navštěvuje  školní druţinu 30  ţáků z 1. aţ  5. třídy,  z 
toho   je 15 dívek.  Všechny děti vedeme k tomu,  aby  respektovaly  jeden 

druhého. Zájmové vzdělávání probíhá formou vzdělávacích a spontánních 

činností,  odpočinku  a  relaxací,  výchovou,  hrou,  učením  a  individuální  
prací. Základním prostředkem práce  v druţině  je hra,  která  přináší kladné 

emoce a navozuje nové záţitky. 

     Školní  druţina  má k  dispozici  jednu třídu,  ve které dopoledne probíhá 

vyučování.  Třída  je  vybavena  odpovídajícím  nábytkem,  pomůckami, 
stolními hrami, časopisy a hračkami.Pro odpolední tělovýchovnou aktivitu 

vyuţíváme podle rozvrhu školní tělocvičnu, pro  pobyt  venku  máme k dis- 

pozici hřiště před školou. 
     Vzhledem k tomu, ţe školní  druţina  má  jedno oddělení, nemáme  kon- 

krétní  zaměření, ale  snaţíme  se  pracovat  s  ţáky  stejně v tělovýchovné,  

rukodělné, výtvarné i estetické činnosti. 
 

                                                          Lenka Blechová, vychovatelka 
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O činnosti Charity 

 

     Součástí ţivota obce je i činnost Farní Charity, která můţe pracovat jen 
díky všem těm, kteří vnímají potřeby druhých lidí, jsou ochotni pomoci 

nemocným, chudým, postiţeným nejen u nás, ale i v jiných zemích. Na 

práci Charity se podílejí občané z Nesovic, Milonic, Uhřic, Dobročkovic a 

Nemotic. 
     Diecézní Charita je  rozdělena  do oblastních Charit. Ta naše je součástí 

OCH Hodonín. 

     Finanční prostředky, které tvoří dary jednotlivců, jsou zasílány 
prostřednictvím Arcidiecézní Charity a hnutí Maitri našim čtyřem 

adoptovaným dětem v Indii a Rwandě (asi 5 tis. Kč na kaţdé dítě za rok) a 

které umoţňuje těmto dětem navštěvovat školu. S dětmi si dopisujeme a 
jejich korespondenci a fotografie je moţno vidět na vývěsce v kostele 

v Milonicích. 

    Dále Charita přispívá na likvidaci malomocenství ve světě a středisko 

volného času s. Jana Boska v Havířově. 
     Do práce Charity jsou zapojeny i děti, které svými výrobky přispívají na 

činnost např. v Misijní neděli. Učí se tak pomáhat druhým a mít dobrý pocit  

z toho, ţe udělají radost druhým. 
     V rámci celonárodní charitní akce organizujeme v naší obci 

„Tříkrálovou sbírku“. Po obci chodí čtyři skupiny koledníků s doprovodem 

a díky nim můţeme vybrané peníze pouţít v sociální oblasti v naší zemi a 
ve světě. 

     V tomto roce OCH Hodonín vyhlásila sbírku obvazového materiálu 

z prošlých autolékárniček. Tento materiál bude pouţit v oblasti rumunského 

Banátu, kde Charita vybudovala středisko pečovatelské sluţby. V této 
oblasti ţije česká menšina a dodnes si zachovává naše zvyky a obyčeje. 

     Obvazový materiál mohou občané odevzdat na OÚ Nesovice nebo 

v kostele v Milonicích do 16.ledna 2011. 
     Farní charita děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na její 

činnosti a podpoře. 

     „Kdo dává – dostává. Mnohem víc přijme ….“ 

                                                                    Sv. František z Assisï 
 

                                                     Aneţka Čunderlová, Jana Krištofová 
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Myslivecké sdružení „PLÁŇAVA“ Nesovice 

 

     Naše myslivecké sdruţení se po celý rok věnuje zejména péči o zvěř, ale 
svou činností se podílí také na ostatním dění v obci. 

     Začátek a průběh letošního roku nebyl pro zvěř uţitkovou vůbec 

příznivý. Dlouhá zima a hodně mokré jaro způsobily, ţe u baţantů a zajíců 

nebyly téměř  ţádné přírůstky. Zůstaly pouze stavy z loňského roku. Stejný 
poznatek jsme zaznamenali také u zvěře srnčí, proto jsme se rozhodli 

provést jen minimální odstřel drobné i této zvěře. 

     V zimním období se staráme o pravidelné krmení v celé naší honitbě. 
Vlastníme celkem deset krmných zařízení, které je nutno před začátkem 

sezony  opravit, zaloţit obilný odpad a pícniny. Po celou zimu v nich pak 

zajišťujeme dostatek potravy i ozdravného krmení. Pokud by měl někdo 
z občanů nebo mládeţe zájem přijít mezi nás, scházíme se pravidelně 

kaţdou neděli v 9.00 hod. na myslivecké chatě pro krmení a odtud se 

vydáváme ke krmným zařízením. Současně bych chtěl upozornit na to, ţe 

v zimních měsících zvěř značně strádá. Proto prosím občany, aby omezili 
vycházky se svými psy do volné přírody a zajistili zvěři potřebný klid. 

     Kulturní činnost našeho mysliveckého sdruţení začíná kaţdoročně po 

Novém roce společenským setkáním členů, jejich manţelek, sponzorů  a 
příznivců myslivosti. O  Velikonocích pořádáme pravidelně na myslivecké 

chatě pro myslivce i veřejnost „Střelecký pohár“ za účasti aţ 40 střelců. 

V letošním roce jsme se podíleli na programu sjezdu rodáků v obci 
uspořádáním výstavy o historii našeho sdruţení od r. 1935 aţ po 

současnost. Na  myslivecké chatě jsme kromě výstavy připravili také 

ochutnávku mysliveckých specialit. Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem, kteří se na realizaci celé akce podíleli a věnovali jí svůj volný čas. 
     V současnosti má naše myslivecké sdruţení celkem 21 členů a 2 adepty, 

kteří se teprve na výkon práva myslivosti připravují. Naší společnou snahou 

je péče o zvěř, její přiměřené stavy, ale také zajištění odpovídající úrovně 
činnosti organizace. 

     Na závěr přeji všem občanům klidné a spokojené Vánoce a do nového 

roku hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 

 
 

                                                                         Luděk Machálek 

                                                              předseda MS „Pláňava“ Nesovice  
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Z činnosti Svazu zahrádkářů Nesovice  

 

     Výbor základní organizace na svých pravidelných schůzkách řeší 
aktuální záleţitosti organizace. Hlavním úkolem v tomto roce bylo 

ukončení činnosti v areálu a prostorách pálenice a vystěhování veškerého 

zařízení, které je zatím provizorně uskladněno. Týká se to zejména 

moštárny a sušičky ovoce. Celý prostor je tedy uvolněn a připraven 
k demolici v souvislosti s rekonstrukcí křiţovatky.  

     Z pohledu zahrádkáře byl letošní rok velmi špatný aţ krïtický. Extrémní 

deště nejen ţe způsobily na mnoha místech záplavy, ale výrazně ovlivnily 
výnosy a zejména kvalitu zahrádkářských výpěstků. A nejen 

zahrádkářských. 

     V měsíci květnu uspořádala naše organizace zájezd za moravským 
vínem do Krumvíře. Všem účastníkům se velmi líbil zvláště kdyţ k dobré 

náladě přispěl harmonikář Vladimír Vrána. 

     V říjnu jsme tradičně navštívili podzimní výstavu Flora Olomouc, kterou 

lze také hodnotit kladně. 
     Závěrem přeji všem občanům a milovníkům zahrádek láskyplné proţití 

svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a vzájemného 

porozumění. 
 

                                                                       Ivan Machálek 

                                                            předseda MO ČSZ Nesovice 
 

 
Debrujáři „letem světem“ 

 

     Děti v klubu malých debrujárů v Nesovicích proţily opět velmi pestrý 

rok. Nejen ţe prozkoumaly spoustu nových pokusů, ale zapojily se i do 
celorepublikové soutěţe pod názvem „EXPERT IQ“ a navštívily i nová 

místa a to nejen v našem blízkém okolí.  

Jarní prázdniny jsme si zpestřili návštěvou zábavného centra Bongo v Brně. 

V hale na ploše 2800 m
2
 se nachází spousta atrakcí, které nabízejí 

nezapomenutelné záţitky nejen pro mladší děti, ale své si uţívali i naši 

odrostlejší! Velikonoce v klubu proběhly jiţ v tradičním duchu pokusů 

s vajíčky.  
     Jedno dubnové sobotní odpoledne jsme vyrazili na VÉÉÉLKÝ 

celodenní výlet do Prahy. Naše první kroky vedly do „Království 

ţeleznic“, potom metrem na Staroměstské náměstí – orloj, pokračovali jsme 
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na Praţský hrad současně s prohlídkou rozsáhlé výstavy hraček, kterou 

jsme také navštívili. Opět přeprava metrem na Václavské náměstí, poté na 

vyhlídku v Jindřišské věţi a samozřejmě nesmělo chybět občerstvení 
v McDonaldu. Ve vlaku to některé děti natolik zmohlo, ţe většinu cesty 

prospaly.  

     Přelom května a června se pro nás pomalu stává tradicí v pořádání 

zábavného odpoledne a společně s ostatními dětmi tak slavíme Den dětí. 
Kluci i holky si letos vyzkoušeli, jak jsou na tom s pitným reţimem se třemi 

a více spojenými slámkami, zahráli si na Popelky, proběhli určenou trasu 

jako správně vybavení turisté. Dále všichni navlékali ruličky, skládali 
harmoniku, stavěli z vršků, stříhali a lepili, vyráběli vrtulníčky, hádali 

záhadné fotografie, míchali barvičky, stříleli vzduchovou pistolí. Nesměly 

chybět hlavolamy, poznávání optických klamů, taky se tancovalo na super 
taneční podloţce a letos byla k dispozici i  čtyřmetrová trampolína.  

     Škoda, ţe po tak krásné akci k nám do klubovny přišel nezvaný host… 

Sotva jsme „začínali dokončovat“ práce na naší nové klubovně, kterou jsme 

opravili a vybavili nejen za pomoci OÚ Nesovice, ale i díky projektu 
Jihomoravského kraje pro neziskové organizace, obec postihly záplavy a 

chtíc nechtíc… nová klubovna byla pod vodou. Sklad byl zcela vyplavený, 

veškeré pomůcky plavaly všude, jen na regálech nebyly. Jak taky, kdyţ 
spodní dvě police byly v hlubinách špinavé vody? Vodu jsme začali 

odčerpávat, ale... stopy povodně se na místnostech podepsaly… Práce nás 

čekalo mnoho, ale našlo se i pár šikovných rukou na úklid, a my se v novém 
školním roce můţeme opět scházet v příjemném a čistém prostředí.  

     Je tu září a s ním i naše jiţ 18.oslava narozenin žabáka Beppa. 

Tentokrát nás čekal výlet na několik krásných míst na rozhraní Hané a 

Drahanské vrchoviny. Naší první zastávkou byly Čechy pod Kosířem – 
hasičské muzeum, následovalo muzeum historických kočárů a po úţasné 

prohlídce a výkladu jsme přišli k autobusu a dostali obloţené bagety… 

Pokračovali jsme do zámecké zahrady místního zámku, která byla zkrášlena 
podzimními barvami a byl zde pro nás nachystán i jeden úkol. Naše cesta 

pokračovala do Drahanovic a jejich dominanty Černé věţe. Posledním 

zastavením byl Stříţov – model zahradní ţeleznice. To byla podívaná! 

Malí, velcí, kluci, holky se nemohli vynadívat na jezdící mašinky, nákladní 
vláčky, drezíny… a to vše v překrásné přírodě skalniček, stromečků, 

bonsají, mostů, lávek a tunelů. Tím jsme se dostali do cíle naší cesty. V 

autobuse nás čekal malý kvíz s odměnou a uţ se těšíme kam se vypravíme 
příště…  
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     Opět je tu nový školní rok, s ním i nové děti, které přišly za těmi 

stávajícími a se všemi se pouštíme do „pokusničení“ se vším, co nám přijde 

pod ruky. Vyrábíme píšťalky z víček, domácí plastelínu z mouky, lihový 
kahan, vrtulníčky z papíru, stříháme, lepíme, soutěţíme a hrajeme si, 

protoţe nás to MOC BAVÍ !!! A taky se těšíme na Vánoce na naši 

debrujárskou vánoční párty se stromečkem a dárečky. A Vám všem také 

jeden posíláme. Kdyţ jej rozbalíte vypadne z něj obyčejný kalendář, coţ je 
ale krásných 365 dní. Ať tyto dny proţijete ve zdraví, štěstí a pohodě. 

Šťastný nový rok 2011 !! 
Lenka Rešková, KMD Nesovice 

 

      
                Dětský den                                    Z návštěvy Praţského hradu 

 

 

Informace z Obecní knihovny Nesovice 

 

     Obecní  knihovně  si  čtenáři mohou vybrat z 2 800 svazků. Najdete  zde 

beletrii domácí i zahraniční, dětskou literaturu, hobby publikace, populárně 
naučnou  a  odbornou  literaturu.  Odebíráme  šest  titulů  časopisů.  Kromě 

půjčování knih  a  časopisů  mohou  čtenáři i ostatní  návštěvníci  knihovny 

vyuţít   internet   na   dvou  PC,  který  je  v rámci  programu  PIK  (Projekt 
internetizace knihoven) zdarma. 

     Novinkou  v knihovně  jsou  kopie  obecních  a  školních  kronik   obcí 

Nesovice, Nové Zámky a Letošov, které  nechal  v letošním  roce zhotovit 
Obecní úřad u příleţitosti 5.  sjezdu rodáků. Zájemci  z nich mohou čerpat 

informace z historie obcí. Vzhledem  ke své  hodnotě jsou kroniky pouze k 

nahlédnutí v knihovně.  

     V současné době dokončujeme zpracování knihovního fondu v  
knihovním systému Clavius. Automatizace knihovny povede ke zkvalitnění 

sluţeb pro čtenáře. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou  v Brně 

vznikají internetové stránky knihovny, na  které  se můţete podívat od ledna 
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2011 (http://nesovice.knihovna.cz). 

     Závěrem  přejeme   všem   čtenářům  a  spoluobčanům   pěkné   vánoční 

svátky,  pevné zdraví do nového roku  a  těšíme  se na Vaši návštěvu. 
 

                                                Blanka Homolová a Ing. Helena Kuchtová 
                                                                        knihovnice 

 

Tělovýchova a sport 
 

     V Tělovýchovné jednotě Sokol vyvíjeli v roce 2010 dobrou sportovní 

činnost všechny tři stávající oddíly. Vedle aktivní činnosti v kopané, tenisu, 
florbalu, odbíjené byla dobře organizována také sportovní gymnastika 

ţactva, dále cvičení nejmenších dětí s rodiči a i kondiční průprava ţen. 

Kromě pravidelných cvičebních a tréninkových hodin, bylo uspořádáno pro 

veřejnost 5 sportovních turnajů v odbíjené a tenise za účasti druţstev a 
jednotlivců z okolních tělovýchovných jednot. 

     V rámci sjezdu nesovských rodáků jsme instalovali v místní tělocvičně 

výstavu fotografií. Na více jak 200 fotografiích mohli zájemci shlédnout 
bohatou sportovní a kulturní činnost naší jednoty od jejího zaloţení v roce 

1919 aţ do současnosti. 

     Z naší činnosti je třeba vyzvednout jiţ několikaletou dobrou práci 
s mládeţí, která svojí účastí ve sportovní činnosti získává dobrou průpravu, 

soutěţivost, fyzickou zdatnost a sílu pro svůj další vývoj a růst. O téměř 80 

členů mládeţe v šesti sportovních druţstvech se stará 9 vedoucích a trenérů. 

Za jejich obětavou práci ve svém volném čase vyslovujeme srdečný dík. Za 
víceletou práci odměnil výbor jednoty šest vedoucích hodnotnými kniţními 

odměnami. 

     Pro informaci široké veřejnosti uvádíme, ţe v Nesovicích pro sportování 
máme dobré materiální zabezpečení. V prostorách pěkné tělocvičny a na 

venkovních sportovištích je moţné aktivně provozovat kopanou, odbíjenou, 

nohejbal, tenis, stolní tenis, florbal, malou kopanou, sportovní gymnastiku, 

kalanetiku, aerobic, kondiční cvičení a jógu. V letošním roce byly ve 
sportovním areálu vybudovány další dvě hřiště, tentokrát s umělým 

povrchem (děkujeme zastupitelstvu obce), které určitě obohatí sportování 

v naší obci. 
Závěrem přejeme všem členům naší tělovýchovné jednoty a všem 

spoluobčanům proţití klidných, pohodových, radostných vánočních a 

novoročních svátků, hodně štěstí zdraví a úspěchů v roce 2011. 
 

                                  Josef Budík    předseda TJ Sokol Nesovice 

http://nesovice.knihovna.cz/
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Nesovice – vyhodnocení roku 2010 
 

Na jaře probíhala druhá část fotbalového ročníku. TJ Nesovice měla ve hře 

dvě muţstva dospělých a druţstvo dorostenců. 

 

Okresní přebor: „A“ muţstvo ukončilo sezónu  na 12.místě se ziskem 26 
bodů z 26 zápasů 

IV.třída sk. B:  „B“ muţstvo skončilo na 9. místě se ziskem 36 bodů z 26 

zápasů. 
 

Okresní přebor dorostu: naši dorostenci ukončili sezónu na krásném 2. 

místě se ziskem 66 bodů. Navíc Martin Staněk se stal nejlepším střelcem 
celé soutěţe, nastřílel 40  gólů. 

 

Před zahájením sezóny 2010/2011 proběhly v našem klubu určité technické 

změny: 
1. Z důvodu malého počtu hráčů v odpovídajícím věku nebylo do 

soutěţního ročníku přihlášeno dorostenecké druţstvo, ale z většiny 

předchozích dorostenců a několika nových hráčů bylo vytvořeno 
„C“ druţstvo dospělých. Jelikoţ  se dlouhodobě „B“ druţstvo 

profiluje jako srdcem sice mladý a přitom velezkušený tým, ale 

věkovým průměrem přece jen starší celek, stalo se právě „C“ 
druţstvo rezervou „A“čka s předpokladem, ţe bude fungovat jako 

odrazový můstek mladých kluků k vybojování si šance dostat se do 

prvního týmu, pro rozehrání hráčů po zranění a také pro moţnost 

odehrát více zápasů pro široký hráčský kádr. 
2. Po půlročním tvrdém tréninku bylo rozhodnuto o přihlášení nově 

vzniklého druţstva ţáků do oficiální soutěţe. Nadšení všech cca 25 

kluků od 6 do 13 let podporované trenérskou dvojicí ve spolupráci 
s obětavostí mnoha rodičů přineslo výsledky, které předčily 

očekávání. Zdá se, ţe Nesovicím vyrůstá nová fotbalová generace. 

Výsledky jednotlivých druţstev podzimní části sezóny 2010/2011: 

- „A“ muţstvo – okresní přebor – 12. místo se ziskem 11 
bodů 

- „B“ muţstvo – IV.tř.sk.B – 11 místo se ziskem 14 bodů 

- „C“ muţstvo – IV.tř.sk. A – 9. místo se ziskem 18 bodů 
- muţstvo ţáků – okr. soutěţ sk. A – 11. místo se ziskem 6 

bodů 
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Všichni společně věříme v lepší výsledky v následujícím roce 2011, který je 

zároveň 80. rokem nesovické kopané. 

 
      

                                                                         Milan  Mokráň 

 

      

SDH  Nesovice v roce  2010 
 

 

     V prvé řadě  mám za povinnost upozornit všechny občany na povinné 
prohlídky a revize komínů podle Nařízení vlády č. 91/20010 Sb. Před 

zahájením topné sezóny je třeba provést kontrolu topných zařízení, 

kouřovodů a komínových těles. Topnou sezónu bychom měli začít 

prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním od usazených sazí. 
Zkontrolovat uzávěry dvířek a čistotu kouřovodů. Uhlí je třeba skladovat 

odděleně od uhelného prachu                     a rovnoměrně rozloţené. Ostatní 

palivo musíme skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidla  a nevyuţívat 
sálavé teplo k jeho vysoušení. Pouţívat jakékoliv hořlavé látky (benzín, 

ředidlo atd.) k rozdělávání ohně je přísně zakázáno. 

      A nyní něco z činnosti SDH v letošním roce. 
JSDH letos zasahovala při několika poţárech. Zúčastnila se námětových 

cvičení ve spolupráci s ostatními sloţkami IZS (Integrovaný záchranný 

systém), ale co bylo pro nás podstatnější, byly povodně a sněhové kalamity 

v naší obci. Začátkem roku nás postihla sněhová bouře s následným deštěm, 
který pokryl všechno ledem. Tady naše jednotka pomáhala zapadnutým 

vozidlům za Rozšťoutkami. V odpoledních hodinách zde uvízlo asi 25 

vozidel,  které bylo nutno vyprostit. Práce probíhaly aţ do ranních hodin. 
Hned následující den nás starosta obce poţádal o pomoc při odklízení ledu, 

sněhu a následném  posypu chodníků a komunikací v obci. 

      Další katastrofy na sebe nenechaly dlouho čekat. V měsíci květnu nás 

několikrát potrápil potok Hvězdlička. Z důvodu opravy mostu  pod 
ţeleznicí, zúţení průtoku koryta potoka  a přívalových dešťů  se několikrát 

vylil z břehů. Poslední květnový den se potok rozvodnil natolik, ţe břehy uţ 

nestačily a tak bylo zatopeno v části obce u hasičky několik sklepů, dvorů a 
zahrad. Musely být povolány posily a to SDH Brankovice, SDH Bučovice, 

HZS Bučovice   a ŢHZS Brno. Tito nám pomohli vodu z postiţených domů 

odčerpat a odklidit nánosy bahna. 
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     Další povodeň přišla o dva dny později, ale ta uţ postihla celou vesnici. 

Bylo třeba naplnit   na 800 pytlů pískem  a tyto rozvést a naskládat do vrat a 

dveří domů, aby byly škody co nejmenší. 
     Záchranné práce prováděli nejen členové sboru, ale i dobrovolníci z řad 

občanů, za coţ jim patří velký dík. Poděkování patří také stavebninám pana 

Syřiště za rychlé dodání písku a pracovního nářadí, obecnímu úřadu za 

rychlý nákup potřebného mnoţství povodňových pytlů a za pomoc při 
řízení tak náročné akce ve spolupráci s velitelem zásahu panem Milanem 

Hanákem, ale také za pomoc okolních sborů SDH Kozlany, SDH Drnovice, 

SDH Nemotice, SDH Bučovice a HZS Bučovice. Práce pokračovaly, i kdyţ 
voda opadla, a to v odčerpávání, čištění a dezinfikování asi 50 studní. 

      Jak rok začal, tak také skončil. Příval sněhu nás opět zaskočil a tak jsme 

dne 4.12.2010 vyrazili s lopatami a traktorem OÚ do ulic odklízet sníh a 
posypat chodníky v celé obci. 

     V letošním roce nám OÚ právě z důvodu povodní zakoupil plovoucí 

čerpadlo a dvoje holínky „broďáky“. V dohledné době bude zakoupena 

motorová pila, elektrocentrála a rampa pro osvětlení pracoviště. Toto jsou 
věci potřebné pro dnes jiţ stále častější kalamitní situace, které nám nejen 

pomáhají, ale především chrání zdraví při práci. 

     Protoţe se blíţí konec roku a čas vánoční, chtěl bych poděkovat všem 
těm, kteří nám v letošním roce byli nakloněni a nápomocni, popřát krásné 

proţití svátků vánočních, hodně dárků pod stromečkem a ještě více zdraví, 

štěstí a pracovních úspěchů v novém roce 2011. 
 

        
Povodně květen a červen 2010. 
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Úklid sněhové nadílky 

 

 Důleţitá telefonní čísla: 

Hasičský záchranný sbor  Bučovice: 150 
Policie ČR:                                         158                                         

Záchranná sluţba:                              155 

   
                                             Za SDH Nesovice  Zdeněk Martinec, velitel                                            

 

 
 

Pozor na podomní prodejce a „finanční poradce“ !!! 

 

  OÚ opět touto cestou vyzývá spoluobčany, zejména ty starší, aby 
důkladně zváţili všechny okolnosti, neţ-li neznámé a podezřelé osoby 

slibující „hory doly“ vpustí do své domácnosti. Ušetří si tím nejen svoje 

peníze za mnohdy pochybné zboţí a „sluţby“, 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. 

 

Odpady 

 

         Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane v příštím roce na stejné 
úrovni jako letos.  

     Jiţ po několikáté ţádáme spoluobčany, aby při ukládání tříděného 

odpadu do kontejnerů řádně sešlapávali PET lahve a udrţovali okolo 
kontejnerů pořádek.     

 

 

 



- 19 - 

Výzva 

 

Obecní úřad vyzývá občany, zvláště chalupáře, aby v zimním období 
parkovali svá vozidla mimo místní komunikace a nebránili tím průjezdu při 

úklidu sněhu. V případě neuposlechnutí výzvy budou překáţející vozidla 

odtaţena na náklady majitele.                                                                                           

                                                                                                     oú 
 

Pozvánky 

           

III. Obecní ples 

 

     Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice pořádá v pátek 28.ledna 
2011 v sále kulturního domu  III. Obecní ples. K tanci a poslechu bude hrát 

kapela Classic z Kroměříţe.  

 
 

Sportovní ples 

 
     TJ Sokol Nesovice , oddíl kopané pořádá v pátek 18.2.2011 v sále KD 

tradiční Sportovní ples. Hraje skupina Panoráma.  


