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Slovo starosty...     

Vážení občané, 

     pomalu se blíží konec roku a nastává čas, kdy se můžeme zamyslet nad 

uplynulým obdobím. Nastává čas hodnocení, bilancování a předsevzetí. 

Obec se již dlouhou dobu potýká s kanalizací a stále se nepodařilo uzavřít 
příslušné smlouvy. Musíme ovšem věřit, že již v blízkém období se tato 

situace uzavře a celá dlouhodobá záležitost kolem kanalizace bude vyřešena 

ku prospěchu všech našich občanů. Obec je z  tohoto důvodu značně 
limitována investičními akcemi a může se jen prakticky soustředit na 

drobné opravy, údržbu, veřejnou zeleň a na plochy, které by stavba 

kanalizace svým rozsahem nezasáhla. Během roku se nám podařilo získat 

z různých programů dotační tituly na postupné budování dětského hřiště, na 
doplnění výstroje a opravy zařízení  Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Dále se nám podařilo získat prostředky na obnovu krajinných struktur ve 

výši více jak 12,5 mil. Kč, které by mělo vzniknout nad bývalou cihelnou 
(„Hliník“). Tímto dojde k uvolnění stavebních míst v této části. V současné 

době pozorujete stavební práce na přestavbě křižovatky I/50 a silnice 

II/429. Obec se na této akci rovněž finančně podílí, takže jsme rádi, že po 
dlouhých desetiletích jednání a vymýšlení variant se našla cesta k její 

přestavbě. Všichni dobře víme, že z pohledu našeho občana to řešení ideální 

není, ale snažíme se do celé stavby ještě zasáhnout tím, že jednáme se 

zainteresovanými stranami o zvýšené ochraně přecházejících osob přes 
silnici I/50. Tato stavba vyžaduje od nás zvýšenou opatrnost a ohleduplnost. 

Doufáme, že po dokončení celého dopravního uzlu bude spokojenost na 

všech stranách. V tomto stavebním ruchu jste možná ani nezaregistrovali 
další stavební práce, které u nás v současnosti probíhají a to je oprava nátrží 

břehů na potoku „Hvězdlička“. I tato akce vyžaduje od našich občanů 

určitou toleranci, poněvadž k tomuto potoku nejsou žádné příjezdové 
komunikace a musí být použity pozemky našich občanů. Účelem tohoto 

protierozního opatření je zpevnění břehů a zlepšení průtočnosti při „velké 

vodě“. Musíme vzpomenout i dokončení vodního díla „Hrubé díly“ 

v Letošově. Zároveň se nám v této části podařilo zpevnit cestu do 
„Nevojic“. Okolí rybníka bylo doplněno drobnými lavečkami a 

cyklistickým odpočívadlem. Věříme, že si do této části obce lidé najdou 

cestu a stane se toto místo klidnou  odpočinkovou zónou. Další akcí, kterou 
bychom chtěli zvládnout, je vybudování odpovídajících prostor před naší 

základní školou. Zde máme ovšem problémy s pozemky, které nejsou ve  
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vlastnictví obce a tudíž nemůžeme dosáhnout na finanční podporu tohoto 

projektu.  

     Musím se zmínit o povinnosti obce od nového roku, a to je zajištění 
likvidace bioodpadu. Mnozí z občanů převzali bezplatně nádoby, ovšem 

likvidace bude obec stát okolo 100 tis. Kč. Tato částka se projeví ve 

zvýšeném poplatku, který obec od občanů vybírá. Bude to jistě pro spoustu 

občanů nepříjemné, ale chceme-li udržet pořádek a čistotu, je tento krok 
nezbytný.  

     Zastupitelé v naší obci vycházejí vstříc občanům v oblasti kultury, 

sportu a společenských akci. V dnešní době využívá TJ bezplatně celý 
sportovní areál. Obec platí i veškeré energie. Sál kulturního domu je rovněž 

prakticky bezplatný, tělocvična pro děti a mládež také.  Obec se snaží 

přispívat na sportovní turnaje a akce typu plesů, zábav, hodů atd.,  které 
jsou pořádány našimi organizacemi. Ovšem někdy bývá odezva z řad 

občanů velmi malá. Tyto organizace a spolky občas podpoří velmi málo lidí 

a je to od pořádání dalších podobných akcí odrazuje. Věříme, že se tento 

stav zlepší a občané si najdou cestu, jak tyto zájmové skupiny podpořit. 
     Ještě mi dovolte se zmínit o chodu obce a obecního úřadu. Z mého 

pohledu je finanční hospodaření obce zdravé a toto potvrzuje i předběžný 

audit, který u nás proběhl v měsíci říjnu. Obec zaměstnává v současnosti 8 
občanů v pracovním poměru, dalších 5 na zkrácený pracovní úvazek. Na 

obci je možno získat z centrálních registrů spousty potvrzení, za kterými by 

občané museli jezdit do Bučovic či získávat od jiných institucí. Je možno si 
domluvit schůzky pro vyřízení svých záležitostí i v jiných než úředních 

hodinách. Zdá se mi, že výkon státní správy u nás funguje na velmi dobré 

úrovni.  

     Ovšem zájem občanů o dění v obci není příliš velký. Každý většinou 
přijde, až je rozhodnutí vydané či mu osobně nevyhovuje.  Svědčí o tom 

alespoň účast našich občanů na jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že 

obec nemá radu, jsou všechna jednání ZO veřejná, a tudíž každý občan, 
který chce být informován a podílet se na chodu obce, má možnost se 

tohoto jednání zúčastnit. Určitě všichni zastupitelé  oceníme názor člověka, 

který svým příspěvkem obohatí diskuzi ke všem projednávaným 

skutečnostem. V současné době například probíhá připomínkování nového 
územního plánu naší obce  a my dosud z řad občanů nemáme prakticky 

žádné návrhy. Těmito připomínkami můžou nasměrovat budoucí rozvoj 

obce a všech infrastruktur. Je to možnost občanů, jak si zavázat ZO k plnění 
všech jejich schválených připomínek. Je to výhodné i z hlediska možného 

získávání dotací, protože vše schválené v územním plánu je jednodušší, 
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rychlejší a pro všechny dostupnější. O vandalismu, poškozování obecního 

majetku, značek, nedodržování vyhlášek, přeplňování kontejnerů s 

odpadem a podobných nešvarů již nemá cenu se zmiňovat, protože to 
bohužel některým spoluobčanům nic neříká.  

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří svými 

připomínkami, radou  či prací pomáhají při chodu obce. Všem organizacím, 

spolkům a jednotlivcům za snahu udělat něco pro druhé. Všem přeji krásné 
prožití svátků vánočních v rodinném kruhu a pevné zdraví do nového roku. 

 

   Vítězslav Reška, starosta  obce 
          

                   

 Z činnosti školy 2012 

 
 

     V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Nesovice 81 žáků, z nichž 

nezanedbatelnou část tvoří děti dojíždějící z okolních obcí. Škola má 5 tříd 
a jedno oddělení školní družiny s plným počtem 30 dětí. Nízký počet žáků 

ve třídách (v porovnání se školami ve městech) nám umožňuje nejen 

individuální přístup k žákům, což je velmi důležité  zejména u  žáků 

s poruchami učení, kterých bohužel přibývá. Každých čtrnáct dnů dojíždí 
do školy speciální pedagog, který s těmito žáky pracuje. Ve všech ročnících 

probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro 

život“, který je charakteristický tím, že se snaží žákům vštěpovat základní 
dovednosti a znalosti potřebné pro běžný život člověka.   

Složení pedagogického sboru je následující: 

Ředitel školy:     Mgr. Andrea Kupková 

Třídní učitelé:    1. třída: Mgr. Monika Frolcová 
  2. třída: Mgr. Iva Hanáková 

  3. třída: Mgr. Anna Klimešová 

  4. třída: Mgr. Jana Kachlíková 
  5. třída: Mgr. Daniela Zezulová 

Školní družina:  Jana Műllerová 

 
     Loňský školní rok nám přinesl spoustu zejména legislativních změn. 

Jedna z nich znamenala, že žáci pátých tříd se zúčastnili první celoplošné 

generální zkoušky v ověřování výsledků vzdělávání, která proběhla 

v období od 21.5.-8.6.2012 z matematiky, českého a anglického jazyka.  
Základním smyslem bylo zjistit znalosti a dovednosti žáků v daných 

předmětech. Na základě těchto testů je možné konstatovat, že žáci naší 
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školy si vedly velmi dobře .  Naši žáci byli taktéž velmi úspěšní u 

přijímacích zkoušek na gymnázium, které absolvovali čtyři žáci a všichni 

byli přijati. 
     Z volnočasových aktivit, za pomocí nichž  se snažíme smysluplně využít 

volného času dětí,  zde působilo několik zájmových kroužků - přírodopisný, 

výtvarný, šachový a anglické hrátky. Dále, ve spolupráci se Základní 

uměleckou školou Bučovice, v naší škole probíhala výuka hry na flétnu, 
klarinet, klavír a elektronické varhany.  Nepovinným předmětem byla 

výuka náboženství pod vedením Pavla Laciny. 

     Každoročně organizovaná škola  v přírodě proběhla tento rok v období 
od 14. do 18. května na turistické základně v Maliné v Ruprechtově pod 

názvem „Kouzelná škola Harryho Pottera“. 

     Naše škola je zapojena do několika  projektů jako např. Recyklohraní, 
Sběr papíru, Ovoce do škol, Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá, Zdravé 

zuby a dalších.  Žáci se také každoročně účastní různých soutěží a akcí 

pořádaných školou - výchovné koncerty, divadla, sportovní den, plavecký 

výcvik, dopravní hřiště,  soutěž hlídek mladých zdravotníků, Zazpívej 
slavíčku, Den v maskách, Barevný týden, Adventní a vánoční výstava na 

zámku atd.  

     Na základě projektové žádosti získala naše škola dotaci ve výši 673 
970,- korun z projektu "EU Peníze školám" s názvem „Moderní škola 

2010“. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit 

zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole.  Zkvalitnění a 
zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými 

kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových 

metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. V rámci projektu 

jsme zakoupili interaktivní tabuli, rozšířili počítačovou učebnu a vybavili ji 
novou výpočetní technikou. Veškeré prostředky jsou použity na materiální 

a technické vybavení pro zkvalitnění vyučovacího procesu. Ukončení 

projektu je v prosinci 2013. Během tohoto období  musíme splnit stanovené 
cíle o jejichž průběžném plnění pravidelně informujeme formou 

monitorovacích zpráv. Naším cílem je, a to nejen prostřednictvím toho 

projetku, zajistit pro naše děti kvalitní výuku s plně dostačující informativní  

technikou,  která plně splňuje nároky dnešní moderní doby, což věříme, že 
se daří. 

     20. listopadu 2011 jsme ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy  

uspořádali již druhou „Kateřinskou oldies párty“, z níž celkový výtěžek 
činil 37 110,- Kč, který byl použit na zakoupení učebních a didaktických 

pomůcek  pro děti mateřské a základní školy.  Touto cestou se snažíme také 
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podpořit kvalitu výuky a také podpořit kulturní dění v obci.   Ještě jednou 

bychom chtěli všem,  kteří tuto akci podpořili upřímně poděkovat a věříme, 

že nám zachováte přízeň v započaté tradici „Kateřiských zábav“. 
 

     Upřímné poděkování patří také rodičům za pomoc při organizaci 

školních akcí a za materiální i finanční podporu a obecnímu úřadu za 

spolupráci. 
 

     Závěrem bychom  chtěli všem popřát krásné prožití vánočních svátků a 

úspěšný, pohodový rok 2013.  
 

                                                                                                                      

Za kolektiv ZŠ Nesovice  
                                                                                                                       

Mgr. Andrea Kupková 

         
                              Chyba! 
 
 

 

     
 
            

Mateřská škola 

 
     Děti v nesovické MŠ jsou podle věku rozděleny na dvě třídy – mladší 

BERUŠKY a starší TYGŘÍKY. 

Neznamená to, že bychom společně neprožívali spoustu her, dobrodružství 

a kulturních akcí. 
Každý den je takový, jaký si můžeme přát. Je libo stát se myslivci ? Jistě. 

Často chodíme do lesa pozorovat, poznávat, sbírat přírodní materiál. Spolu 

s místním mysliveckým sdružením jsme uskutečnili sběr starého pečiva 
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určeného lesním obyvatelům. Při besedě s panem Liborem Machálkem 

jsme se dozvěděli mnoho zajímavého - mohli jsme si prohlédnout řadu 

úžasných exponátů a loveckých potřeb.Také jsme byli pozváni okresním 
mysliveckým sdružením na akci -První kroky k myslivosti- na nádvoří a 

zahradě zámku v Bučovicích. 

     A což takhle stát se cestovateli? Samozřejmě.V rámci mimoškolních 

aktivit jsme pořádali,,víkendová putování“ do blízkých i vzdálených 
turistických míst - hrad Cimburk u Koryčan, pěší túra ke chválkovickému 

větrnému mlýnu, pobývání ve Sloupu, Ochozské jeskyni, jeskyni Pekárna. 

Prima zážitkem byl výlet / letos už podruhé / do Bučovic - tentokrát 
kostýmovaná prohlídka zámku , žonglérská dílna a ještě pohádka divadla 

Komedianti na káře – Princ Nebojsa. 

     Že bychom byli sportovci? Každou chvilku. Být fit je naše vášeň, takže 
jsme v pohodě stihli plavecký výcvik a několik ozdravných pobytů v solné 

jeskyni. 

     Co kdybychom byli ,,malí čtenáři a posluchači? “Proč ne. Pokračovali 

jsme v projektu Celé Česko čte dětem - každodenním předčítáním , 
obrázkovým čtením našich dětí, četbou rodičů , kamarádů z 1.třídy . 

Stát se udatnými rytíři? Může být. V červnu jsme se společně přenesli do 

dávných dob středověku, abychom vyzkoušeli život a kratochvíle 
statečných rytířů , sličných dam a bílých paní. Během kouzelné noci, kterou 

budoucí školáci strávili v MŠ, se z nás stali dobyvatelé ztraceného pokladu 

jenž byl ukryt v tmavých zdech hradu ,,pánů barevných pastelek“ /budova 
MŠ /. 

     Tak vidíte co všechno zvládáme, a to není zdaleka všechno! O ostatním 

zas někdy příště…. 

 
     Za celý kolektiv MŠ bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na 

tom, aby dětství BERUŠEK a TYGŘÍKŮ bylo krásné, šťastné a 

bezstarostné. 
 

 

                                                                Bc.Markéta Plavinová 
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                      výlet do Bučovic                                     pěší túra k větrnému mlýnu 

 
 

Z činnosti Svazu zahrádkářů Nesovice  
 

     Výbor základní organizace během roku na svých pravidelných schůzích 

řešil  aktuální záležitosti organizace. Z pohledu zahrádkáře byl letošní rok 
velmi špatný. Mrazy, které v květnu zasáhly celou obec, nadělaly obrovské 

škody na všech zahradách. Ovocné stromy tak zůstaly bez očekávané 

úrody. 
     V dubnu jsme ve spolupráci s OÚ uspořádali v kulturním domě košt 

vína. Účinkovala výborná cimbálová muzika z Mikulčic. Víno z vinného 

hospodářství Krumvíř všem chutnalo. Tato akce byla velmi kladně 
hodnocena všemi přítomnými, kteří zaplnili celý sál. 

     V říjnu jsme uspořádali autobusový zájezd do Kroměříže do nově 

otevřeného výstaviště FLORIA. Převážná část  účastníků  zájezdu však byla 

zklamána novým areálem, kde chybělo ovoce a zelenina.  
     Závěrem přeji všem občanům a milovníkům zahrádek láskyplné prožití 

svátků vánočních a do nového roku 2013 hodně  zdraví, štěstí a vzájemného 

porozumění. 
 

                                                                       Ivan Machálek 

                                                            předseda MO ČSZ Nesovice 
 

Jaký byl debrujárský rok 2012? 

 
    Debrujárský rok 2012 byl opět zaplněn novými pokusy, soutěžemi, 

hrami, výlety,…  

A tak pěkně na začátek. Přeneseme do prvního měsíce roku - ledna 2012.  
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Asociace malých debrujárů ČR vyhlásila i letos novou republikovou soutěž 

s názvem „Koumes“. Nyní nastává kolotoč teoretických úkolů, 

praktických pokusů a nekonečného debrujárského pátrání v oblasti vědy a 
techniky. Všechny úkoly plníme na pravidelných schůzkách až do 

samotného finále. 

V únoru o jarních prázdninách vyrážíme do „Moravského zemského 

muzea“ v Brně na výstavu „Od Vánoc k masopustu“. Na závěr této akce 
je výroba masopustní masky, kterou si každý šťastlivec odváží domů.  

V březnu nás čeká výroba spektroskopu a ještě musíme vyrobit model pro 

ohřev vody za pomocí sluneční energie. Ještě, že jsou v klubu tak všichni 
šikovní. Už jenom, aby svítilo řádně sluníčko a můžeme vše vyzkoušet.  

Duben je tady a s ním i Velikonoce. Na jedné ze schůzek nezapomínáme na 

velikonoční tradice a pokusy s vajíčky. A po zasloužené práci je i odměna 
v podobě vlastnoručně ušlehané vajíčkové pomazánky s chlebem. To byla 

„mňamka“. A také jsme nezapomněli na již tradiční připomenutí „Dne 

země“. Byly připraveny hry, soutěže, rébusy a to vše jen s odpadovým 

materiálem, abychom si připomněli, že třeba plasty nemusí hned skončit 
v kontejnerech. 

Květen máme nejraději. Je teplo a spoustu pokusů už můžeme zkoušet 

venku. Do soutěže jsme vyráběli pohyblivé hračky a chystali stanoviště 
s úkoly na Bambiriádu, která se letos konala v Ivančicích u Brna. Zde 

jsme jeden celý páteční den prezentovali naši debrujárskou činnost 

návštěvníkům této akce. Zasloužený večerní  guláš od organizátorů chutnal 
některým natolik, že i bez stravenky si neustále chodili přidávat.  

V červnu je také jedna tradice a to „Dětský den“. Letos byl mimo 

stanoviště s pokusy obohacen o malování obličejů. Děti se pod rukama 

kreslířů proměňovaly v motýlky, lvíčata, upíry nebo květinky. A  pozor! 
Opět přišla radostná zpráva. KMD Nesovice postupuje do finále, které 

má být letos v Litomyšli. Z celkových 86 klubů postupuje 21! Není to 

nádhera?  
Prázdniny a s nimi i lenošení u vody a nebo třeba pobyt na některém 

táboře? I část členů KMD Nesovice se účastní letního tábora ve 

Vřesovicích. A mají tam i svůj debrujárský den. Na táborovou základnu 

přijíždí Einstein se svou laboratoří. A děly se tam neuvěřitelné věci. Kdo 
tam byl, ten to viděl.  

Začíná nový školní rok a vrcholí finále v Litomyšli. Nesováci zdolávají 

úspěšně úkol za úkolem a naše snažení je oceněno krásným 5. místem!  

Říjen a chladnější počasí je zase tady. A jsou zde i „nováčci“z řad mladších 

dětí, které si chtějí  vyzkoušet třeba  raketu nebo periskop.  
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A do Vánoc je už jen krok. Prosinec bude určitě v duchu vánočních zvyků, 

dárečků a mlsání cukroví, či perníčků.  My děti z KMD v Nesovicích, malí i 

velcí, přejeme všem „dospělákům“: 

Veselé a voňavé Vánoce a úspěšný rok 2013. 

Naše fotografie a články najdete na: http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz 
nebo www.debrujar.cz 

 

    
          finále v Litomyšli                         malování na obličej 

 

                                             Lenka Rešková, KMD Nesovice 
   

Tělovýchova a sport 
 

     I v letošním roce jsme pokračovali v organizování tělesné výchovy a 

sportu u mládeže i dospělých občanů v naší obci. Využíváme tento 
zpravodaj, abychom širší veřejnost informovali o našich výsledcích. 

     Oddíl kopané 

     Do mistrovských soutěží byla zapojena dvě mužstva a družstvo žáků. 
Zimní příprava fotbalistů probíhala jak venku tak v tělocvičně. Jejím 

vyvrcholením pak byla účast na zimním turnaji v Kyjově, kde bylo sehráno 

7 utkání. 
     V jarní části mistrovských soutěží „A“ mužstvo bojovalo o záchranu 

v nejvyšší okresní soutěži. Což se podařilo. „B“ mužstvo hrálo ve IV. třídě 

soutěže. Velkou radost fotbalovým příznivcům udělalo družstvo žáků, které 

se po finálových zápasech s žáky Velešovic stalo okresním přeborníkem. 
Tomuto družstvu a jejich vedoucím patří za reprezentaci obce velký dík. 

Nejlepším střelcem se stal s 57 brankami Pavel Ondráček. Blahopřejeme. 

     V rozehrané fotbalové sezóně 2012 – 2013 se našim zařazeným již tak 
nevedlo. Žáci v okresním přeboru získali 21 bodů a jsou na 4. místě, „B“ 

mužstvo je na 7. místě a nejhůře se dařilo „A“ mužstvu, které získalo jen 8 

http://kmdnesovice.rajce.idnes.cz/
http://www.debrujar.cz/
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bodů a obsadilo předposlední místo. Je tedy co v jarní části  soutěží 

napravovat. 

     Kromě sportovní činnosti pořádal oddíl kopané tradiční sportovní ples, 
předhodovou taneční zábavu a v neposlední řadě sběr železného šrotu po 

obci. Výtěžek těchto nesportovních akcí je významným příjmem do 

rozpočtu našeho oddílu, bez kterého bychom při letošních malých dotacích 

od vyšších orgánů nemohli naši sportovní činnost vyvíjet. 
     Oddíl rekreačního sportu 

     V rámci tohoto oddílu byla v letošním roce vyvíjena sportovní činnost  

v těchto sportech: 
- florbal a odbíjená dětí 

- gymnastika žaček – vedoucí Olgy Kiliánová 

- odbíjená smíšených družstev seniorů 
- cvičení žen – vedoucí  Anežka Čunderlová 

V tomto roce byly uspořádány dva turnaje smíšených družstev odbíjené za 

účasti družstev z okolí a připravuje se tradiční Mikulášský turnaj. 

     Oddíl tenisu 
     Tento oddíl letos nevyslal vybrané družstvo do soutěže neregistrovaných 

hráčů, která se hraje pravidelně již několik let v rámci Jihomoravského 

kraje. V minulosti naše družstvo hrálo vždy důstojnou roli v boji o nejvyšší 
příčky soutěže. 

     A tak hráči uplatňovali svoji tenisovou zdatnost  v přátelských utkáních 

na tenisových turnajích doma i v okolí. 
     V závěru našich informací je třeba uvést, že sportování bylo 

organizováno v 9 družstvech s více než 130 účastníky. Z tohoto počtu je 

celá polovina dětí a mládeže. Což je dobře. 

     Výbor tělovýchovné jednoty děkuje všem vedoucím, trenérům a 
ostatním funkcionářům za jejich dobrovolnou neplacenou aktivitu při 

organizaci sportu. Všem spoluobčanům přejeme krásné vánoční svátky a 

mnoho zdaru, úspěchů a zdraví v příštím roce. 
 

                                             Josef Budík, předseda TJ Sokol Nesovice 

                                             Milan Mokráň, předseda oddílu kopané 

 
 

SDH  Nesovice v roce  2012    
 

Vážení  spoluobčané 
     Jsme rádi, že vás můžeme prostřednictvím Nesovického zpravodaje 

pozdravit a poděkovat za přízeň, kterou chováte k hasičům z Nesovic. 
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Úvodem chci upozornit na zákaz plošného vypalování trávy a na povinné 

prohlídky a revize komínů dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

     Nyní stručně z naší činnosti. Jako každý rok  se snažíme zpříjemnit život 
vám všem, ale hlavně dětem a to pořádáním kulturních akcí. 

    V březnu to byl Maškarní karneval s velkou účastí rodičů s dětmi nebo 

dětí s rodiči? Jak kdo chcete, ale k věci. Spousta krásných masek, spousta 

her, hudba, tanec a hlavně radost těch malých, kterým se splnil alespoň na 
chvíli sen stát se princeznou, kosmonautem, vílou nebo popelářem, prostě 

čímkoliv, co se jim líbí. A to jim rádi splníme. 

     V dubnu Pálení čarodějnic – to znamená výcvik létání na koštěti, vydání 
dokladu o způsobilosti k letu, samozřejmě zápis do Čarovné knihy a na 

posilnění před noční stezkou odvahy talíř vynikající magické polévky 

(začarovaná od Nágldfóglfurtdebaníkové) a jde se do tmy. Jde o jedno – 
odevzdat toaletní papír fasovaný při startu neporušený. Závěr se dětem líbil 

nejvíc. 

     V květnu pomáháme s vyčištěním bazénu letošovského koupaliště, kde 

nám velmi pomáhají i mladí hasiči. 
     Červen a dětský  den v Nesovicích je pro nás výzvou pohrát si s naší 

fantazií. Proto se snažíme každý rok obměnit téma. Letos se to v areálu 

hemžilo piráty a námořníky, u podia kotvila plachetnice, to vše za 
hudebního doprovodu. Mimo lovení ryb, chytání korků z hladiny (lavoru) 

bez pomoci rukou a jiné vodní hrátky. Nápoje chlazené a k jídlu makrela a 

okoun nilský na grilu dle libosti. 
     V říjnu jsme plánovali drakiádu, ale chladné a deštivé počasí bylo proti, 

tak jsme museli  upustit i od náhradního termínu. Škoda, třeba přístí rok to 

vyjde. 

     Další říjnovou akcí je Vaťákpárty a ta se vydařila. Je to akce pro dospělé 
a cílem je bavit se i v chladném počasí a nezmrznout. Nikdo nezmrzl ani 

neztuhl. 

     Mimo těchto akcí zvelebujeme naši zbrojnici (na dvoře dostavění zdi od 
Součkového, vestavění světlíků, nové omítky a malba, zalíčení průčelí 

v dílně). 

     Snažíme se odvděčit našim sponzorům za jejich podporu, např. aplikace 

jedu proti hlodavcům na polích Agronetu Nesovice nebo pořadatelská 
služba pro Patvag (prům. zóna ) v Brankovicích. 

     Spolupracujeme s OÚ Nesovice a jsme rádi, že tato spolupráce je na 

dobré úrovni. 
     Děkujeme OÚ Nesovice, děkujeme všem sponzorům a hlavně vám, 

obyvatelům Nesovice, Nových Zámků, Podhradí, Kotárů, Žlebů, 
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Prohřešova, Letošova, Chaloupek, Mexika a Padělíček za vstřícnost, přízeň 

a celoroční podporu. 

     Na závěr chci hlavně poděkovat všem aktivním členům SDH Nesovice 
za odvedenou práci v tomto roce, maximální nasazení a vynikající 

výsledky. Bratři a sestry, KRÁSNÁ PRÁCE, děkuji mnohokrát. 

     Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, jen 

samá pozitiva v novém roce a hodně zdravíčka. 
      

                                          Za SDH Nesovice Zdeněk Martinec, starosta 
 

Myslivecké sdružení Pláňava Nesovice  2012 
 

     Činnost našeho sdružení začíná každoročně výroční členskou schůzí. 

V měsíci únoru pořádáme tradiční večírek – posezení s manželkami a 
přáteli myslivosti.  

      Zimní a jarní čas věnujeme péči o zvěř, hlavně její ochraně a krmení. 

Loňská zima byla celkem příznivá. Úroda bukvic a žaludů zajistila 
dostatečnou zásobu potravy pro zvěř spárkatou /srnčí, vysoká a prasata/, 

takže nebylo nutno přikrmovat naplno. Také drobná zvěř / zajíc, bažant/ 

přečkala zimu v dobré kondici. Krmení pro zvěř jsme měli dostatek a od 

prosince do března jsme pravidelně každou neděli zakládali do krmných 
zařízení.  

    Lov zvěře se zaměřuje na škodnou a užitkovou. Ze škodné je to hlavně 

liška, prase divoké a v poslední době také psík mývalovitý. Tato šelma 
podobná kříženci jezevce s medvídkem mývalem má svůj původ 

v jihovýchodní Asii a k nám se dostala ze severských států, kde byl 

vysazován jako kožešinové zvíře. Je zákeřnější než liška, neboť je schopen 

dostat se i do stromů, kde plení hnízda ptáků, nepohrdne mláďaty savců, 
obojživelníky, rybami. V naší honitbě se objevil v loňském roce. Přestože 

se pohybuje hlavně v noci, letos v létě byl spatřen za dne na dvoře 

rodinného domu v Letošově. Rychle se množí, má i 11 mláďat, proto je 
další pohromou pro veškerou drobnou zvěř u nás. Ostatní škodná zvěř jsou 

dravci – káně a jestřáb. Nelze je však lovit, jsou zákonem chráněni. Tím 

dochází k jejich přemnožení. Loví zejména zvěř užitkovou, jako je bažant a 
zajíc. Pro porovnání – v 70. letech jsme stříleli až 450 ks bažantů a 250 ks 

zajíců za rok, dnes střílíme 20 ks bažantů, zajíce nestřílíme vůbec. Jistě má 

na tuto skutečnost vliv i změna v obhospodařování zemědělské půdy, kde se 

pěstuje převážně řepka a obilí. Také remízky byly v minulosti z velké části 
zrušeny a drobná zvěř tak ztrácí přirozenou ochranu. 
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     Naše myslivecké sdružení pořádá na vlastní chatě a střelnici každý rok 

2x střelecké akce. V letošním roce jsme se zaměřili na opravu starých a 

budování nových mysliveckých zařízení ať už to byly zásypy, krmelce, 
nebo posedy. Naši členové věnovali této činnosti spoustu času. Je proto 

smutné, že v uplynulých týdnech byla některá z těchto nových zařízení 

totálně zničena. Starší myslivci, kteří již něco pamatují říkají, že s takovým 

vandalismem se za celý život nesetkali. Proto prosíme občany, pokud se při 
práci nebo na svých procházkách v naší honitbě setkají s něčím 

podezřelým, aby to nahlásili buď některému z myslivců nebo na obecní 

úřad.  
     MS Pláňava Nesovice má v současnosti 25 členů. 11 členů je nad 60 let, 

4 členové nad 50 let, zbytek je do 40 let. Za poslední tři roky jsme přijali 

pět nových mladých členů, z čehož máme samozřejmě radost. Přejeme jim 
hodně úspěchů a věříme, že budou nadějnými pokračovateli tradic naší 

myslivosti. Protože myslivost a ochrana přírody, to není pouze lov a 

zábava, ale především hodně práce. Setkáváme se s pochopením, ale i 

nepochopením občanů, zejména pokud je upozorníme na porušování 
některých zásad chování v přírodě.  

     Naše sdružení v průběhu roku pomáhalo svojí brigádnickou činností také 

Agronetu Nesovice, nebo obecnímu úřadu. Finančně přispíváme oddílu 
kopané, nebo dětem na dětský karneval.  

     Po téměř dvaceti letech jsme se rozhodli uspořádat myslivecký ples. 

Bude se konat 18. ledna 2013 v kulturním domě Nesovice. Připravujeme 
bohatou zvěřinovou tombolu, občerstvení v podobě zvěřinových specialit, 

vystoupení mysliveckých trubačů, nebo veřejné pasování našeho nového 

člena. Tímto Vás všechny srdečně zveme.  

     Závěrem mi dovolte poděkovat jak našim členům, tak přátelům 
myslivosti i občanům, kteří nám v naší práci pomáhají.  

     Jménem Mysliveckého sdružení Pláňava Nesovice přeji všem krásné 

prožití svátků vánočních a v novém roce 2013 hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v osobním životě. 

                                                                          Luděk Machálek     

                                                                          předseda sdružení 
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Pokračování na internetu 

 

     V roce 2004 mi vyšla kniha  Stonožka na křižovatce. V roce 2006 jakési 
pokračování v knize Alma matěra. 

     Protože ročně vychází sedmnáct tisíc titulů a všechno je o penězích, není 

v mých silách vydat další knihy. Soustředil jsem se tedy na humoristické 

povídky. A těch jsem napsal celou spoustu. V poslední době se mi daří 
povídky umísťovat do periodik. Tak v časopise Železničář jich vyšlo od r. 

2007 celkem 62. Pak jsem přešel na internet. V internetových novinách je 

jich k dnešnímu dni uvedeno 145. No a protože hodně lidí v Nesovicích 
vlastní internet, domnívám se, že není na škodu upozornit a povídky si 

elektronicky přečíst.. 

     Stačí kliknout na server i60.cz – tam je těch povídek 95. V serveru 
Pozitivní noviny jich otiskli celkem 44.  

     Povídky  jsou barevně ilustrovány. Někdy ilustračními fotografiemi, 

někdy mými barevnými obrázky. A protože hodně kapitol je o Nesovicích, 

snad místní čtenáře pobaví. 
     Uvádím jenom kapitoly: Mám venku kolo, Dýler Hak, Jeď ptáku, jeď, 

Tři lesní mušketýři, Šagal na štaflích, Stradivárky, Médium, Strategicky 

umístěné okno, Bratrstvo od benzínky, Červánky fotbalové korupce, 
Všichni dobří činovníci, Nerušit prosím, analyzuji, Nevyzpytatelný Pan 

Publikum a řada dalších. 

     Tímto článkem nesleduji reklamu. Chtěl bych jen připomenout, že o 
Nesovicích čtou lidé v celé republice. 

 

                                                                           Franta Mendlík 

 
 

Informace z Obecní knihovny Nesovice 
 
 

Převážně pro ty, kteří o nás ještě neví, ale i pro ostatní spoluobčany. 

Obecní knihovna sídlí v Domě služeb č.p. 172 (nad poštou). Čtenáři si 

mohou vybrat z 2 800 knih – je zde česká i zahraniční beletrie pro dospělé, 
dětská literatura, hobby publikace, populárně naučná, odborná i regionální 

literatura. Sortiment pravidelně rozšiřujeme o knihy z výměnného fondu 

z KKD Vyškov. Odebíráme šest titulů časopisů. Dále jsou v knihovně 
k nahlédnutí kopie školních a obecních kronik. K dispozici občanům je 

internet na dvou PC. Knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 

do 18.00 hodin. 



- 17 - 

Občanům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštívit a 

nemají nikoho, kdo by jim knížky přinesl, nabízíme jednou za měsíc roznos 

knih do jejich domovů. 
Víte, že 1. prosinec 2012 je vyhlášený jako Den pro dětskou knihu? 

V letošním roce probíhá již 6. ročník této celostátní akce. Při této 

příležitosti je v sobotu 1.12.2012 v Knihovně  KD ve Vyškově připraven 

bohatý program (soutěže, kvízy, beseda, prodej knih, …) pro všechny děti a 
jejich doprovod. 

 

Vánoční pranostiky 
       

     Slovo pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis tedy 

předpověď. Jde o rčení, které se snaží dávat  do souvislosti určité 
meteorologické jevy a roční dobu. Pranostiky vycházely z konkrétních 

zkušeností mnoha generací, předávaných z rodičů na děti. Připomeňme si 

některé z pranostik, které se vážou k prosinci a vánočnímu období. 
 

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu 

Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá 
Na svatou Barboru jaro jde do dvoru 

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší 

Je-li na Štědrý den nebe hvězdnaté, bude rok úrodný 
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína 

Zelené Vánoce – bílé Velikonoce 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu 

Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok se špatně urodí 
 

Závěrem přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví a pohodový rok 

2013. 
 

                                           Blanka Homolová a Helena Kuchtová  

                                                                 Knihovnice 
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Čestný občan Nesovic  František Král  vyznamenán  in memoriam 

 

     V neděli 11.listopadu 2012 se  v 11.00  hod uskutečnil na památné hoře 
Vítkov v  Praze slavnostní ceremoniál u příležitosti Dne válečných 

veteránů. Mezi vyznamenanými veterány in memoriam byl i nesovický 

rodák a čestný občan obce, pan František Král. Vyznamenání „Záslužný 

kříž III. stupně in memoriam“ převzal z  rukou Ministra obrany ČR 
Alexandra  Vondry pan Bohumil Král, Františkův  bratranec.  

     Pan František  Král se narodil v  Nesovicích 18.12.1921. Po základní 

škole navštěvoval měšťanku v Brankovicích a Bučovicích, poté jako 
nadaný žák nastoupil do Baťovy školy ve Zlíně. Za 2. světové války se 

zúčastnil  mj. obrany Tobrúku (v dnešní Lybii), později bojoval jako pilot 

311. perutě RAF v bitvě o Británii. Do vlasti se po válce vrátil jen nakrátko 
a těsně po únoru 1948 odešel před perzekucí režimu do Kanady, kde  

zemřel 29.10.2001.  

     V roce 1996 mu bylo na návrh Miroslava Křivánka uděleno čestné 

občanství Obce Nesovice u příležitosti jeho 75. narozenin a v  roce 2002 
mu byla při slavnostním otevření nové tělocvičny odhalena pamětní deska.  

Návrh na vyznamenání podala obec v květnu. 2012. 

     
                                                                                           Petr Homola 

 

     
  U Národního památníku na Vítkově                      Záslužný kříž III.stupně  

 

 

     Rodina Františka Krále žije v kanadském městě Regina v provincii 

Saskatchevan. Vdově po Františkovi – Emílii Králové je 91 let. Je původem 
Slovenka a na Nesovice ráda vzpomíná.  Svatba Františka a Emilíe byla 

v červenci 1947 v kostele v Milonicích. Prožili spolu v manželství 54 let. 

Měli jednoho syna a jednoho vnuka. V této době vyrůstá v Kanadě již čtvrtá 

generace Králů, která svůj původ odvozuje z Nesovic. 
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František a Emílie –svatební foto 1947    Syn Daniel,vnuk Darcy, pravnuk Aiden – 

                                                                                                    2008 

 

     František byl firmou Baťa jako sedmnáctiletý poslán do Baťovy továrny 

v Bagdádu a po vypuknutí války se přihlásil do tvořící se československé 

jednotky na Blízkém východě. V únoru 1941 byl odveden na konzulátu 
v Jeruzalémě a zařazen do československého pěšího praporu č.11-Východ., 

který bojoval u Tobruku.  V říjnu 1942 byl vybrán k letectvu pro západní 

skupinu československé armády v Anglii, Po základním pilotním výcviku 
byl k 1.9.1943 převelen  k výcviku do Kanady, kde postupně prošel řadou 

leteckých kursů v De Wintonu, Medicine Hat, Moose Jaw, Summerside a 

Lachim Quebec. Letiště Moose Jaw je asi 30 km od města Regina. Tam se 
František v roce 1944 seznámil s Emilií, jejíž rodiče se vystěhovali do 

Kanady ze Slovenska okolo roku 1930. Bylo to osudové seznámení… 

      Závěrečné přeškolení na bombardéry typu Liberator absolvoval 

František na Bahamách v kursu č. 40 (od 27.11.1944 do17.2.1945) jako 
posádka č.30 (spolu s F.Doležalem, K.Štěpánem, J.Stachem a 

J.Schelongem).  Nalétal přes 400 hodin a zúčastňoval se mimo jiné  

hlídkových letů nad Severním mořem a bojů proti nepřátelským ponorkám . 
Po skončení války byla jeho 311.peruť transformována na dopravu 

repatriantů a materiálu z Anglie do vlasti. Létal s upravenými Liberátory 

kyvadlově mezi Anglií a Prahou až do 3.9.1945. V Nesovicích se objevil po 
dlouhé době 7.září 1945. Byl uvítán na nádraží hudbou a průvodem 

školních dětí. Je o tom záznam i ve školní kronice. 
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       Generál Ambruš vyznamenává                    František se loučí s rodinou 

                      Františka-1945                                           únor 1948 

                   
      František v hotelu Saskatchewan- 1952         Emilie a František-zlatá svatba             

                                                                                                         1997  

ČEST TVÉ PAMÁTCE, FRANTIŠKU ! 

 

                                                                                            Bohumil Král 
 

 

 

 

Pozn.:Podrobný životopis Františka Krále, kopie vzájemné korespondence s 
Miroslavem Křivánkem a další materiály mohou zájemci shlédnout při 

návštěvě  obecní knihovny. Několik fotografií z pietního aktu v Praze je 

také umístěno na webových stránkách obce www.nesovice.cz 
 
 

 

 

 

 

http://www.nesovice.cz/
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Pozvánky 

 

 
Vánoční koncert a rozsvícení stromečku 

 

     V sobotu 8.12. pořádá obec adventní  koncert. Hrát budou žáci Základní 

umělecké školy v Jedovnicích pod vedením Mgr. Josefa Škvařila. Začátek 

koncertu je v 17.00 hod. V 16.30 před vlastním koncertem  vystoupí v sále  
žáci ZŠ a MŠ Nesovice  s pásmem koled a po té rozsvítí vánoční stromeček.  

     Všichni občané jsou srdečně zváni. 

 

Myslivecký ples 

  

     Myslivecké sdružení Pláňava za podpory obce zve všechny spoluobčany 

na Myslivecký ples, který se uskuteční v pátek 18. ledna 2013  v 19:00 v 
KD Nesovice. K tanci a poslechu hraje Kozlovka, ukázky mysliveckých 

hudebních tradic předvede trubačské  trio. Bohatá tombola a ochutnávka 

zvěřinových specialit. 

 

 

V. Obecní ples 

 

     Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice zve všechny občany na V. 

Obecní ples, který se koná  v  pátek 1.února 2013 v sále kulturního domu. 

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Petra Grufíka z Vacenovic 
(Vacenovjáci v „malém“ obsazení). Začátek ve 20:00. Bohatá tombola je 

samozřejmostí. 

 
 

Sportovní ples 

 
     TJ Sokol Nesovice, oddíl kopané pořádá v pátek 22.2. v sále KD tradiční  

Sportovní ples. Hraje skupina Panoráma. Začátek ve 20:00. Všichni občané 

jsou srdečně zváni.  

 


