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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
 dostáváte do rukou další číslo našeho obecního zpra-
vodaje. Tento zpravodaj má v krátkosti připomenout 
posledního půl roku dění v naší vesnici. Po období plesů  
a dlouhých večerů nastal zase ten jarní shon a tak i na obci 
jsme zahájili práce na dotažení některých již rozjednaných 
věcí. V dnešní době se snad nenajde investiční akce, která 
by neměla nějaký problém. Já začnu již naším známým 
– výstražným a varovným systémem. Již v měsíci květ-
nu byly zahájeny přípravné práce na jeho realizaci. Tyto 
musely být záhy zastaveny, poněvadž kmitočet, který byl 
vypočítán a doporučen pro naši obec, má rezervována 
nadnárodní společnost a musíme čekat na rozhodnutí Čes-
kého telekomunikačního úřadu. Tímto se opět minimálně  
o čtyři měsíce realizace odsouvá a my s tím nemůžeme ni-
jak pohnout. Mrzí nás to, ale bohužel se vždy najde něco, 
co nám zkazí plány. 
 
Ze začátku roku jsme zkolaudovali nový byt na čp. 158, 
kde je již nový nájemník. Zde ještě musí být provedena 
venkovní úprava chodníku a celá budova má parametry 
velmi pěkného malometrážního bytu. Rovněž tak na bytě 
na koupališti a v zázemí prodejního kiosku se v jarních 
měsících hodně opravilo, abychom vyhověli všem předpi-
sům, které jsou na nás kladeny. 
 
V únoru jsme podávali projekt na půdní vestavbu školy, 
kde čekáme na výsledky. Dokončuje se projekt venkovních 
úprav, kde si své řekly instituce, kvůli kterým se musel pro-
jekt částečně měnit a muselo se žádat o další vyjádření,  
s kterým jsme nepočítali. Z minulosti nás trápí nedokon-
čené sítě v lokalitě „Žleby“, ale snad se nám i ty zdárným 
způsobem do konce volebního období podaří dokončit.  
V minulém čísle zpravodaje jsem zmiňoval rozšíření sítí  
v Letošově od Krejčířového směrem k vodárně. Tento pro-
jekt je zřejmě nejdále, kdy je podaná žádost včetně všech 
příloh na vodoprávním úřadě a zde by mohla realizace 
proběhnout nejdříve. Dále je zpracováván projekt oddílné 
kanalizace v ulici „Kout“, kde jsme se rozhodli vyprojek-
tovat novou oddílnou kanalizaci, která se nám jeví jako 
nejvýhodnější vzhledem k budoucnosti. O prázdninách 
nás čeká stavba nového dětského hřiště za kulturním 

domem. Stávající herní prvky budou nahrazeny novými  
a modernějšími. V minulém zpravodaji byla také zmínka 
o převodu pozemků mezi obcí a krajem. V současné době 
probíhají geodetické práce, které budou podkladem pro 
vzájemné převedení majetku na obec a kraj tak, aby byla 
zajištěna do budoucna údržba vlastního majetku každé ze 
zúčastněných stran. 
 
Musím občanům také připomenout, aby využívali řádně 
nádoby na tříděný odpad a tento řádně třídili. Jen tak se 
lze zbavit navýšení poplatků za třídění a sběr odpadů.  
V naší obci přibyly kontejnery na jedlé oleje a v nedávné 
době také kontejner na papír, z jehož výtěžku bychom 
část vraceli našim občanům ve formě snížení poplatků za 
odpady. Systém je velmi jednoduchý a tříděním tohoto 
odpadu může každý občan snížit podstatnou část svých 
poplatků za odpady.

Již během měsíce června by JSDH obce Nesovice měla 
obdržet nové zásahové vozidlo v hodnotě necelých 8 mil. 
Kč na podvozku TATRA 815. Na toto vozidlo se nám po-
dařila získat dotace ve výši 90 % a naše jednotka bude 
mít nejmodernější vybavení ke zdolávání všech nástrah, 
které můžou nastat. Toto vozidlo bude sloužit nejen pro 
potřeby obce, ale celého okrsku. Určitě budeme alespoň 
po nějakou dobu patřit mezi nejlépe vybavené jednotky  
v našem okrese. 
 
Mezi největší investice patří odkoupení provozovny auto-
servisu za benzínovou stanicí. Není nutné rozepisovat, co 
nás k tomuto vedlo, ale jednali jsme o této záležitosti déle 
než rok a až budoucnost ukáže, zda to bylo moudré roz-
hodnutí. Tato budova by měla nadále sloužit jako drobná 
provozovna pro naše občany a zároveň chceme provést ve 
střešní části vestavbu pro sociální bydlení, které je nutné 
vzhledem k legislativě také řešit. Celá investice nákupu 
je rozvržena na období dvou let a neměl by být problém 
celou budovu řádně splatit tak, aby s koncem volebního 
období na tomto nevázl žádný dluh. 
 
Také konečně začaly práce na opravě chodníku směrem do 
Milonic. Tento opravujeme po 30 metrových úsecích tak, 
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jak nám to úřady povolily. Jedná se o cca 200 metrů chod-
níku a část budeme provádět dodavatelským způsobem  
a část ve vlastní režii.
 
Velkou investicí, kterou bychom měli letos rovněž zvlád-
nout, je oprava další části komunikace v NZ, kde je přislí-
bena dotace ve výši více jak 800 tis. Kč. Náklady na opravu 
se budou pohybovat v řádu necelých dvou milionů Kč.  
 
Pro letošní rok ještě počítáme s výměnou oken a dveří na 
kulturním domě z východní strany. Také jsme zkoušeli zís-
kat dotace, ale vzhledem k návratnosti více jak 100 let se 
nám dle současných pravidel tuto dotaci nepodaří získat. 
Proto jsme se rozhodli provést tuto investici z vlastních 

prostředků. Okna již nejdou otevírat, netěsní a jsou ve vel-
mi špatném stavu. V době plesové sezony a velkých mra-
zů lze špatně regulovat teplotu uvnitř sálu a vyhodnotili 
jsme tuto situaci jako velmi vážnou.  
 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům, jed-
notlivcům a spolkům, kteří se podílí na zajišťování všech 
akcí pro naše občany. Bez jejich zjevné vůle a odhodlání 
by tato činnost značně upadala. Připomeňme jen hody, 
kdy se letos zapojí i několik párů střední generace a jistě  
i toto gesto utuží pospolitost našich občanů. 

Všem, kdo se chystáte na letní dovolenou, přeji její krás-
né prožití, odpočinutí a načerpání nových sil do dalšího 
období. 

V.Reška, starosta obce.         

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I letošní školní rok uběhl jako voda a děti mají před se-
bou už jen pár dnů do vytoužených hlavních prázdnin. 
Závěrečné písemné práce se hromadí a většina žáků se 
snaží, aby před vysvědčením nasbírali co nejvíce jedniček. 
Kromě učení si však užívají mnoho školních akcí. Tou kaž-
doročně nejočekávanější byla opět škola v přírodě, která 
letos proběhla v krásné chráněné krajinné oblasti Bílých 
Karpat v obci Javorník nad Veličkou a zúčastnilo se jí 45 
dětí.  Ubytováni jsme byli v útulném wellness  hotelu Fi-
lipov.  

Letošní škola v přírodě proběhla v námořnickém duchu. 
Hned po příjezdu byly děti rozděleny do čtyř družstev, 
podle posádek lodí nejslavnějšího námořníka Jamese 
Cooka (Endeavoure, Discovery, Adventure, Resolution). 
První aktivitou byla vlajkovaná, kde se děti, kromě okolní 
krajiny, seznámily také s pravidly správného chování na 
palubě. Poté je čekaly další aktivity, jako je např. vzkaz  
v láhvi, dobývání lodí, stavba lodí, výroba vlajky a barvení 
námořnických triček. Na druhý den nás po ranní rozcvič-
ce a hygieně čekal první výšlap na rozhlednu Javořina. 

Cestou si děti vyzkoušely hru, ve které si upevnily důvěru 
a zodpovědnost za kamaráda. Po návratu jsme využili 
krásného tropického dne, zahráli si vodní bitvu a zdolali 
nejdelší řeku světa Amazonku proti proudu. Celý pobyt 
děti plnily náročné úkoly, jako je střelba z luku, foukaček 
a šplh na provazovém žebříku. Zahrály si spoustu nových 
her, nejen vědomostních, ale i zaměřených na kooperaci, 
spolupráci a rozvoj smyslů.  Během pobytu nás několikrát 
navštívil kapitán James Cook, povýšil děti na pozici dů-
stojníků a obdaroval je námořnickými tričky. Kromě výše 
uvedených aktivit jsme využili wellness  a děti se mohly 
vydovádět v bazénu i ve vířivce. A protože byl čtvrteční 
den svátkem dětí, měly všechny děti možnost opět vy-
užít wellness zdarma.  Tento skvělý  den jsme zakončili 
divadelním představením na palubě, které si děti sami 
nacvičily ve volné chvíli a noční hrou v lese Na pašeráky. 
Poslední den nás čekal křest od kapitána Jamese a vyhod-
nocení všech aktivit a soutěží. Po výborném obědě jsme 
se rozloučili s personálem hotelu básničkou, poděkovali 
za vstřícnost a skvělou stravu, na které jsme si každý den 
pochutnali. Celý slunečný týden jsme si všichni náramně 
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užili a všechny tyto společně strávené chvíle zůstanou 
v našich vzpomínkách. Pro děti, které se školy v přírodě 
nezúčastnily, probíhala škola ve škole ve stejném duchu.  
Nyní máme před sebou školní výlety, slavnostní rozlouče-
ní páťáků, kteří odchází na vyšší stupeň a hlavně vysvěd-
čení, které je odměnou za celoroční práci ve škole. A i když 
někteří nedosáhli výsledků, kterých by si přáli, je třeba je 

pochválit za snahu a úsilí, které v letošním školním roce 
vynaložili.

Závěrem bych tedy popřála všem dětem krásné prázdni-
ny, rodičům klidnou dovolenou a našim páťákům mnoho 
úspěchů při dalším vzdělávání i v běžném  životě. 

Za kolektiv ZŠ  Andrea Kupková, ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pořád se něco děje ...
Dlouho jsme čekaly až jarní počasí zaťuká na naši mateř-
skou školu. Nezaváhaly jsme ani jeden den a raději jsme 
vynesly Morenu dřív, než si to zima rozmyslí. Procházky 
k rybníku , do lesa, k myslivecké chatě nebo hry na školní 
zahradě - to je prostě super, to je naše gusto.
  
A když nás pozvaly paní knihovnice do obecní knihovny na 
besedu, letos už potřetí, byly jsme blahem bez sebe. Moc 
se nám líbí jejich vyprávění o knížkách, vždy se dozvíme 
něco nového. Co nás nejvíce zajímá ? No přece pravěk, di-
nosauři. Úžasné paní knihovnice nám je ochotně přivezou 
i z knihovny z Brna, nebo Vyškova
  
Hned po oslavě Svátku maminek jsme vyrazily k rybníku 
ověřovat naše“ odborné“ znalosti v praxi. Hádejte co jsme 
uviděly! Žádného dinosaura, koně ! Opravdového, živého!  
A cválal přímo k nám. Sárinka nemohla dojetím ani pro-
mluvit. Slavila totiž narozeniny a jejím největším přáním 

bylo, aby pro ni přijel kůň jako pro Popelku….Rádi jsme 
přijaly pozvání a kdo měl odvahu, mohl se projet a obdi-
vovat svět z koňského hřbetu. Rodičům Žďárkovým se pře-
kvapení opravdu povedlo! Dlouho, dlouho jsme si hrály na 
žokeje a chovatele koní.
  
Že je v Nesovicích a okolí málo včelařů, to už asi platit ne-
bude. Hlásí se noví zájemci z mateřské školy! Prezentace 
o včelařství pana Davida Kováře nás zaujala. Mohly jsme 
prozkoumat i vyzkoušet všechny pomůcky co pravý včelař 
potřebuje, sledovat na interaktivní tabuli co naše oko jen 
tak neuvidí, nahlédnout do úlu bez včelek. Nadarmo se  
o nás neříká - pilné dětičky jako včeličky. A ten sladký zá-
věr - ochutnávání medu - jsme si zasloužily všichni. Už se 
těšíme na příští setkání, snad to bude hodně brzy.

   Vždyť Vám to říkáme - pořád se u nás něco děje…

                                         za všechny děti ze tříd Berušek a Tygříků                  
                                                           Olga Lukášková, učitelka MŠ

Malí včelaři  Překvapení u rybníka
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SHD NESOVICE
Vážení spoluobčané a příznivci hasičů,
máme tu polovinu roku 2017, a tak mi dovolte, abych ji 
zhodnotil. V prosinci se konala I. Nesovická sukovačka, 
kde se soutěžilo ve vázání uzlů na čas. Je to soutěž mla-
dých hasičů, ve které soutěžili o pohár starosty obce. 
Obě kategorie mladších i starších žáků vyhrály naše děti. 
Pozvání na soutěž přijali mladí hasiči z Nových Hvězdlic, 
Nevojic, Nemotic-Mouchnic, Brankovic a Dobročkovic. 
V měsíci únoru jsme pořádali druhý Hasičský bál a stejně 
jako v loňském roce jsme připravili půlnoční překvapení, 
tentokrát i s družstvem žen. 
V březnu to byl dětský karneval a to již 47.ročník. Program 
na tuto akci připravili vedoucí mladých hasičů. V bohaté 
tombole nechyběly poukázky na projížďku hasičskými 
vozy, kterou si děti velice užily.
V dubnu se uskutečnil jarní sběr železného šrotu a z vý-
těžku jsme zakoupili mladým hasičům nové hadice na 
požární útok.
30. dubna proběhlo pálení čarodějnic, kde nechyběla ča-
rodějná polévka, příprava čarodějného lektvaru, stezka 
odvahy a na závěr ohňostroj. 
Hned 1. května jsme spolupořádali s moto nadšenci a Obcí 
Nesovice sraz moto veteránů v areálu u hřiště.
V měsíci květnu proběhlo prověření zásahové jednotky 
v požárním útoku. Soutěžilo se v Milonicích a naši muži 
obsadili 2. místo za Novými Hvězdlicemi.
Druhý den si byli požární útok vyzkoušet i mladí hasiči  

v Hlubočanech. I přesto, že naši mladí podali skvělý výkon, 
technice okolních sborů se zatím nemůžeme rovnat. 
27. května jsme odjeli s našimi vozy Tatrou 148, Tatrou 
815 a Ivecem provést ukázky do Chvalkovic na Dětský den. 
Zde jsme předvedli spolu s hasiči z Bučovic ukázku zásahu 
pěnou. Za tyto ukázky jsme obdrželi poděkování od pana 
starosty Chvalkovic.
O týden později jsme pořádali Dětský den u nás, v areálu 
u hřiště. Na tuto akci i přes krásné počasí nepřišlo mno-
ho návštěvníků, ale ti, kteří přišli, ničeho nelitovali. Byla 
připravena spousta soutěží a her, které si všichni soutě-
žící prošli a za ně byli odměněni medailemi a sladkostmi. 
Všichni si také mohli prohlédnout ukázku dětí z Biketrialu 
z Kyjova. Na závěr nechyběla ani pěna a sprška z hasič-
ských aut.
Rád bych využil zpravodaje a pozval Vás na akce druhé 
poloviny roku 2017.
7. října se bude konat soutěž ve štafetě 4x100 m muži  
a ženy a 4x60 m mladí hasiči. 
28. října proběhne tradiční drakiáda na svahu u hradu. 
V polovině listopadu se uskuteční II. Nesovická sukovačka 
o pohár starosty obce.
Na závěr bych rád připomenul tato důležitá čísla: 150 ha-
siči, 155 záchranáři, 158 policie a 112 tísňová linka.

Za SDH Nesovice
starosta SDH Zdeněk Martinec
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OBECNÍ KNIHOVNA NESOVICE
Nejprve se několika slovy vrátíme k rekonstrukci knihov-
ny, která proběhla v srpnu a září loňského roku. Byla opra-
vena podlaha, snížen strop, zabudováno nové osvětlení, 
rozvody elektřiny, nové umyvadlo a obklady kolem a na-
konec se malovalo. Byl zakoupen nový stůl, stolek, židlič-
ky a sedáky pro děti. Oprava byla náročná jak z důvodu 
stěhování, tak i z důvodu, že nesměl být narušen provoz 
pošty. I když většina vybavení zůstala původní, vzniklo 
pro čtenáře a občany velmi příjemné prostředí. 

Do knihovny rádi chodí Tygříci a Berušky z MŠ Nesovice. 
Je pro ně přichystána spousta dětských knížek, které spo-
lečně prohlížíme a povídáme si o nich. V březnu jsme si 
mimo jiné připomněli 110. výročí narození Josefa Čapka 
a především jeho nejznámější dětskou knížku „Pohádky  
o pejskovi a kočičce.“  Děti nám také přinesly vlastnoručně 
namalované obrázky, které jsou v knihovně vystavené. 

V březnu, měsíci čtenářů, přišla do knihovny třída prvňáč-
ků ke slavnostnímu pasování na čtenáře. Každé dítě nám 

přečetlo několik vět z pohádky „O Červené Karkulce“ nebo 
ze své vlastní knížky.  Poté je všechny pasoval pan rytíř 
opravdovým velkým mečem na čtenáře. Každý čtenář pak 
obdržel pasovací listinu, čtenářskou průkazku, záložku do 
knihy a perníkovou medaili. Po pasování nám někteří prv-
ňáčci ukázali své vlastní oblíbené knížky, o kterých jsme 
si poté společně povídali. Nakonec, kdo měl zájem, tak si 
rovnou vypůjčil svoji první knížku. Vždyť už jsou opravdoví 
čtenáři!

Od února je v provozu on-line katalog knih. Čtenáři si zde 
mohou prohlédnout všechny dostupné knihy. 

Více informací o knihovně, aktuality, události, fotografie 
najdete na webových stránkách www.knihovna.nesovice.
cz, popř. na našem facebookovém profilu „Obecní knihov-
na Nesovice.“

                                                Blanka Homolová, Helena Kuchtová
                                                                                                              knihovnice



NESOVICKÝ ZPRAVODAJ2017/1

10

Fest guláš 
 Kdy:   29. 7. 2017 (sobota) 

Kde:   v areálu u hřiště v Nesovicích  
Program: 
- Zahájení ve 13:00 hodin 
- K poslechu a tanci hraje DJ Radúz od 19:00 hodin 
- Dětský koutek pro děti (hry, soutěže, malování na obličej) 
- Občerstvení zajištěno 
Budeme rádi, když si sestavíte svůj tříčlenný gulášový tým!!!  
Minimální množství masa je 5 kg, kotlík a potřebné suroviny i s dobrou náladou  
přineste s sebou. Uzávěrka přihlášek do 20. července.  
Počet míst je omezený tak neváhejte a přihlaste se ihned!!! 
 
PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ GULÁŠ  
MŮŽETE NA TEL:  604 410 550 
  

 

Klub přátel školy ve spolupráci s obcí vás srdečně zve na již  
5. ročník tradiční akce 

Výtěžek z akce je věnován  
dětem ZŠ a MŠ Nesovice. 
Přijďte je podpořit! 
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23. – 25.6.2017 .................................... Krojované hody

29.7.2017 ............................................ Nesovický Fest guláš

26.8.2017 ............................................ Pytlácká noc na myslivecké chatě

8.10.2017 ............................................ Setkání seniorů

25.11.2017 .......................................... Kateřinská zábava

3.12.2017 ............................................ Rozsvěcení vánočního stromu

16.12.2017 .......................................... Vánoční koncert

Ceník vstupného:
Dospělí 50 Kč 
Mládež do 18 let, důchodci 25 Kč
Děti do 3 let zdarma
Rodinné vstupné 100 Kč
(2 rodiče + 2 děti)

Parkování v areálu zdarma,
občerstvení, dětské brouzdaliště, 

beachvolejbalové hřiště 

Otevíráme

16. 6. 2017!

Otevírací doba
červen–červenec–srpen
Po–Ne 10.00–19.00 hod.

Koupaliště 
Nesovice

Více informací:
http://nesovice.cz/koupaliste.html



Vydal OÚ Nesovice nákladem 500  výtisků. 
Stanovisko vydavatele se nemusí ztotožňovat s obsahem 

a názory uveřejněných příspěvků MK ČR E 130 31.Zpracoval Karel Kupka


