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     máte v rukou další zpravodaj obce Nesovice, ve kterém 
se Vám snažíme poskytnout informace o připravovaných 
akcích, které pro Vás zastupitelstvo obce plánuje. Je nové 
volební období a  pro nové zastupitelstvo je prvořadým 
úkolem stanovit si dlouhodobý investiční plán a  tento 
se snažit za své volební období splnit. K tomu nám slouží  
každoroční sestavení rozpočtu obce. Na toto úzce navazuje 
orientace v dotačních titulech, které jednotlivé investiční 
akce pomohou obci finančně podpořit a realizovat. Věřím, 
že všichni zastupitelé se do tohoto zapojí a společnými si-
lami se nám podaří naši obec opět posunout mezi ty, které 
budou patřit svojí plnou infrastrukturou mezi významné 
obce našeho regionu. 
    
Já bych se chtěl zmínit o  pár aktuálních záležitostech, 
které jsou buď rozpracované anebo se na nich intenzívně 
pracuje, aby byly přichystané k realizaci. V letošním roce 
jsme započali s  opravami chodníků. Tyto opravy budou 
pokračovat i v roce příštím a samozřejmě bude pokračo-
vat i  oprava veřejného osvětlení. Je to projekt finančně 
náročný a  máme ho naplánovaný ještě na  další 2 roky. 
V  minulém zpravodaji byla zmíněna výstavba oddílné  
a  dešťové kanalizace na  Žlebech, která je zkolaudována  
a  předána do  užívání. V  této části jsou prodány všechny 
stavební pozemky a je zde čilý stavební ruch. Plánujeme 
zde i výstavbu komunikace, kterou musíme nejdříve při-
pravit projekčně a teprve potom přijde  její realizace. 
   
Byla dokončena výstavba vodovodu a splaškové kanaliza-
ce v části Chaloupky v Letošově, která momentálně pro-
chází kolaudačním řízením. Současně zde obec odkoupila 
pozemky, aby mohla být prodloužena elektrická síť, veřej-
né osvětlení a možnost vybudování chodníků. Další částí, 
kde byla vybudována nová oddílná kanalizace, je ulice 
Kout. Zde můžeme říct, že je také hotovo a chystáme pod-
klady pro kolaudaci. V této souvislosti apelujeme na ob-
čany celé obce, kteří nejsou dosud napojeni na oddílnou 
kanalizaci, aby tak co nejdříve učinili, protože máme 
první indicie z  životního prostředí, kteří toto kontrolují  
a občanům i obci budou vznikat nemalé problémy. Věří-
me, že naši občané, kteří nejsou připojeni, toto pochopí 
a v co nejkratší době sjednají nápravu. 

Dalším velkým projektem je vybudování sociálního byd-
lení nad bývalým autoservisem u benzínové stanice. Zde 
je projekt hotový, žádost o dataci podaná, ovšem vznikly 
zde nečekané problémy a  nevíme, jak tato zamýšlená 
investice dopadne. Chtěli bychom také pokračovat v mo-
dernizaci a  rozsáhlejších opravách na  KD, jako je oprava 
topení, stahovacích rolet mezi přísálím a sálem, osvětlení 
a případně i venkovního pláště, bezbariérového přístupu 
a  vybudování sociálního zařízení pro vozíčkáře a  pokud 
by se podařilo i výměna inventáře - židlí a stolů. Jsou to 
ovšem investice, které jdou do statisíců a budeme  hledat 
vhodné dotační tituly, které by nám  tyto opravy značně 
urychlily. 
     
Pro sport a rekreaci plánujeme opravy na koupališti, ze-
jména opravu technologie čištění a  celého trubního ve-
dení. V jednání je stále vybudování workoutového hřiště 
v  blízkosti fotbalového umělého trávníku, připravujeme 
vysazování stromků ve  vybraných lokalitách, zhotovení 
laviček a odpočinkových míst v centru obce, na dětském 
hřišti, v areálu. 
     
Pro bezpečnost bude do  konce roku instalováno měřící 
zařízení  naproti Prohřešova u  silnice II/429. Na  problé-
mových místech byly instalovány nádoby se zimním po-
sypem a jsou uzavírány smlouvy s našimi občany, kterým 
je cizí lhostejnost a  jsou ochotni nám pomoci se zimní 
údržbou. Dále se snažíme udržovat i cizí světelné zařízení, 
jako jsou přechody pro chodce, osvětlení, která nespadají 
pod naši správu apod. 
    
I  letos byla zmodernizována knihovna, na  zdravotním 
středisku byla částečně vyměněna svítidla a  instalována 
v obci nová světla na veřejném osvětlení. 
     
Připravujeme projekty na opravy našich místních komu-
nikací, kde jsme zařadili na žádost občanů i vybudování 
chodníku v ulici Za školou od školy směrem k Fišerovému. 
Dále připravujeme projekt na prodloužení hasičské zbroj-
nice, stále usilujeme o  projekt výstavby školního hřiště, 
navazujícího parku a mnoho dalších aktivit, které se bu-
deme snažit dořešit a v dalších letech vybudovat.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
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Velkým problémem nejen naší obce, ale celé republiky je 
napadení lesa kůrovcem. Dnes je to velmi smutný pohled 
na „mrtvé smrkové stromy“. Podařilo se nám sjednat no-
vého správce lesa včetně firmy, která se bude snažit uvést 
náš les do  souladu s  českou legislativou a  pomoci tak 
uchovat naši „Nohávku“ pro další generaci zdravou lesní 
kulturou. 
    
 Ještě mi dovolte říci pár slov k dění v obci. Jsme kritizová-
ní za vysoké ceny za stočné, odpady a podobně. Jenže je 
nárůst cen všude, ať je to za vodu, plyn, elektřinu, odpady, 
jízdné, služby všeobecně. Na  druhé straně rostou mzdy, 
jsou valorizovány důchody. Z  obce se stává v  poslední 
době „zaopatřovací ústav“ či nárazníkové pásmo pro 
všechny a toto do budoucna nebude možné. Jen v letoš-
ním roce je nárůst za likvidaci odpadů (KO 9%, bioodpad 
16%) a naše kontejnery jsou stále plné. Naše obec se roz-

hodla, že zatím nebude zvedat poplatky za svoz a likvidaci 
odpadů, ale do budoucna je třeba s  tímto počítat. Proto 
apeluji na  naše občany, aby se snažili dívat kolem sebe 
a v případě, že zjistí, že nám kontejnery plní cizí občané, 
nám toto nahlásili. Víme, že ne všechny obce v okolí mají 
v průměru na občana tolik kontejnerů, kolik by měli mít. 
Pokud navýšíme množství kontejnerů, jsou to zase peníze 
navíc, které pak můžou chybět při rozvoji naší obce.
     
Vážení občané, blíží se Vánoce, svátky, na  které se snad 
všichni těší a  nejvíce děti. Přeji Vám, aby jste je prožili  
v duchu těchto vánočních  tradic, v klidu, v rodinné poho-
dě se svými nejbližšími. Do nového roku vám přeji pevné 
zdraví, štěstí a všechno dobré.

 Vítězslav Reška, starosta obce           

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU KANDIDÁTKY KDU –ČSL

Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme vaší podpory, kterou jste nám projevili 
v  komunálních volbách letos v  říjnu. Díky vašim hlasům 
jsme v  obecním zastupitelstvu získali tři mandáty. Vě-
říme, že volební program, který jsme vám zaslali, z  vel-

ké části splníme. Děkujeme za  vaši důvěru a  doufáme,  
že našimi činy si ji udržíme a nezklameme vás. Velký dík 
také patří všem nezvoleným členům z  naší kandidátky 
za pomoc a podporu k dosažení tohoto úspěchu.

Za členy kandidátky KDU – ČSL, Mgr. Michal Kupka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Čas plyne jako voda nejen Vám, ale nám v  mateřské ško-
le. Z  předškoláků se po  velkých prázdninách stali školá-
ci a  školka se v  září rozrostla o  nové děti. K  1.září 2018  
nás bylo 40 dětí ve  věku 2 - 7 let,  z  toho 31 z  Nesovic,  
3 z Brankovic, 4 z Dobročkovic , 1 z Vícemilic a 1 ze Snovídek. 

 V naší školce se vzdělávají i děti se speciálními vzdělávací-
mi potřebami.   Vedoucí učitelkou je Bc. Markéta Plavino-
vá, třídní učitelkou ve třídě Tygříků  Bc. Alena Holásková, 
asistentkou pedagoga Petra Galatová. Třídní učitelkou  
u  Berušek je Olga Lukášková, asistentkou pedagoga 
Mgr.  Kateřina Lánská. Vedoucí školní kuchyně vykonává 
Petra Jedličková, kuchařky  Blanka Zabloudilová a  Iveta 
Valentová, práci domovníka  a  uklízečky pak Petra Ko-
ryčanská. 

Určitě se ptáte, co je  v mateřské škole nového? Vy, co chodí-
te na procházky kolem naší zahrady jste si určitě všimli nové 
úpravy zeleně. Spolu s  rodiči jsme vykáceli staré proschlé 
keře a namísto nich jsme zasadili stromky a keře ovocné -  
rybízy, angrešty, áronii a jostu, komuli davidovu, připravili 
záhon na bylinky. Všem, kteří se podíleli na zvelebení zahra-
dy moc děkujeme, pomáhají nám takto rozvíjet přirozenou 
dětskou zvídavost, fantazii a poznávání přírody.

Po loňském úspěchu projektu Křeslo pro hosta, kdy nám 
po  obědě četli pohádku nejenom rodiče, ale i  policis-

ta, myslivec, pan starosta, rodiče, prarodiče, sousedé  
a další, jsme si řekli, že zkusíme oslovit  babičky z Nesovic  
a okolí. Výzva se setkala s velkým ohlasem a Počteníčko 
s  babičkou děti moc baví. Naše milé babičky jsme oslo-
vili ještě jednou a to při přípravě Zahradní slavnosti. Při-
šly za námi do školky 2.11.2018 dopoledne péct plněné 
buchty, záviny. Děti se ze začátku dívaly, jak jsou dámy 
zručné, po chvilce už všichni společně „vyhazovali těsto“ 
na vál, plnili marmeládou, jablíčky a mákem. Vonělo  to 
po celé vesnici a možná ještě dál…Upečené dobroty byly 
ozdobou  odpolední zahradní slavnosti. Rodiče s  dětmi 
zaplnili celou zahradu. Soutěžilo se, ochutnávalo cukroví 
a různé dobroty od maminek, tancovalo a zpívalo. Po se-
tmění jsme se vydali  po tajuplné stezce směrem k rybní-
ku. Tma byla jako v pytli – ale nám naštěstí celou dobu 
nádherně svítily úžasné lampiony. A věřte nebo ne, najít 
poklad bylo to nejmenší. Pohodový večer  zakončil velko-
lepý ohňostroj. 

Teď už nám pomalu klepou na dveře vánoce . Začátek ad-
ventu jsme si zpříjemnili vystoupením v kulturním domě. 
Naše „Ladovská zima „nenechala nikoho na  pochybách,  
že se nám všem ve školce líbí a budeme se na Vás všechny 
zase těšit při dalším společném setkání.

Krásné vánoce a šťastný nový rok 2019 Vám přejí Berušky, 
Tygříci a všichni zaměstnanci mateřské školy v Nesovicích

 Olga Lukášková

Vítání občánků
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Průvod s lampiony

Návštěva Mikuláše Zahradní slavnost

Rozsvícení vánočního stromu
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OSLAVA 100 LET ČESKÉ REPUBLIKY
28. října uspořádal Obecní úřad ve spolupráci se Základ-
ní školou výroční akci ke  sto letům samostatnosti České 
republiky. Nápad uspořádat tuto akci se zrodil již na jaře 
a  předcházela jí dlouhá doba příprav. Během této doby 
jsme oslovili občany Nesovic, rodiče žáků Základní a Mateř-
ské školy, zda-li by zapůjčili dobové předměty na výstavu, 
kterou si mohli lidé v tento významný den prohlédnout. 
Starší občané tak mohli zavzpomínat na dobu svého mládí  
a děti mohli nahlédnout do doby před tím, než se narodi-
ly. V průběhu září a října jsme s dětmi ve škole připravovali 
naše představení.

Na  začátek vystoupil školní dramatický kroužek pod ve-
dením paní učitelky Markéty Koudelkové se svým před-
stavením Tygřík Petřík. Hlavní roli tygříka Petříka, který se 
vydal do světa hledat odvahu, velmi důležitou vlastnost, 
ztvárnil žák 5. třídy David Šlampa. Jemu i ostatním dětem 
děkujeme za skvělé herecké výkony.

Po krátké přestávce, kdy diváci měli možnost si prohléd-
nou výstavu, následoval hlavní bod programu – Výlet 
do historie naší stoleté oslavenkyně. Děti ze 4. a 5. třídy 
si pod vedením učitelů připravily scénky k  významným, 

ale i  typickým okamžikům posledních sta let. Diváci tak 
mohli vidět třeba vyhlášení samostatnosti ČSR se stát-
ní hymnou, Mnichovskou dohodu, únor 1948, okupaci  
v roce 1968, rozdělení ČSR, ale také třeba Věru Čáslavskou, 
Spartakiádu nebo zlato z Nagana. Na závěr děti zazpívali 
píseň Za 100 let.

Po proslovu pana starosty a přehlídce kostýmů z 20. a 30. 
let následoval zlatý hřeb dne – výsadba lípy před obec-
ním úřadem. Bylo to pěkné, vydařené odpoledne, plné 
emocí. Vystoupení děti dojalo některé diváky i  k  slzám. 
Nás, pedagogy, velice potěšila pochvalná slova ze strany 
diváků. Také jsme měli možnost vystoupení zopakovat 
24. listopadu na Jarmarku ve Snovídkách a … možná to 
nebylo naposledy.

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří se na této krásné 
akci podíleli – učitelům Základní školy, zaměstnancům 
obecního úřadu, občanům, kteří dodali rekvizity a  foto-
grafie na výstavu, rodičům a hlavně – našim dětem. Právě 
na nich bude záviset budoucnost našeho státu!
Děkujeme!

Mgr. Petr Homola
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NĚCO MÁLO O NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Nová doba vnesla do  školství i  nové trendy ve  školním 
stravování, které se řídí vyhláškou 107/2005 ( výživové 
normy pro školní stravování ). Tato vyhláška určuje, jak 
mají vypadat školní obědy v  praxi a  také stanovuje dva 
základní požadavky:
1. Finanční limit na nákup potravin
2. Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin 
na jeden oběd tzv. spotřební koš.

To znamená, že i  naše školní jídelna se touto vyhláškou 
řídí, proto do  jídelníčků zařazujeme každý měsíc luště-
niny, ryby, mléčné výrobky, bezmasé a  sladké pokrmy. 
Zaměřujeme se na  zdravý způsob vaření, používáním 
špaldové, hrachové a cizrnové mouky, jako méně známé 
přílohy dáváme pohanku, bulgur, tarhoňu, kuskus, špal-
dové a vícezrnné knedlíky. Do jídelníčku jsou zařazovány 
zeleninové a  ovocné saláty, mléčné výrobky, grilovaná  
a blanšírovaná zelenina.

Děti v mateřské školce mají ke každé svačince ovoce nebo 
zeleninu. Připravujeme jim méně známé pomazánky 
a na pitný režim je různý výběr nápojů.

Každý školní rok jsou pro kuchařky a vedoucí školních jíde-
len účastní různých školení a tím se náš tým zdokonaluje 
 v nových trendech vaření.

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem 
jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na  jídlo má 
kuchařka a  vedoucí školní jídelny, které jídelníček a  re-
ceptury připravují. Jinak si jídlo představuje stát, který ho 
finančně dotuje a jiný názor mají strávníci. Proto pro nás 
není jednoduché skloubit finanční limity, spotřební koš 
a chutě strávníků.

A ještě něco nového, co jsme v tomto školním roce v rámci 
zkvalitňování služeb jídelny zavedly. Je to nový systém 
objednávání a  odhlašování stravy přes internet (www.
strava.cz), který nám umožňuje jednoduché přihlášení 
přes uživatelské jméno a heslo. Zobrazí aktuální jídelníček 
s alergeny, informace o vydané stravě a o stavu kont.

Výsledkem naší práce je narůstající počet nových strávní-
ků a zároveň zájem dětí o recepty jídel, které jim chutnají, 
což nás těší.

                                    
     Petra Jedličková, vedoucí školní jídelny

NESOVICKÝ FEST GULÁŠ 2018
Dne 28.7.2018 proběhl již 6. ročník Nesovického FEST GU-
LÁŠe, který pořádá Klub přátel školy ve spolupráci s obcí 
Nesovice. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 soutěžních 
týmů. I přes to, že nám ne úplně přálo počasí a chvíli jsme 
mohli mít všichni pocit, že uletíme, případně uplaveme, 
všechno se nakonec obrátilo k  dobrému. To potvrzuje  
i 350 návštěvníků, kteří přišli tuto akci podpořit, ochutnat 
a ohodnotit guláše a vybrat ten nejlepší. 
Proti předchozím ročníkům se letos změnila pravidla pro 
hodnocení. Byly vyhlášeny dvě kategorie.

1. Návštěvníci
Ke vstupence dostal každý návštěvník jeden hlasovací že-
ton, kterým ohodnotil tým, kde mu nejvíc chutnalo. Cena 
od návštěvníků byla pouze jedna a získali ji letošní nováčci 
– tým s názvem Klikači.

2. Porota
Porota byla složena ze zástupců týmů, které vařily. Bylo 
vylosováno pět týmů. Každý z těchto týmů vybral jednoho 
zástupce, který ochutnával a bodoval všechny guláše (vč. 
toho vlastního). Každému pak porotce přiřadil body –  
1 bod, kde mu chutnalo nejméně a 14 bodů, kde mu chut-
nalo nejvíce. Nejlepší tým tedy mohl získat až 70 bodů. 
Nakonec byly sečteny všechny body dohromady a  byly 
oceněny 3 nejlepší guláše. Nebylo to vůbec jednoduché, 
protože ochutnat všech 14 vzorků bylo náročné i  pro ty 
největší jedlíky. 
Porotci se přesto zhostili svého úkolu statečně a  z  jejich 
hodnocení vzešli vítězové:
- na 1. místě se umístil tým Fotbalisti s 55 body
- na 2. místě se umístil tým Klikači s 49 body
- na 3. místě se umístil tým Klub přátel školy s 47 body
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Chtěli bychom moc poděkovat všem soutěžním týmům, 
kteří věnovali této akci svůj čas a také prostředky na uva-
ření výborných gulášů; všem návštěvníkům, kteří nás 
přišli podpořit a zakoupili si vstupenky a lístky na vzorky; 
obci Nesovice, která nás v  této akci podporuje jak za-
půjčením areálu a vybavení, tak i finančně sponzorským 
darem; sponzorům panu Radku Maruškovi a  společ-
nosti TERMINAL BRNO a.s. a  v  neposlední řadě Sboru 
dobrovolných hasičů Nesovice, kteří nám přišli v pátek 
pomoci připravit areál a v neděli ho opět pouklízet.

Celkový výtěžek z  akce včetně sponzorských darů byl  
43 360,- Kč.
Příjem z guláše (prodej vstupenek + vzorků) byl 32 360,- 
Kč.
Veškerý výdělek z této akce byl věnován dětem Základní 
a mateřské školy Nesovice a bude z něho pořízeno vyba-
vení, které by z běžného rozpočtu nebylo možno pořídit.

Ještě jednou velké díky všem a  těšíme se na  shledanou 
na 7. ročníku v roce 2019.

Za Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Nesovice
 Kateřina Svobodová, předsedkyně

KATEŘINSKÁ OLDIES PARTY 2018
Přípravy na  tuto akci probíhali, jako již tradičně, přibliž-
ně 14 dnů dopředu. Členové Klubu přátel školy prodávali 
vstupenky a zajišťovali sponzorské dary do tomboly, paní 
učitelky pekly perníky a chystaly s dětmi obrázky a obálky 
na tombolu. V pátek v odpoledních hodinách jsme v dob-
ré náladě připravili tombolu a výzdobu sálu. Děti z mateř-
ské a základní školy pod vedením svých pedagogů vytvo-
řily krásné obrázky a výrobky, které byly umístěné nejen  
v předsálí, ale i podél tanečního parketu. 

Vlastní akce začala v  sobotu 24.11.2018 ve  20.00. Jed-
nalo se již o  9. ročník. Hudbu nám opět zajistil Charlie´ 
s  K  band Ludvíka Čihánka.  V  rámci doprovodného pro-
gramu vystoupila účastnice soutěže „Česko Slovensko má 
talent 2018“ Kristýna Janásová. Tato 9-ti letá dívka před-
vedla dva naprosto odlišné tance. V prvním vstupu zatan-
čila sólově salsu a  ve  druhém vstupu, společně se svým 
trenérem a  několikanásobným mistrem ČR a  mistrem 
Evropy Patrikem Ulmem, vystoupení ve stylu Electric Boo-
gie. Po tomto skvělém vystoupení následoval již tradiční 
program. Dámská perníčková volenka s Čertem a Káčou, 
které nám letos ztvárnili manželé Růžičkovi, vydávání pří-
mých výher v tombole, losování hlavních cena a zábava až 
do pozdních hodin.

V předprodeji se v  letošním roce prodalo 229 vstupenek 
a na sále ještě dalších 105 vstupenek. Akce se zúčastnilo 
přibližně 230 návštěvníků, takže byl sál plný tak akorát, 
aby se dalo pěkně tancovat. Výtěžek z letošní oldies party 
byl cca 50.000,- Kč. 

Veškerý výdělek z této akce bude věnován dětem Základní 
a mateřské školy Nesovice. Návštěvníci si na plakátu, kte-
rý byl umístěn v  předsálí, mohli udělat představu, kolik 
se vydělalo v předchozích ročnících i to, co se již do školy  
a školky pořídilo. 

Naše velké díky patří všem rodičů a  občanům, kteří nás 
podpořili zakoupením vstupenky a  sponzorskými dary, 
návštěvníkům, kteří na  sále vytvořili skvělou atmosféru  
a také všem firmám, které nám věnovali dary do tomboly. 

Další, již 10. ročník, proběhne 23.11.2019 a  již nyní se 
na Vás všechny velmi těšíme a děkujeme za podporu.

Za Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Nesovice
 Kateřina Svobodová, předsedkyně
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Výtěžek z jednotlivých ročníků 

Kateřinské oldies party 
Rok 2010 30.825,- Kč 
Rok 2011 37.110,- Kč 
Rok 2012 44.468,- Kč 
Rok 2013 53.247,- Kč 
Rok 2014 60.981,- Kč 
Rok 2015 68.030,- Kč 
Rok 2016 64.269,- Kč 
Rok 2017 44.789,- Kč 
Rok 2018 ?????? 

 

Co se za utržené peníze pořídilo: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 
• didaktické pomůcky pro výuku   
• výukový portál „ProŠkoly“  
• výukové programy pro žáky  
• učební pomůcky, stavebnice    
• stojan na mapy, mapy 
• knihy  
• odměny pro děti   
• ozvučení a osvětlení školních akcí  
• vybavení altánu před školou (lavice, stoly)  
• dřeviny, mulčovací kůra a plůtek k altánu  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
• skříň na lůžkoviny a ložní povlečení pro děti 
• zcela zatemňující rolety do třídy v 1. patře 
• pískovnička do třídy 
• Polikarpova stavebnice 
• stavebnice - sestava velkých molitanů 
• hračky na vánoce 
• překážková dráha 
• knihy pro děti 
• herní prvky na zahradu pro děti od dvou let 
• tělocvičné pomůcky - žíněnky s 

protiskluzovým povrchem 
 

OSTATNÍ ŠKOLNÍ AKCE – VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI: NAPŘ. 
• den dětí - pořad „Afrika kolem nás“  
• kouzelnické vystoupení ke dni dětí  
• výchovný pořad „Poznáváme zvířata“  

A DALŠÍ POMŮCKY PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY 

 

Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Nesovice všem velmi děkuje za podporu. 

I nadále bude veškerý výtěžek z této akce věnován dětem ZŠ a MŠ Nesovice. 
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HASIČI
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2018 a tak mi dovolte malé ohlédnutí 
a zhodnocení toho, co se událo.

Rok 2018 začal pro hasiče slavnostní schůzí. Zde se hod-
notila činnost mladých hasičů, družstva žen, zásahové 
jednotky a  celého sboru. Na  této valné hromadě bylo  
v anketě vybráno jméno pro naši novou cisternu. Bude se 
jmenovat Zdena.

V únoru jsme pořádali třetí Hasičský bál. A tak jako v le-
tech předešlých, tak i  letos hasiči nacvičili půlnoční pře-
kvapení. Za  nacvičení patří poděkování Míši Bodečkové, 
Marušce Martincové a také chlapům, kteří i přes nedosta-
tek času jsou ochotni udělat něco navíc.

V  březnu se konal tradiční Karneval pro děti. K  tomuto 
je nutné podotknout, že tombola na  akci je čím dál tím 
bohatější. Letos měla na 450 cen a první cenou byla ko-
loběžka.

V měsíci dubnu se konala celorepubliková akce „ Ukliďme 
Česko“. Akci pořádala Obec Nesovice a MS Pláňava. Hasiči 
i ti mladí se úklidu zúčastnili také. 

30. duben patří už po mnoho let pálení čarodějnic. Za pří-
pravu programu je třeba poděkovat vedoucím mladých 
hasičů. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se pří-
prav a chystání hranice zúčastnili. Letošní stezka odvahy 
byla hodně strašidelná, protože k  mumii z  loňska přibyl 
ještě ohnivý muž a bílá paní. Všechno ale dobře dopadlo 
a děti i rodiče si to náramně užili. Večer byl zakončen nád-
herným ohňostrojem.

13. května proběhlo u  kapličky sv. Jana Nepomuckého 
slavnostní žehnání nové T 815 CAS 30. Pozvání přijali 
hasiči z okolních sborů, kteří přinesli i slavnostní prapory. 
Průvod vyšel od hasičské zbrojnice ke kapličce, kde po mši 
bylo Tatře požehnáno a na přední část karosérie bylo nale-
peno její jméno ZDENA.

Sběr železného šrotu proběhl v  polovině května. Všem 
spoluobčanům, kteří nám přispěli, je třeba poděkovat. 

Výtěžek půjde na rozvoj mladých hasičů v obci.

První červnová sobota patřila dětem. Děti oslavily svátek 
soutěžemi, za  které byly patřičně obměněni sladkostmi  
a medailemi. Na letošním dětském svátku se představila  
i nová CAS ukázkou zásahu pěnou a potom všechny jak se 
patří postříkala vodou z děla.

Naše zásahová jednotka v letošním roce vyjížděla k osm-
nácti událostem, z  toho byla dvě námětová cvičení. 
Za účasti všech složek IZS jsme zachraňovali zvířata na Dy-
kově ranči v  Černčíně a  hasili požár kuchyně v  mateřské 
školce v Nevojicích.

Za zmínku stojí zásah na skládce odpadu v Kozlanech, kde 
naše jednotka do  ranních hodin doplňovala vodu ostat-
ním cisternám. Tenhle zásah byl jeden z  náročnějších, 
neboť se zde muselo zasahovat v dýchací technice.

Náš sbor se také zúčastnil výročí okolních sborů. A  to  
v Černčíně, Dobročkovicích, Mouchnicích a Střílkách. Sem 
jsme zajížděli s  naší Tatrou, abychom ukázali i  okolním 
sborům, co všechno dovede. 

Již několik let jezdíme s  naší technikou na  dětský tábor 
do Vřesovic. Letos jsme provedli ukázku společně se Zá-
chrannou zdravotní službou. Děti si mohly vyzkoušet ra-
diostanice, dýchací přístroje, oblékaly si zásahovou výstroj 
a zastříkaly si z lafety na střeše CAS.

22. září se na areálu u hřiště konala soutěž ve štafetách 4x 
60 metrů mladí hasiči a 4x 100 metrů ženy a muži. Mladí 
hasiči obsadili v  kategorii mladší 1. místo a  v  kategorii 
starší také 1. místo, ženy 3. místo a muži 1.místo. Je vidět, 
že se Nesovickým hasičům a hasičkám v soutěžím daří.

V  listopadu se Mladí hasiči společně s  vedoucími vydali 
vlakem do Brna, aby se v zábavním centru BRUNO trošku 
vyřádili. Dopadlo to tak, že večer nemohli vedoucí dát děti 
dohromady, aby mohli odjet domů. Dětem i vedoucím se 
tam hooodně líbilo.

13. a 14. listopadu jsme byli požádáni firmou Kobit, která 
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nám dodala CAS, jestli bychom se s ní zúčastnili a prezen-
tovali ji na natáčení „Anketa dobrovolný hasič roku 2018“. 
Anketu natáčela Česká televize na výstavišti v Brně. Pořad, 
který uváděl pan Petr Rychlý, odvysílala ČT  1. 12. 2019.

V  prosinci se na  sále KD konal již třetí ročník Nesovické 
sukovačky o pohár starosty obce. Předešlé dva roky naši 
mladí hasiči vyhráli a  tak se z  napětím očekával výsle-
dek letos. Plamínci, to je kategorie do  6 let ve  složení 
Dan Kovář, Andriana Kovářová, Andrej Bednařík, Adam 
Konečný, skončili na  třetím místě. V  kategorii mladší se 
prvenství podařilo obhájit družstvu Kuřátka ve složení Lu-
káš Aubrecht, Víťa Urban, Lukáš Javořík, Zbyněk Pavéska.  
Druhé družstvo Ohýnci ve složení Nikola Knotková, David 
Pavéska, Adéla Konečná, Vojta Pilát skončili hned za nimi 
na  druhém místě.  Další družstvo bylo smíšené a  v  tom 
soutěžili Čestmír a  Jakub Bednařikovi. V  kategorii starší 
naše mladé hasiče porazilo družstvo z  Nových Hvězdlic 
a tak skončili za nimi na druhém místě. Družstvo Houmi 
bylo ve  složení Kučera Dan, Lukáš Machálek, Ondřej Pi-
lát a Michal Pavéska. Poslední dva jmenovaní už dosáhli 
věku 15 let a tak se už dalších dětských soutěží nemohou 
zúčastnit. Samozřejmě, že je s nimi počítáno po dosažení 
plnoletosti do zásahové jednotky. Všem soutěžícím i těm, 
kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování. Poděko-

vání patří také obecnímu úřadu a panu starostovi Reškovi 
za zakoupení pohárů.

V měsíci únoru roku 2019 se bude konat IV. Hasičský bál  
a tak bych Vás chtěl cestou tohoto zpravodaje srdečně po-
zvat. Hudbou nás bude na parketu provázet kapela Šiška  
z Vracova. Chybět nebude volenka, bohatá tombola a ur-
čitě ani půlnoční překvapení. Lístky bude možné zakoupit 
v předprodeji v prodejně Líhně.cz za zvýhodněnou cenu.

Rád bych připomněl důležitá tel. čísla jako 
• Hasiči ………………….150
• Záchranná služba…155
• Policie………………….158
• Tísňová linka………..112
Doufám, že je nikdy nebudete potřebovat.

Protože se blíží Vánoční svátky a  konec roku, tak bych 
vám chtěl jménem celého SDH Nesovice i  jménem svým 
popřát šťastné a veselé svátky vánoční, hodně dárků pod 
stromečkem, štěstí, zdraví a rodinné pohody v novém roce 
2019 a že nám budete i nadále nakloněni tak jak v letech 
předešlých

Za SDH Nesovice Zdeněk Martinec – starosta SDH. 
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ČINNOST TJ SOKOL NESOVICE, Z.S. – VYHODNOCENÍ ROKU 2018
Vážení občané,
i  letošní rok byl pro TJ Sokol Nesovice, z.s. plný změn.  
V  létě se nám podařilo získat dotaci 200.000,- Kč z  JMK 
na úpravu vybavení fotbalového hřiště. Především zábra-
ny za fotbalovými brankami byly ve velmi špatném stavu 
a  jejich výměna přispěla ke  zvýšení bezpečnosti v  okolí 
hřiště. I v roce 2019 budeme žádat o dotace. Našim cílem 
je ve spolupráci s obcí renovovat a zkvalitňovat sportovní 
zázemí v obci.

V  červenci proběhla valná hromada, na  které bylo hlav-
ním tématem řešení oslav 100. výročí, které nás čeká  
v roce 2019. Mezi další body patřilo nařízení GDPR o zpra-
covávání osobních údajů. V  rámci hospodaření spolku 
zůstáváme opět v mírném přebytku, ale oslavy v příštím 
roce budou pro nás velkou finanční zátěží. Velké poziti-
vum vidím ve  vedení transparentního účtu u  Raiffeisen 
bank, kdy každý občan může sledovat pohyby na našem 
účtu a reagovat na možné nevhodné hospodaření se svě-
řenými prostředky. 

V  současnosti má náš spolek 150 aktivních členů. Re-
gistrované soutěže se účastní pouze oddíl kopané, který 
představuje polovinu našich členů. Druhou polovinu tvoří 
rekreační sportovci, zejména tenisté a děti z kroužků po-
řádaných našim spolkem. Oddíl kopané má nyní 75 členů 
a  letošního ročníku 2018/2019 se účastní dvě mužstva 
dospělých. Členové oddílu kopané děkují fanouškům 
za podporu během fotbalových utkání i za účast na spole-
čenských akcích. Důležitou částí naší činnosti jsou kroužky 
pro děti v tělocvičně. V letošním roce organizujeme krou-
žek florbalu, stolního tenisu, cvičení žáků a žákyň. 

Největším projektem roku 2018 byla příprava na  velké 
výročí, které nás čeká v  roce 2019, kdy nesovický Sokol 
oslaví rovných 100 let. Dovolte mi vás pozvat na Sportov-
ní ples, který se uskuteční 26.1.2019. Na plese se dozvíte 

více informací o  plánovaných akcích k  oslavám 100. vý-
ročí našeho spolku. Vytváříme také almanach, který bude 
dokumentovat činnost spolku za posledních 100 let. Více 
informací se dozvíte v  průběhu roku 2019 z  rozhlasu, 
plakátů v obci či obecního hlášení. Doufám, že se mnoho  
z vás aktivně zúčastní sportovních klání nebo se přijdete 
alespoň podívat.

Velký dík patří vedení obce Nesovice, které našemu spolku 
pomáhá nejen finančně, ale také materiálně nebo i dob-
ře míněnou radou. Za odvedenou práci v  roce 2018 chci 
také poděkovat mým kolegům z výkonného výboru. Práci 
vykonávají svědomitě ve  svém volném čase bez nároku 
na odměnu. Velmi si vážím podpory, kterou máme od vás 
spoluobčanů. Jsem moc rád, že navštěvujete kulturní 
a  sportovní akce pořádané našimi členy, že podporujete 
oddíl kopané při sběru železného odpadu. Výtěžky z těch-
to akcí slouží k podpoře sportování v naší obci. Jménem 
našeho spolku vám děkuji.

Závěrem mi dovolte vám všem popřát příjemné prožití 
svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí, pohody a snad 
i sportovních úspěchů v roce 2019.
     

Za výbor tělovýchovné jednoty  
Michal Kupka, předseda TJ
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OBECNÍ KNIHOVNA
Koncem měsíce října proběhla v  knihovně druhá etapa 
modernizace. Z dotace Jihomoravského kraje a finančních 
prostředků obce byly vyměněny regály, zakoupen nový 
počítač s větší obrazovkou pro veřejnost a nové židle. Zve-
me všechny čtenáře do příjemného prostředí, kde si každý 
může vybrat právě tu svou knížku. Nabídka je opravdu 
bohatá.

O tom se v pondělí 10. prosince přesvědčily i děti z místní 
MŠ. Tygříci a Berušky si prohlédli spoustu knížek, povídali 

jsme si, co zvířátka dělají v zimě a přečetli si o nich několik 
příběhů.

Připomínáme, že knihovna se nachází v prvním poschodí 
domu služeb (nad poštou) a  je otevřená každé pondělí  
a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.

Všem spoluobčanům přejeme klidné a pohodové Vánoce 
a hodně zdraví v roce 2019.

Blanka Homolová a Helena Kuchtová, knihovnice

AKCE KONANÉ V I. POLOLETÍ 2019 
V KULTURNÍM DOMĚ NESOVICE

11.01.2019  Ples ZŠ 710 Bučovice
18.01.2019  Myslivecký ples
26.01.2019  Sportovní ples
01.02.2019  Ples Gymnázia Bučovice
16.02.2019  Hasičský bál
22.02.2018  Ples OA Bučovice
07.04.2019  Kozlaňáci
21. – 23.06.2019  Hody



NESOVICKÝ ZPRAVODAJ2018/2

18

M
S  P

L
ÁŇAVA  NESO

V
IC

E

Myslivecký spolek Pláňava

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje kapela NEDAKOŇANKA
Bohatá tombola
Ochutnávka mysliveckých specialit
Ukázky mysliveckého troubení

dne 18. 1. 2019 od 19.30 hod.
v KD Nesovice

za podpory obce Nesovice a sponzorů

Vás srdečně zve na

Vstupné: 120,- v předprodeji   
     150,- na místě 
Předprodej a rezervace: Stavebniny 365 
Nesovice – p. Syřišťě (kapacita omezena)
informace na tel.: 777 001 058
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TJ SOKOL NESOVICE

pořádá

SPORTOVNÍ PLES
2019

26. LEDNA 2019 ve 20.00

KD NESOVICE

K tanci a poslechu hraje

•bohatá tombola•půlnoční překvapení •

předprodej  v KAVÁRNĚ u fotbalového hřiště, nebo na tel.: 731 075 019 - Martin Sedlář 

00

VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ NESOVICE

NATURE THERAPY
Ludvíka Čihánka



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

 

 

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici: 

OPERÁTOR/KA VÝROBY 

Bučovice 
 

NÁPLŇ PRÁCE – OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL NEBO OBRÁBĚCÍCH CENTER 
 
Požadujeme: 

▪ manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost 
▪ ochotu pracovat ve směnném provozu 
▪ zkušenosti s obráběním kovů výhodou 

 
Nabízíme:  

▪ zázemí a podporu silné a dynamické společnosti 
▪ práce na nových moderních strojích  
▪ 5 týdnů dovolené 
▪ příplatky za práci přesčas 50% 
▪ náborové příspěvky 
▪ příspěvky na dopravu 
▪ příspěvky za plnění pracovní doby 
▪ příspěvky na penzijní pojištění 
▪ příspěvky na závodní stravovaní 
▪ moderní firemní oblečení 
▪ práce v mladém kolektivu 
▪ firemní pojištění 
 
 

 
 

V případě že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované 
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost 
nezávazné prohlídky. 

 

▪    největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR 
▪    výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi,...)  


