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60. let založení Sokolu Nenkovice  Havajské tygřice, kapela Tabák, přípravka
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SSlloovvoo ssttaarroossttyy
Vážení spoluobčané,

tento zpravodaj má za úkol informovat občany
nejen o veřejném dění v naší obci, ale také o
činnosti obecního úřadu a jeho představitelů v
uplynulém roce. Funkce starosty v malé obci obná-
ší nepřeberně mnoho činností a v jednotlivých
konkrétních případech pak zejména úsilí od za-
j ištění žádostí, povolení, administrace, zaj ištění fi-
nancí, kontroly atd. Samozřejmě veškeré osobní
soukromé volno a čas nejen v pracovní dny lze při-
psat na úkor této veřejné funkce, ale s tím se musí
počítat.

Největší akcí v obci za minulý rok byla stavba
protipovodňového poldru nad obcí. Někteří z kriti-
ků – zemědělců tuto stavbu moc neuznávají, ale
kdo si pamatuje 70.léta minulého století, kdy naši
obec postihla blesková, povodeň určitě chápe, že
regulovat přívalové deště je pro naši obec, a také
níže položené, vesnice velkým přínosem. Zvláště
když si pamětníci vzpomenou, jaké škody povodeň
napáchala.

Dalším velkým přínosem pro obec je nová vý-
stavba RD u školy. V současné době zůstávají na
prodej pouze tři stavební místa. V důsledku nasta-
vených podmínek každodenního života občana mu-
sím konstatovat, že za deset let mého působení na
radnici se zvýšil počet obyvatel naší obce. V roce
2002, kdy jsem úřad přebíral, bylo období se 428
obyvateli a dnes se nám počet pohybuje okolo 467
obyvatel, což v našich podmínkách malé obce je
velký nárůst. Určitě si všimnete, že na rozdíl od
okolních obcí, lze u nás vidět kočárky s malými ra-
tolestmi, což je ten největší přínos do budoucnosti.
V této souvislosti nechápu úsporná opatření státu,
kdy vláda omezuje porodné, a tím přestává podpo-
rovat zakládání rodin.

Jako každý rok byl OÚ Nenkovice plánovaně i
neplánovaně (tedy na oznámení) kontrolován v
průběhu roku několika způsoby. Několikastupňové
kontroly dvou pracovníků našeho malého obecního
úřadu, respektive způsobu práce starosty a adminis-
trativní pracovnice, provádělo v průběhu kalen-
dářního roku celkem 11 úředníků. Například z
Finančního úřadu, Krajského úřadu, Inspekce
životního prostředí ČR, ministerstva. O všech kont-
rolách je proveden zápis. Nebylo shledáno žádné
pochybení.

Z dalších proběhlých investic v minulém roce je
třeba připomenout rekonstrukce osvětlení ve škole

a kulturním domě, úprava topení ve škole, zpevně-
ní cesty Za humnama, kde nám poprvé v historii
začíná vyrůstat rodinný dům. Tento fakt zviditelňu-
j i proto, že většina zahrad v obci jsou konečně v
územním plánu obce označeny jako stavební místa,
takže kdo chce postavit dům a ušetřit za stavební
místo, může vybudovat domek v zahradě, ale musí
zase na druhou stranu počítat s tím, že si bude
muset vybudovat inženýrské sítě na své náklady.
Dalšími investicemi v obci bylo vybudování od-
vodnění - rastlů na místní komunikaci či úprava
stoky, vyústění staré kanalizace z učitelských dom-
ků. Také byla přepojena kanalizace ze školy na
nový okruh do Stavěšic. Zavedli jsme veřejnou
službu u 10 občanů a jedno veřejně prospěšné
místo. Zde stát hradí (refunduje) náklady na mzdu
kromě odvodů zaměstnavatele. Dále si několik ob-
čanů odpracovávalo alternativní tresty odsouzené-
ho.

Vyjmenovat všechny činnosti, které obecní
úřad na malé obci vykonává v tomto příspěvku
nelze. Z nejdůležitějších jsou ty, které se přímo do-
týkají občanů. Například byla vydána vyhláška za-
kazující podomní prodej a nabízení služeb. Už Vás
nemůže nikdo na území naší obce osobně obtě-
žovat nejrůznějšími nabídkami na změnu dodava-
tele energií či telefonního operátora apod.

V oblasti odpadů získala naše obec ocenění v
soutěži třídění odpadů. Z tohoto důvodu se v příš-
tím roce nenavyšuje poplatek za osobu a rok, a
navíc by v průběhu 1 .pololetí 2013 měla každá
domácnost zdarma obdržet popelnici na rostlinný
odpad. Bližší informace uvnitř zpravodaje. V
polovině měsíce dubna 2013 by dle smlouvy měla
být zahájena největší investice na našem území, a
to výstavba vodní nádrže. Doufám, že se tak podaří
zúročit několikaleté snažení v této záležitosti.

Od Nového roku se zásadně mění financování
obcí a také škol. Co přinese tzv. Rozpočtové určení
daní, ukáže čas. Již dnes je ale jasné, že obce nám
nebudou přispívat na děti, které dojíždějí do naší
školy. Tuto povinnost převzal stát a samozřejmě ji
značně upravil.

Již nyní se znovu připravujeme na dotační
výzvu „Zelená úsporám“, která by měla být vyhlá-
šena v druhé polovině roku, a tímto způsobem hod-
láme zajistit částečnou opravu budovy školy a také
snížení nákladů na provoz školy v budoucnu.

Mým snažením je také, aby občané věděli o ve-
řejných záležitostech co nejvíce, protože nedosta-
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tek informací má za následek nedorozumění a ne-
shody, a to jsme v Nenkovicích už zažili. Proto,
pokud máte doma internet, můžete pravidelně zís-
kávat informace z obecního úřadu přes tzv.
infokanál. V současností jsou informace rozesílány
do více jak 60 domácností nejen v naší obci.

A pokud máte nejasnosti v obecních věcech a
chcete se dozvědět více, můžete mne kontaktovat
osobně v kanceláři nebo na telefonu: 518 622 621 ,
nebo mobilu: 724 165 474 a také e-mailem: sta-
rosta@nenkovice.cz.

Vážení občané, dovolte, abych Vám poděkoval
za podporu v obecních záležitostech a popřál všem

pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i
osobním životě.

Petr Zálešák, starosta

HHoossppooddaařřeenníí oobbccee
Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2012

Obec Nenkovice pro rok 2012 schválila rozpočet s příjmy 7 471 500,- Kč, výdaje 7 471 500,- Kč se
splátkou úvěru 231 200,- Kč. Po upravení rozpočtu během roku 2012, kdy bylo vyhotoveno deset
rozpočtových opatření. Po úpravě příjmy 7 623 600,- Kč , výdaje 6 948 300,- Kč, financování obce po
poslední úpravě rozpočtu k 31 .1 2.2012 bylo v částce 675 300,- Kč, což jsou splátky za rok 2012 pol. 8123
(dlouhodobé půjčky).

Příjmy Obce Nenkovice se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak příjmy z pronájmu
pozemků, z poskytování služeb, z úhrad dobývacího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr poplatků
(odpad, hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z KB, ČS, prodej pozemků a jiné.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v r. 2012:

 Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a státního rozpočtu (85 % + 15 %) z Úřadu práce
pro VPP v obci v částce 80 658, Kč + 30 000, Kč, které budou zaslány na účet v r. 2013.

 Dotace pro obnovu krajiny  Biokoridor K6 v roce příjem 761 226, Kč. (Celkově 2011  2013 částka 5
691 361, Kč (ERDF 95 % + SFŽP 5%)).

 Příspěvek na školství ze státního rozpočtu (4112) příspěvek na žáka 184 600, Kč.
 Příspěvek na výkon státní zprávy 90 700, Kč.
 Dále neinvestiční dotace od obcí na žáka 986 749, Kč.
 Prodej části plynovodu JMP 135 500, Kč.
 Prodej pozemků příjem částky 887 950, Kč.
 Dotace z JMK 2400, Kč na SDH.
 Zařazeno do majetku obce retenční nádrž v hodnotě 6 158 533, Kč, investor pozemkový úřad.
Výdaje Obce Nenkovice v roce 2012 po úpravě rozpočtu činily 6 948 300,- Kč.

 technické úpravy v budově a okolí školy v hodnotě 150 000, Kč. (Venkovní osvětlení, montáž a demontáž
svítidel, montáž termohlavic na topení)

 opravy úseků komunikací ve „Fortni“ za 50 000, Kč a nad kašnou za 25 000, Kč
 zemní práce 100 000, Kč úpravy břehů rybníčka na bařině, úprava valu  příkopy z vyústění kanalizace v
cihelně, převoz zeminy

 odvodňovací kanály 150 000, Kč
 úprava terénu u nového mostu u protipovodňové hráze v ceně 110 000, Kč
 kontejnery na tříděný odpad v ceně 17 600, Kč
 stany pro společenské akce v ceně 34 000, Kč



ZZpprraavvooddaajj 22001122 55

NNeennkkoovvjjáánneekk

Dětský národopisný soubor Nenkovjánek vystoupil v uplynulém roce na mezinárodním folkórním festivalu
Dětská Strážnice a také na oslavách ke Dni matek v budově naší školy.

 dopravní značení po obci v ceně 60 000, Kč
 neinvestiční výdaje přísp. organizaci ZŠ a MŠ Nenkovice na provoz a žáka od obce Nenkovice 1 744
749,71, Kč

 výdaje Biokoridor 4 203 398,5, Kč
 splátky úvěru v r. 2012 inž.sítě částkou 675 300, Kč

Srovnání roku 2011 a roku 2012. Rozpočet po úpravách v roce 2011 , příjmy v roce 2011 v částce 15 459
900,- Kč a výdaje 20 319 200,- Kč, financování 4 859 300,- Kč. Rok 2011 byl v rozpočtu dvojnásobný 4
miliony v příjmech i výdajích za Biokoridor K6 a kapitálové navýšení inž.sítí 9 milionů, úvěr ve výši 4 450
tisíc. V roce 2012 neproběhly žádné velké investiční akce z rozpočtu obce a pokračovalo se splácením
úvěru. V roce 2012 jsme zařadili do majetku retenční nádrž v hodnotě 6 158 533,- Kč, ta ovšem byla 100%
financována státem, čímž neprocházela obecním rozpočtem. Byla zařazena do majetku staveb obce
Nenkovice.

V roce 2013 je naplánováno na území obce proinvestovat téměř 23 milionů korun. Jedná se zejména o o
100% dotace výstavby ,,Vodní nádrže“ a posledního biokoridoru nad obcí. Taktéž se bude opět žádat o
dotace na výměnu oken v budově školy, kterou obec převzala od JMK do svého majetku v r. 2007.

Obec Nenkovice se snaží využívat finance pro nejlepší účely a rozvoj obce tak, aby hospodaření obce a
jeho výsledky byly v maximální míře v nejlepším pořádku a bez pochybení. Veškeré finanční transakce
souvisí s Plánem rozvojem obce Nenkovice, schválený v ZO v roce 2010.

Petr Zálešák, starosta obce
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Naše škola se počtem žáků řadí mezi menší ško-
ly na okrese. V současné době ji navštěvuje 91 žá-
ků v běžných třídách, 5 žáků ve speciální třídě a 37
dětí v obou mateřských školách. Ke zbytečnému
úbytku žáků došlo i kvůli obavám rodičů, že škola
se bude rušit. Z ekonomických důvodů byl v
červnu ukončen provoz internátu, speciální třídu
tvoří od září pouze žáci denně docházející.

Výše finančních prostředků, které má škola k
dispozici, se bohužel odvíj í od počtu žáků.

I v novém školním roce 2012/1 3 proto bylo
nutno na prvním stupni přistoupit ke spojení roční-
ků, a to 1 . ročníku s ročníkem 3. a 2. ročníku s 5.
ročníkem.

Přes výše uvedené potíže však škola zajišťuje
pro své žáky plnohodnotné podmínky pro vzdě-
lávání a výchovu, navíc v téměř rodinném prostře-
dí, což oceňují i žáci, kteří z nejrůznějších důvodů
přestoupili na naši školu z městských škol.

Díky projektu EU Peníze školám, do kterého
byla škola v minulých dvou školních letech zapoje-
na, se podařilo mimo jiné získat finanční
prostředky na nákup nových pomůcek a
modernizaci vybavení. Každá učebna je dnes j iž
vybavena počítačem a dataprojektorem, takže lze
při výuce efektivně využívat řadu digitálních mate-
riálů.

Z dotací EU je také dosud možno hradit vzdě-
lávání pedagogů na školeních, na což by jinak
chyběly prostředky.

Školní výuku vhodně doplnily nejrůznější ex-
kurze, žáci 5. a 6. ročníku navštívili hvězdárnu v
Brně, páťáci Vlastivědné muzeum v Hodoníně,
deváťáci Muzeum ropy, žáci osmé a deváté třídy
byli přítomni soudnímu přelíčení v Hodoníně a v
Multimediálním studiu v Brně si vyzkoušeli, jak se
točí rozhlasový pořad.

Škola se už tradičně snaží porovnat znalosti žá-
ků s žáky ostatních škol zapojením do celostátního
srovnávacího testování žáků- SCIO testy Stonožka
z matematiky, českého jazyka a obecných stu-
dijních předpokladů. V letošním roce navíc byli žá-
ci 5. a 9. ročníku poprvé podrobeni testům z
matematiky, českého a anglického jazyka v rámci
generální zkoušky povinného celoplošného
testování.

Svými výsledky se škola celkově řadí v rámci
republiky mezi průměr.

Žáci školy se účastní soutěží z oblasti matema-
tiky, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, finanční

gramotnosti. V okresních kolech dosáhli největšího
úspěchu Marek Seďa, Tomáš Sladký a Ondřej Ku-
čera, kteří se umístili v první desítce. Skupina žáků
z naší školy byla vybrána do krajského kola soutě-
že Eurorébus. Ve fotosoutěži „Voda, voděnka“ byly
oceněny i práce našich žáků.

Ke kulturnímu vzdělávání dětí přispěly ná-
vštěvy divadel, koncerty či beseda se spisovatelem.
Zaměření karnevalu pořádaného na konci pololetí
pro žáky 1 . stupně bylo tentokrát „Ten dělá to a
ten zas tohle“.

Den Země a Den dětí se staly příležitostí ke
spolupráci dětí různých věkových skupin.

Pokračovala družba se slovenskou školou Hra-
dište pod Vrátnom, tentokrát se přátelství utužovala
na naší půdě.

Žákovský parlament přišel s nápadem pořádat
„barevné dny“, a tak se v předem ohlášených
dnech sejdou ve škole žáci oblečeni jednou v mod-
rém, j indy v kostkovaném, pak například s kravata-
mi. Žákovský parlament zinicioval i soutěže ve
výzdobě tříd před Velikonocemi, Halloween a před
Vánocemi.

Nezapomínáme ani na sportovní výchovu. Škola
opět uspořádala lyžařský výcvik pro žáky 2.stupně
a zajistila plavecký výcvik pro žáky prvního
stupně, tentokrát díky finančnímu příspěvku Soko-
la Nenkovice a obecních úřadů Želetice a Stavěši-
ce. Žáci se úspěšně účastnili okresních soutěží ve
florbalu a malé kopané, ve škole byl uspořádán
turnaj ve stolním tenise pro speciální školy okresu
Hodonín.

Nabízíme žákům řadu možností, jak smysluplně
trávit volný čas, a to v zájmových útvarech Nen-
kovjánek, dramatický kroužek, sborový zpěv, krou-
žek country tanců, keramika, sportovní kroužek,
florbal, dyslektický kroužek a v neposlední řadě
kroužek Recyklohraní.
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ZZkkuuššeebbnnaa
S koncem roku je vždy spojeno bilancování.

Shrňme si tedy stručně činnost rockových kapel,
které využívají pohostinného zázemí obce Nen-
kovice a zkouší v místní zkušebně.

V místnosti vedle kulturního domu hrají a tvoří
v součastné době tři kapely: Deep-koš, Honzíkova
cesta a Hary a hadi. Nejaktivnější z troj ice těchto
souborů byla v roce 2012 jednoznačně kapela De-
ep-koš. Jednak vydala samonákladem své debutové
CD, které se jmenuje Nemám svůj den. Je na něm
12 skladeb a všechny si můžete poslechnout i na
internetovém profilu kapely na www.bandzo-
ne.cz/deepkos. Kapela odehrála rovněž spoustu
koncertů - například v Hovoranech, Kyjově,
Strážnici, Strážovicích, na nenkovském Vůdštoku,
v Bruntále nebo v Lovčicích. Sestava kapely se sta-
bilizovala a kluci nyní pilně pracují na tvorbě
nových písní, takže se určitě i do budoucna je na co
těšit.

Hary a hadi v roce 2012 zahráli například
v Lovčicích, Nenkovicích nebo Strážovicích.
Kapela pomalu dává dohromady nové písně a ráda
by nahrála kratší EP. V brzké době ji čeká hraní na
Homér´s memoriálu, což je druhý ročník dvou-
denního vzpomínkového festivalu na brněnského
básníka Homéra, pořádaném v klubu Boro. Další
koncerty na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Kapela Honzíkova cesta nebyla v loňském roce,
vzhledem k pracovním povinnostem jej ích členů,
příliš aktivní. Odehrála pouze jediný koncert ve
Strážnici, zato však před legendou českého under-
groundu, kapelou The Plastic People Of The

Universe. Snad bude rok 2013 pro kapelu a jej í
činnost příznivější a koncerty budou postupně při-
bývat.

Ani rok 2012 se neobešel bez letního festivalu
Vůdštok, který pořádají členové kapel spolu s TJ
Sokol Nenkovice a OÚ Nenkovice na místním hři-
šti. Počasí sice příliš nevyšlo, ale návštěva byla na-
konec opět slušná. Zahrály například kapely
Našrot, Massive Mustache, Evilasmodel nebo
Ucházím.

Letos bychom chtěli pokračovat v naší činnosti,
to znamená koncertovat, vydávat CD a dělat kon-
certy. Těšíme se tedy na viděnou na některé z na-
šich akcí a přejeme Vám hodně zdraví v roce 2013.

Ing. Martin Bystřický

Snažíme se přivést do školy rodiče a zapojit se
do veřejného dění v obci. Prvňáčci byli uvedeni do
školního života slavnostním pasováním za účasti
členů svých rodin . I letos se setkala s velkým ohla-
sem školní akademie pořádaná ke Dni matek, na
které vystoupila většina žáků školy.

Na vánočních tvořivých dilnách se stejně jako v
předchozích letech sešly děti se svými rodiči, aby
si společně vyrobili vánoční dekorace.

Kalendářní rok ve škole tradičně zakončily
třídní besídky a společné vánoční zpívání na
schodech.

A perlička nakonec: Během posledních čtyř let
odešly 4 pedagogické pracovnice školy na mateř-
skou dovolenou.

PaeDr. Roman Liebiger, ředitel školy
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Dechová hudba Nenkovjanka ve svém 66. roce
trvání pokračovala v započatém trendu omlazování
a doplňování kapely a zvyšování jej í úrovně. Kape-
la se dostává do podvědomí posluchačů a je o ni
čím dál větší zájem, o čemž svědčí řada nabídek na
účinkování. Tak se stává, že máme na jeden termín
dvě i tři nabídky na účinkování. Z tohoto důvodu
jsme také nemohli odehrát hody v Nenkovicích, je-
likož jsme měli j iž 2 roky podepsanou smlouvu na
hody do Habrůvky. Zastoupila nás spřátelená Hrad-
čovjanka a na oplátku nás oni zvou 1 . června k
nim.

Bohužel špatná ekonomická situace se nega-
tivně promítá i do oblasti dechové hudby. Po roz-
kradení státu mocnými přišla úsporná opatření,
která se nejvíce dotkla těch nejpotřebnějších. Byly
zrušeny sociální výhody, mezi nimi i pohřebné. V
současné době mnoho lidí nemá na to, aby si na po-
hřeb člena rodiny pozvali ještě hudbu. Navíc i do
této sféry pronikla korupce, takže jsme svědky
toho, že na pohřbech hrají kapely nevalné úrovně a

to jenom proto, že se jej ich kapelníci chovají
řekněme tržně. Následkem těchto skutečností
poklesl počet odehraných pohřbů předešlého roku
o čtvrtinu.

Nepropadejme však pesimismu, možná bude i
líp. Chtěl bych za celou kapelu poděkovat obecní-
mu zastupitelstvu, panu starostovi, paní Kučerové i
Lukáši Robkovi za skvělé zázemí, které nám po-
skytují a které nám mnozí j iní muzikanti závidí a
diví se tomu, že kapela v Nenkovicích stále exis-
tuje a má se k světu, zatímco kapely v Dubňanech,
Ratíškovicích, Miloticích, Žeravicích, Ježově, Ost-
rožské Nové Vsi, Vnorovech, Veselí nad Moravou
a jinde zanikly a některé další to zřejmě čeká.

Chtěl bych také poděkovat občanům Nenkovic
za přízeň a popřát j im do roku 2013 stálé zdraví,
spokojenost a štěstí v rodinách, a hlavně lepší bu-
doucnost.

Jan Antl
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Zpráva o činnosti Galerie v roce 2012
Program galerie byl v roce 2012 narušen

dlouhotrvající nemocí, a tak se jedna z nejdůleži-
tějších akcí roku – Setkání s Horňáky, nekonala.
Pokud budou vhodné podmínky, tak se tato dlouho
plánovaná akce uskuteční na podzim 2013. Jinak se
uskutečnily během roku 3 výstavy, které byly za-
hájeny výstavou Kateřiny Utěšené - nesla název
Hledání cesty. Prodejní výstava obrazů Jana Botka
se konala v naší galerii podruhé. V Nenkovicích se
proslavil j iž v roce 2006 obrazem Zvonice a Kap-
ličkou u kašny. Nejedna nenkovická domácnost
vlastní obraz od tohoto výtvarníka. Janu Botkovi se
v Nenkovicích i tentokrát dařilo. Jeho obrazy si
odnášelo několik zájemců umění. S rokem 2012
jsme se rozloučili tradiční adventní výstavou. Vý-
stava trvající týden přinesla lidem radost v podobě
drobných vánočních dárků – ozdoby, věnečky,
perníčky a další drobnosti celkem od 10 autorů.

Jaký bude rok 2013? Opět se chystá výstava
obrazů, keramiky a tradiční adventní výstava. Po-
drobnosti se dozvíte všichni včas. Galerie má
hodně příznivců, čehož si upřímně vážíme, a bude
nás těšit, pokud nám zůstanete nakloněni i v
dalších letech.

Za galerii Jitka Válková

KKaattoolliicckkáá ccíírrkkeevv NNeennkkoovviiccee
Ze života Katolické církve v Nenkovicích

Leden začal j iž tradičně tříkrálovou sbírkou pro
oblastní Charitu Hodonín. Již po dvanácté sku-
pinky dětí oblečených v tříkrálových kostýmech

prošly naší vesnicí. Do kasiček bylo v roce 2012
vybráno celkem 11 261 ,- Kč, které Charita použila
pro pomoc lidem v nouzi. Odměnou pro koledníky
byla účast na koncertu Tříkrálové sbírky v Měst-
ském divadle v Brně, který byl poté odvysílán Čes-
kou televizí.

Další významnou událostí bylo 15. výročí po-
svěcení kaple zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté,
která byla vybudována z bývalé smuteční síně.
Událost byla oslavena v průběhu tradičních hodů,
při níž bylo požehnáno nové hasičské vozidlo.
Kaple byla postavena z příspěvků a sbírek věřících
a s přispěním obce Nenkovice. Vysvěcena byla dne
20. 7. 1 997 generálním vikářem Jiřím Mikuláškem.
Tak se splnilo mnohaleté přání místních obyvatel -
mít svoji kapli.

První říjnovou neděli jezdíme s farností do Ža-
rošic na zásvětnou pouť. Pravidelně nás doprovází
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Hasiči Nenkovice v roce 2012
V letošním roce si hasiči předsevzali několik cí-

lů, mezi které patřilo především dokončení oprav
požárního vozidla, účast na soutěžích požárního
sportu a zapojit se do kulturního dění v obci.

Právě opravy na vozidle hasiče zaměstnávaly v
letošním roce prvních sedm měsíců, které by ne-
byly možné bez podpory našich sponzorů Jiřího
Hromka, vlastníka firmy CARSUIT. Pan Jiří Hro-
mek věnoval na opravu materiál v hodnotě při-
bližně 40.000,-. Nezanedbatelnou pomoc pro
uskutečnění opravy poskytla také obec Nenkovice,
za což velmi děkujeme. Výsledkem bylo posvěcení
AVIE na místním hřbitově při hodové mši. Této
slavnostní akce se zúčastnili všichni místní hasiči a
také starosta hasičů okresu Hodonín - pan Miroslav
Kuchař. Při té příležitosti byli členové sboru oceně-
ni čestnými uznáními okresu a sboru.

Hasiči se také během tohoto roku účastnili po
dlouhých letech soutěží v požárním sportu ve Věte-
řově, Ždánicích, Ostrovánkách a v Želeticích. Vý-
sledek mohl být lepší, ale stanovéné cíle jsme
splnili a ostudu neudělali. V rámci okrsku jsme se
také mohli zviditelnit jako bezpečnostní dozor při
mezinárodním cyklistickém závodu COFIDIS CUP
a první víkend v září jako bezpečnostní zajištění
trati motocyklového závodu Kyjovský okruh.

S obecním úřadem se hasiči v úvodu roku
domluvili na hlídání sběrného dvora, a to každou
sobotu. Cílem této spolupráce bylo udržet pořádek

a třídění odpadu na sběrném dvoře, za což bylo
hasičům umožněno odebírat staré vyhozené železo.
Celkem tak jednotliví členové dobrovolně na
sběrném dvoře strávili 21 víkendů, čili 1 89 hodin.

Další spolupráce s obcí j iž byla ve směru kul-
turním, a to sice na akcích Pálení čarodějnic a Dra-
kiáda.

Hasiče jste také mohli vidět při první letní kul-

nenkovská socha Panny Marie (od kašny). Vždy
ozdobená květinami a na nosítkách doprovázena
krojovanými, letos už podruhé i našimi novými
kroji.

Jako každoročně jsme pomáhali s přípravou
Farního plesu v Želeticích, kde hrála dechová hud-
ba Šohajka. Ples se velmi vydařil a farnost tak měla
možnost se setkat i j inak než jen při bohoslužbě. V
roce 2013 budeme mít na starosti přípravu již 10.
farního plesu my z Nenkovic. Ples proběhne na
kulturním domě v Nenkovicích.

Během roku 2012 bylo v kapli odslouženo 30
mší svatých, za které děkujeme našemu duchovní-
mu správci otci Vítu Červenkovi.

Během příštího roku bychom chtěli zrealizovat
zhotovení Křížové cesty. Máme rozjednanou
dřevořezbu od pana Zelinky, který již vytvořil pro
naši kapli sochu Panny Marie, kříž a svatostánek.

Do nového roku přejeme všem hodně Božího
požehnání.

Malík Jaroslav



ZZpprraavvooddaajj 22001122 1111

turní akci Vůdštok 2012, kde naši členové zajiš-
ťovali požární a zdravotnický dozor. Přestože ne-
bylo zapotřebí nikoho ošetřovat či zachraňovat,
postarali se naši členové o úklid rozbitého skla a
především výrazně zviditelnili naši činnost v obci.

Na jaře letošního roku se zrodila myšlenka na
uspořádání akce pro občany, která by sloužila pro
zábavu a kulturní dění v obci. Vznikla tak myš-
lenka uspořádat "Letní kino". Letní kino jsme
uspořádali poprvé 27.7.2012. V již dost různými
akcemi nabitém létě jsme promítání hodnotili jako
úspěšnou akci, kterou zopakujeme a která má po-
tenciál stát se každoroční tradicí.

Kromě velmi pozitivních ohlasů z řad občanů
místních, jsme také zaznamenali pozitivní ohlasy
od přespolních.

Na prvním promítání jsme reprodukovali film
pro děti Číslo 9 a pro dospělé Muži v naději. Na
akci s dobrovolným vstupným se dostavilo při-
bližně 80 lidí. Na tuto akci se nám podařilo domlu-
vit se s TJ Sokol Nenkovice na uvolnění zděné
udírny, kde jsme kromě uzeného občerstvení čepo-
vali také pivo a limo.

Promítání jsme v tomto roce zopakovali ještě
třikrát, a to sice dvakrát v létě na hřišti a poté v září
a listopadu na místním kulturním domě. Na hody
jste také mohli navštívit závodní trenažér Formule
1 , přehlídku čtyřkolek a místní soukromé muzeum
pana Zdeňka Kučery. Zatím, co se děti hrály na
trenažéru, chlapi se mohli osvěžit u piva.

V uplynulém roce místní hasiče také velmi
úspěšně reprezentovali "veteráni". Aktivně se zapo-
jovali do oprav požárního vozidla a také do dozoru

na sběrném dvoře. V červenci byli "veteráni" po-
zváni na oslavy SDH v Mutětiních, kde sklidili
velký úspěch u všech přítomných. Následně také
byli "veteráni" pozváni na oslavy do Věteřova, kde
svou přehlídkou požárního útoku s historickou
technikou opět sklidili velký úspěch a obdiv. Z ta-
kové reprezentace je vidět, že "veteráni" stále ne-
ztratili chuť a znalost hasičského řemesla.

Děkujeme všem občanům za podporu v uply-
nulém roce 2012 a těšíme se na Vás v roce le-
tošním, kde se můžete těšit opět na "Kino v
Nenkovicích", modernizovaný trenažér F1 , soutěže
pořádané v Nenkovicích a další plánované akce, o
kterých se můžete průběžně dozvědět na našem fa-
cebookovém profilu Hasiči Nenkovice nebo na
webových stránkách www.hasicinenkovice.ic.cz .

Vypracoval starosta SDH Marada Pavel a místosta-
rosta SDH Pěnčík Jiří ml.
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TTJJ SSookkooll NNeennkkoovviiccee
60. výročí založení Sokolu Nenkovice

Rok 2012 byl pro náš klub velmi významný, ne-
boť jsme v tomto roce oslavili 60. výročí založení
našeho fotbalového oddílu Sokol Nenkovice.
Stejně jako v předešlých letech i tento rok byl na-
plněn jak sportovní, tak také pracovní – brigádní
činností v areálu hřiště.

Hlavní pracovní akcí, která proběhla v tomto ju-
bilejním roce, bylo vybudování nového automa-
tického zavlažování hrací plochy, které je uloženo
pod zemí a je řízené počítačem. Při budování za-
vlažování přiložilo ruku k dílu velké množství
členů Sokolu, neboť tato akce byla časově i fyzicky
velmi náročná. Toto nové zavlažování nejvíce
ocení hráči všech tří družstev (muži, dorost, pří-
pravka), ale také všichni, kteří se o zavlažování hři-
ště starali dříve. Všem, kteří se aktivně zapojili do
této akce, patří velký dík. Největší poděkování
patří panu Jaroslavu Kučerovi, který daroval na
zbudování tohoto zavlažování významnou částku
ve výši 100.000,- Kč. Bez této podpory bychom
nové zavlažování nebyli schopni z našich prostřed-
ků zrealizovat.

Jak již je tradicí, tak i letos jsme fotbalové jaro
zakončili zápasem hráčů přípravky Nenkovic s ma-
minkami. Jednalo se o utkání vysoké fotbalové
kvality ze strany obou družstev, hrané zcela v du-
chu fair play. Pro přípravku to bylo zároveň ukon-
čení sezóny se vším všudy.

Program našich kulturních akcí v letním období
odstartoval tradičně Vůdštok, který proběhl o
víkendu 13. a 14. července.

Ve dnech 20. a 21 . července se uskutečnila pro
náš oddíl nejvýznamnější společensko sportovní
akce – Oslavy 60. let založení Sokolu Nenkovice.
Vše odstartovalo páteční diskotékou a hlavní
program tohoto výročí začal v sobotu odpoledne.

Postupně se návštěvníkům představila všechna na-
še družstva hrající organizovanou kopanou. Jako
první zasáhli do bojů hráči přípravky Nenkovic,
kteří se utkali se soupeřem z Kyjova, pak násle-
dovalo utkání dorostu Nenkovic proti dorostu Hra-
diště pod Vrátnom a se stejným soupeřem sehráli
své utkaní i muži Nenkovic.

Vyvrcholením tohoto sportovního odpoledne
bylo utkání Staré gardy Nenkovic, proti Jedenáctce
Bolka Polívky. Celé toto fotbalové utkání, které
sledovalo téměř 500 spokojených diváků, bylo
provázeno laskavým a vtipným komentářem
konferenciéra Waldemara Plcha. Po velkém boji
skončil tento exhibiční zápas remízou 3 – 3 , a o
vítězi musely rozhodovat pokutové kopy. K ne-
zapomenutelnému zážitku přispěly také místní že-
ny – TYGŘICE z Nenkovic, které si připravily
sérii havajských a jiných tanců, které předvedly
před každým zápasem. Tímto vystoupením okouz-
lily všechny přítomné a připravily všem velmi ne-
všední zážitek. Za což jim chceme touto cestou
vyjádřit naše velké uznání a poděkování.

V termínu 17. až 19.8. proběhly tradiční
krojované hody. Po několika letech nehrála na
hodech místní dechová hudba Nenkovjanka, ale
hudebně i celkově je velmi dobře zastoupila de-
chová hudba Hradčovjanka od Uherského Hra-
diště.

Tradičně poslední akcí roku, kterou pořádáme,
bývá turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných hrá-
čů „Pinec cup“. Letos to byl j iž devátý ročník a
soutěžilo se ve třech kategoriích. Tak jako loni i le-
tos jsme měli dvě juniorské kategorie a kategorii
open. V juniorech do deseti let soutěžili 4 hráči a
skončili v tomto pořadí. Na prvním místě skončil
Marťa Kučera, druhý byl Filda Lévay, třetí místo
obsadil Tom Spurný a na čtvrtém místě skončila
Nika Kuchařová.

V juniorech nad deset let obhájil první místo z
loňského roku Lukáš Kotas, který ve finále porazil
po tuhém boji 3:2 na sety Robina Spěváka. Třetí
místo vybojoval po neméně napínavém zápase
Martin Šimeček, který porazil taktéž 3:2 na sety
Filipa Lukáše.

V kategorii open se letos sešlo rekordních 29
účastníků. Co se ale nezměnilo, byl vítěz turnaje.
Prvenství z loňského roku jistě obhájil Rosťa
Moudrý, který ve finále porazil asi největší pře-
kvapení turnaje - Davida Pospíšila. V zápase o třetí
místo porazil Franta Kuchař Radima Stehna.
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Děkujeme ZŠ Nenkovice za poskytnuté prostory
na uspořádání turnaje, hlavnímu sponzorovi turnaje
p. Rostislavu Moudrému, který věnoval do turnaje
velké množství pěkných a hodnotných cen a také
všem ostatním sponzorům.

V sezóně 2011 /12 skončilo naše družstvo mužů
v III. tř. sk. A na dvanáctém místě se ziskem 27 bo-
dů a skóre 36:61 . Nejlepšími střelci týmu byli Mi-
chal Wagner s 8 góly a David Pospíšil s Petrem
Chimiákem, kteří dali 5 gólů.

Po podzimní části sezóny 2012/1 3 jsme na po-
sledním čtrnáctém místě se ziskem 7 bodů. Do
jarních bojů nás čeká velmi náročný úkol, a to zís-
kat tolik bodů, abychom se posunuli tabulkou na-
horu na nesestupové příčky a zajistili si účast v III.
tř i v příští sezóně. Hráči slíbili, že udělaj í všechno
proto, aby se jim tento nelehký úkol podařilo
splnit. Přejeme si a věříme, že se j im to podaří a
III.tř se bude v Nenkovicích hrát i v příští sezóně.

Dorost zakončil historicky premierovou sezónu
2011 /12 (první pod hlavičkou Sokolu Nenkovice)
nakonec na lichotivém desátém místě se ziskem 24
bodů a skóre 45:91 . Nejvíce branek nastříleli Vla-
dimír Lefner - 11 , Jakub Rauš - 8 a Michal
Černohorský - 7. K tomuto výsledku tento nový
tým přivedli : Josef Hofírek – trenér, Josef Slížek –
asistent trenéra a Jaroslav Kučera – vedoucí druž-
stva.

Na začátku sezóny 2012/1 3 došlo v našem do-
rosteneckém družstvu k několika změnám. První
změna byla na trenérském postu. Po sezoně odstou-
pil Jožka Hofírek, který vedl dorost v první sezóně
a neměl to vůbec jednoduché. Vedoucí družstva Ja-
roslav Kučera proto oslovil Petra Zálešáka, který
tuto nabídku přijal a stal se novým trenérem doros-
tu. Chceme touto cestou Jožkovi poděkovat, pro-
tože odvedl pro náš oddíl v prvním roce působení
dorostu pod hlavičkou Sokolu Nenkovice velký
kus práce.

Druhá změna se týká hráčského kádru, který byl
doplněn o hráče, kteří přišli z Lovčic (3), z Kyjova
(2) a ze žáků (2). Větší konkurence v kádru dorostu

měla pozitivní dopad jak na přípravu, kdy na každý
trénink chodili téměř všichni hráči, tak i na vý-
sledky a konečné postavení v tabulce.

Po podzimní části soutěže skončili naši do-
rostenci na pěkném třetím místě se ziskem 21 bodů

a vysoce aktivním skóre 43:1 0. Více branek nastří-
leli jenom první Lužice, s kterými jsme hráli v po-
sledním kole o první místo, nechybělo mnoho a
mohli jsme je porazit a přezimovat na prvním
místě tabulky. Do střelecké listiny se zapsalo
celkem 11 hráčů. Nejvíce se střelecky dařilo On-
dřeji Planetovi - 1 2 branek a Filipu Lukášovi - 10
branek, kteří dali více než polovinu gólů celého tý-
mu. Doufáme, že se klukům bude na jaře dařit
stejně nebo ještě lépe než na podzim a zkusí se po-
prat o celkové první místo.

Přípravka zakončila sezónu 2011 /12 na hezkém
šestém místě se ziskem 22 bodů a skóre 74:11 5. O
branky se postarali tito hráči: Filda Lévay 21 , Erik
Khol 1 5, Marťa Kučera 13, Víťa Hlaváč 12, Tom
Spurný 9, Nika Kuchařová 2 a Libor Kolařík s
Davidem Poláškem dali po jedné brance.

V rozehrané sezóně 2012/1 3 jsme skončili na
krásném čtvrtém místě s aktivním skóre 55:51 ,
když body jsme ztratili jenom se soupeři, kteří se
umístnili v tabulce nad námi. O branky se zaslou-
žili tito hráči: Marťa Kučera 19, Filda Lévay 16,
Tom Spurný 11 , Víťa Hlaváč 8 a premiérovou
trefou Tom Měsíček.

Činnost našeho oddílu stále spočívá mimo tra-
dičních sportovních aktivit i v zapojení se do růz-
ných kulturních a společenských akcí v obci.
Tímto snad také přispíváme k pestřejšímu spole-
čenskému životu v obci.

Členové výboru
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Myslivecké sdružení Nenkovice má 11 členů a 5
stálých hostů. Jsme polní honitbou a z toho vy-
plývá i zastoupení jednotlivých druhů zvěře. U nás
se můžeme setkat především se zajícem, bažantem,
koroptví a divokou kachnou. Ze zvěře spárkaté se
srnčí, okrajově černou zvěří (prase divoké) a v le-
tošním roce jsme se mohli setkat i se zatoulaným
daňkem. Dále se hojně vyskytuje zvěř dravá jako je
liška, jezevec, psík mývalovitý, kuna a tchoř. Z
pernatých dravců pak nejvíce káně a jestřáb.
Kromě toho je u nás hojné zastoupení i ostatních
volně žij ících živočichů. Každoročně, v období
podzimního tahu ptáků, je možné pozorovat nád-
herně zbarvené jedince vlhy pestré, které u nás
před několika lety i hnízdily, nebo se můžeme v
letních měsících zaposlouchat do krásného zpěvu
slavíků, kteří se u nás vyskytují také v hojném po-
čtu.

V minulých letech bylo v katastru obce Nen-
kovic započato s obnovou remízků, výsadbou
stromků, keřů a realizací projektů, které mají za cíl
oživit krajinu. Krajinu, která je poznamenaná
vlivem dlouhodobého intenzivního hospodaření.
Všechny tyto aktivity, které jsou realizovány na
obecních pozemcích, jsou hrazeny výhradně z do-
tací. Bez dotací by nebylo vůbec myslitelné něco
podobného vybudovat. Věřím, že tato činnost bude
přínosem pro přírodu a životní prostředí kolem nás.
V předloňském zpravodaji jsem psal o tom, že v te-
rasách „U Zadního kříža“ byly vysazeny původní
odrůdy ovocných stromků. Pozemky, které ležely
do té doby ladem, budou obhospodařovány bez po-

užití chemických prostředků. Kdo uvedenou lokali-
tu znal dříve, vzpomene si, jak se tudy pro různé
bodláčí a lebedu nedalo už téměř projít. Dá mně
potom jistě za pravdu, že dnes je radost do těchto
míst zavítat.

Co se týká počtu kusů ulovené zvěře v roce
2012, bylo uloveno 8 srnců, 8 srn, 4 srnčata, 1
divoké prase a při společných lovech bylo uloveno
47 bažantů a 18 zajíců. Dále 1 3 lišek, 2 jezevci, 7
kun, 12 strak a 6 vran.

Marek Seďa

MMyysslliivveecckkéé ssddrruužžeenníí
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Rušení nočního klidu
Na obecní úřad se obrátili občané s žádostí o za-

j ištění nočního klidu, respektive o sjednání nápravy
ve věci pořádání zábav a oslav v areálu hřiště. V
letních měsících zde probíhají často nejrůznější zá-
bavy a akce. Pravdou je, že kolikrát nejen povolené
ale i neohlášené malé soukromé párty apod.
Problémem je ten fakt, že tento areál je velmi blíz-
ko obydlených domů a někteří zneužívají otevřené-
ho občerstvení na hřišti, a ruší tak noční klid.
Žadatelé a OÚ se nakonec dohodli na kompromisu
pořádání maximálně čtyř společenských akcí pod
širým nebem v letním období. Na provozovateli
občerstvení je zase, aby dodržoval otevírací dobu a
limity pro provozování hostinské činnosti pod ši-
rým nebem tak, jak zákon ukládá například měst-
ským restauracím při provozování letních
zahrádek. Pevně doufám, že tento kompromis bu-
dou všichni dodržovat a dohoda se bude respek-
tovat. Ze strany OÚ a povolování zábav a akcí
určitě, a už jen proto, že kdyby někdo vznesl poža-
davek nad rámec dohody, je tu pořád v záloze kul-
turní dům, který je stejně jako areál na hřišti ke
společenským a kulturním akcím určen.

Dopravní značení po obci, odvodňovací rošty, opravy komunikací
Na obecní úřad byl vznesen požadavek na

umístění dopravního značení po obci. Jednalo se
nejen o značky při vjezdu z vedlejší na hlavní silni-
ci, nebo o snížení rychlosti na místních komunika-
cích, ale také o značení na hlavní silnici, která by
měla zajistit bezpečnost při projíždění autobusů in-
tegrovaného dopravního systému nebo při pohybu

chodců na hlavní silnici. Z tohoto důvodu byla od
obchodu až po zastávku u školy ve směru do
Kyjova umístěna značka Zákaz stání. Zaparkovat
auto si nyní můžete v tomto úseku při jedné straně
vozovky, nebo jako většina řidičů na vjezdech k

obydlím. Dále se instalovaly odvodňovací prvky a
opravovala se prasklá krajnice nad kašnou a ve
Fortni.

Odpadové hospodářství
Obec ze zákona zajišťuje třídění a svoz odpadů.

Pro naši obec tuto placenou službu zajišťuje firma
Ekor Kyjov. Naše obec se v uplynulém roce
umístila na 6.místě v soutěži My třídíme nejlépe v
kategorii obcí Jihomoravského kraje do 500 obyva-
tel. Nejen z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo,
že se nebude navyšovat poplatek za osobu a rok,
který činí 500,- Kč/os/rok. Dále obecní úřad zajiš-
ťuje provoz sběrného místa v Příhoně. Zde je
možnost každou sobotu od března do listopadu
umístit nadměrný odpad do velkoobjemového
kontejneru (stavební suť, elektroodpad či pneuma-
tiky,oleje a barvy). Tento odpad je následně odvá-
žen a likvidován odbornou firmou Ekor. V žádném
případě nejde o skládku či obdobné zařízení. Jde
jen a pouze o místo, kde je provozována služba ob-
čanům, majitelům domů a chalup v Nenkovicích,
kteří mají uhrazen poplatek za odpad. Smutným
faktem zůstává, že tento dvůr a nashromážděný vy-
tříděný odpad je cílem nájezdníků určitých soci-
álních skupin, kteří nejen vylámou a vypáčí co se
dá, ale ničí plot a rozhazují jednotlivé ukradené
součástky po okolí. Toto vše stoj í obec další peníze
a náklady. Proto apeluji na občany aby dodržovali
pokynů obsluhy a třídili odpad i ve sběrném dvoře.

Novinkou v roce 2013 je zapojení obce a
domácností do systému BRKO. Jedná o sytém
shromažďování a odvozu biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu (BRKO). Každá
domácnost obdrží v první polovině roku zdarma
popelnici na biologický odpad. Nejdůležitějším
faktem je, že poplatek za odpad se nenavyšuje.

Co patří do popelnice bude názorně vysvětleno
nálepkami přímo na nádobách. Jedná se zejména o

ZZee žžiivvoottaa oobbccee
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veškerý rostlinný odpad (jako např. tráva, listí,
zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma,
popel ze dřeva) a odpad z domácností (především
zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad včetně sáč-
ků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel
rostlinného původu - ne maso ani cokoliv živo-
čišného původu a veterinární odpad). Ovšem
všechno bez příměsí nebo znečištění nebezpečnými
nebo jinými látkami (mikrotenové a igelitové sáčky
a veškeré plasty, potištěný papír, kovy, natřené
dřevěné předměty apod.)

Sovince
Na území obce se nachází chráněné území s

výskytem teplomilných rostlin a hmyzu s názvem
Sovince. O toto území od uplynulého roku pečují
Ochránci přírody a krajiny z Bukovan. Kosení, od-
stranění náletů a jiné práce podléhají plánu péče,
který kontroluje a schvaluje odbor životního
prostředí JmK. Plán péče lze najít na stránkách
JmK nebo přímo osobně na Obecním úřadě v Nen-
kovicích.

Terénní úpravy, polní cesty
V uplynulém roce proběhly zemní práce na

úpravě břehů malého rybníčka na „Bařině“ a
hlavně také terénní úprava příkopu, do kterého vy-
úsťuje stará kanalizace z učitelských domků.
Rovněž proběhlo zpevnění, vysypání kamenivem
polní cesty.

Zemina
Kdo má zájem o zeminu z rybníčka, lze po do-

hodě na obecním úřadě sjednat jej í odvoz. V sou-
časné době je uložena nad rybníčkem na „Bařině“.
Zemina je určena pouze výhradně pro občany naší
obce.

Ochutnávka slivovice
První ročník ochutnávky domácí slivovice se

konal v březnu v kulturním domě. Cimbálová mu-
zika a více jak 120 vzorků zpestřilo sobotní od-
poledne všem znalcům slivovice.

Vítání občánků
Starosta obce přivítal v polovině března nové

občánky naší obce. O kulturní vložku se tradičně
postaraly děti z mateřské a základní školy. Každé
dítko obdrželo účelný dárek - deku do kočárku. A
potom nebránilo nic tomu, aby si všichni připili na
zdraví nových občánků.

Velikonoce a vrkači

Modní přehlídka
Dalším pokračováním „Módní přehlídky“ se na-

plnil večer nejen pro ženy v sále kulturního domu
v druhé polovině dubna. Zajímavé modely a
modelky z řad našich spoluobčanek pozorovalo na
osm desítek diváků a divaček. Příjemné a hlavně
inspirující odpoledne zaujalo všechny přítomné.
Modelkám a hlavní organizátorce většině spole-
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čenských a kulturních akcí - paní Gabriele Kuče-
rové, určitě patří poděkování.

Osvobození Nenkovic
V neděli 22. dubna 2012 proběhla u pomníku

padlých rudoarmějců v Příhoně krátká pietní akce
- položení věnců u příležitosti 67.výročí osvobo-
zení obce od fašistů. Několik občanů společně se
starostou zavzpomínalo na osvobozování Nen-
kovic.

Čarodejnice
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo v pondělí

30.dubna odpoledne na Bečkodromu nad kašnou.
Jak se později ukázalo, nebyly spáleny úplně
všechny, tak se budou muset zlikvidovat příště.

Den matek
Na nedělní svátek matek si pro nás připravila

Základní a mateřská škola vystoupení svých žáku a
žaček. Vystoupení dětí se j istě muselo všem líbit,
což dokazuje každoročně velká návštěvnost rodičů,
prarodičů a ostatních příbuzných účinkujících. Za
organizaci a přípravu patří všem zaměstnancům
školy poděkování.

Dětský den  zájezd ZOO
Docela j iný druh zábavy byl přichystán v podo-

bě zájezdu do ZOO Lešná ve Zlíně. Ku příležitosti
Dne dětí. Téměř celodenní výlet se dle prožitků ro-
dičů a dětí líbil.

Hody a svěcení hasičského auta
Tradiční krojované hody proběhly ve druhé

polovině srpna. Velkým počinem bylo vysvěcení
zrekonstruovaného hasičského auta.

Drakiáda
Drakiáda nejen pro děti se uskutečnila na Beč-

kodromu. Každý dětský účastník obdržel u tábo-
ráku párek a pití zdarma, a také se rozdávaly
diplomy za nejrůznější disciplíny v pouštění draků.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka byla další akcí nejen pro

děti pořádanou obecním úřadem. Děti si nejprve
zasoutěžily a vyhrály, a potom přišel Mikuláš s an-
děly a čerty. Všechny děti obdržely od Mikuláše
nadílku. Tímto děkujeme sponzorům.
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Vánoční koncert
Vánoční koncert se uskutečnil v sále kulturního

domu den před Štědrým dnem. Kulturní program si
pro nás připravila dechová hudba Nenkovjanka a
občerstvení ve formě tradiční rybí polévky a
svařeného vína si pro změnu připravil obecní úřad.
Ze začátku byl problém s počasím, protože bylo
velké náledí, ale sál se postupně naplnil diváky.

Silvestrovská diskotéka
V maskách se uskutečnilo poslední rozloučení

se starým rokem. Silvestrovské veselice se zú-
častnilo i mnoho lidí z okolí.

Dotace a plánované investice
V roce 2013 chystá obecní úřad žádost na výmě-

nu oken v budově školy z OPŽP Zelená úsporám.
Dále z ministerstva pro místní rozvoj žádost o do-
taci na rekonstrukci sociálního zařízení v budově

školy. Dále z ministerstva zemědělství bude
prostřednictvím pozemkového úřadu zahájena
stavba vodní nádrže a také bude zahájena stavba
biokoridoru LBK 1 .3,5 a nového dětského hřiště u
školy. Dále se jedná s pojišťovnou o opravě prask-
lého rohu budovy školy. Obec také dotuje provoz
fotbalového klubu a v poslední době výrazně i
místní hasiče. V roce 2013 a 2014 by měla v rámci
dotací obec získat a proinvestovat neuvěřitelných
23 milionů korun! Otázkou zůstává, jestli máme
administrativní kapacitu, kterou udělená dotace a
ministerstva požadují. Laicky řečeno - dostatek ad-
ministrativní síly na úřadě, která bude vše úřa-
dovat. Protože jestli se skutečně naplní vše tak, jak
je naplánováno, domnívám se, že v boji s papí-
rováním prohrajeme a nebudeme schopni po-
třebnou administraci v dnešním složení zajistit. A
odmítnutí dotací kvůli nezajištěným podmínkám
by bylo hloupostí.

Obec získala dotaci na zakoupení dvou čerpadel
pro případ přívalových dešťů - respektive
zatopených prostor sklepů apod. Čerpadla byla v
uplynulém roce zakoupena a předána do správy
místním hasičům.
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VVííttee žžee......
 Na území obce platí vyhláška zakazující podomní

prodej a nabízení služeb na veřejných prostranství.
 Nový exekutorský zákon má povinnost nejdříve

oznámit písemně dlužnou částku a vyzvat k její
úhradě, až poté lze přistoupit k exekuci.

 Do exekuce může byt zahrnut majetek rodinného
příslušníka, u něhož dlužník pouze přebývá a nemá
zde trvalý pobyt.

 Česká pošta na požádání a za poplatek zajištuje u
bankovních a nebankovních institucí tzv. výpis
dlužníka z registru dlužníků.

 V obci máme případy, kdy z nevráceného modemu z
internetového připojení či nezaplacení pokuty 200, Kč
vznikly exekuce dosahující 25 tisíc korun !!!

 Poplatek za popelnice se bude vybírat až od 18.
března. Do konce března platí na popelnicích pro
vývoz staré známky z roku 2012.

 Obec je zapojena do systému vývozu biologicky
rozložitelného odpadu a v první polovině letošního
roku obdrží k tomuto účelu každá domácnost zdarma
popelnici.

 V roce 2012 se obec umístila na 6.místě v soutěži
třídění odpadů v rámci celého Jihomoravského kraje.

 Výstavba hřiště pro děti a vodní nádrže u Karlína by
měla být dokončena do konce června letošního roku.

 V nové lokalitě výstavby RD zbývají k prodeji 3
parcely.

 Do konce měsíce ledna je každý povinen nahlásit
finančnímu úřadu změny v majetku nemovitostí, pokud
dotyčný žádné změny neprovedl, nemusí daňové
přiznání podávat. Výše daně příjde poštou na adresu
poplatníka do konce měsíce května.

 Nový systém financování obcí navyšuje na úřadě
administrativu. Okolní obce již nehradí neinvestiční
náklady na děti, které dojíždějí do naší školy.

 Hejtman JmK písemně oznámil starostovi, že za
technický stav budovy školy nenese kraj odpovědnost
a z toho důvodu neposkytne finanční prostředky na
výměnu oken. Obec tak bude žádat o dotaci Zelená
úsporám pro veřejné budovy.

 Náhradní výsadba bude realizována podél
zamýšleného parkoviště u hřbitova. Řada smrků bude
v době vegetačního klidu pokácena. Smrky byly totiž
vysázeny a nyní rostou přímo nad plynovodem,
el.kabelem a vodovodem a dochází k prorůstání
kořenového systému pod asfaltový povrch příjezdové
komunikace.

 V uplynulém roce došlo v naší obci k výraznému
nárustu majetkové kriminality. Zloději kradli zejména
kabely, nářadí a nástroje a vše, co se týkalo

barevných kovů a železa. Neštítili se ani vykrást
novým stavebníkům nedokončené novostavby.

 Většina zahrad je v územním plánu konečně
označena jako stavební místo.

 Starosta obce není represivní orgán a porušování
zákona nebo jakoukoliv trestnou činnost nebo rušení
nočního klidu či jiné přestupky neřeší obecní úřad, ale
Policie ČR.

 U vietnamského obchodu obec zřídila další hnízdo
kontejnerů na tříděný odpad.

 Velký a častý problém hlásí občané starostovi  v
podkroví a půdních prostorách jim kuny totiž páchají
docela vysoké škody i na izolacích.

 Na porodné mají nárok jen rodiny, jejichž čistý příjem
je menší než 2,4 násobek životního minima. Tuto
sociální dávku dostanou jen na první dítě, nikoliv už
na další v pořadí.

 Matka a otec žijící ve společné domácnosti (bez
dalších osob kromě narozeného dítěte) dostanou
porodné jen tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem
nepřesáhl 18 504 korun.

 Sazba daně z převodu nemovitostí se od ledna 2013
zvýšila na čtyři procenta ze základu daně nezávisle na
případném příbuzenském vztahu.

 Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník
podat nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad
práva do katastru nemovitostí.

 Podpora v nezaměstnanosti 2013. Lidé do 50 let věku
mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od
50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad
55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí
dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65
procent průměrného čistého měsíčního výdělku z
předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat
maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České
republice, tedy zhruba 14 157 korun pro rok 2013.
Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent
dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak
uchazeč dostane jen 45 procent. Při rekvalifikaci se
podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, pro
rok 2013 je maximem zhruba 15 866 korun měsíčně
(0,65násobek průměrné mzdy v České republice). Po
skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct
měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve
výši životního minima, tedy necelých 3200 korun.
Nevykazujeli požadovanou aktivitu, dostane jen
existenční minimum, tedy 2200 korun.
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Pavlína Hlavinková
Ondřej Zálešák
Alžběta Ficová
Adam Procházka

Oldřich Pokluda
Drahoslav Gric
Marie Seďová
Jaroslav Navrátil
Václav Strmiska
Eva Ledvinová

Odstěhovalo se 8 občanů.
Přistěhovalo se 19 občanů.
K datu 31.12. 2012 měly Nenkovice 464
obyvatel.

N a r o z e n í O b y v a t e l é

Ú m r t í

OObbyyvvaatteelléé ddllee vvěěkkoovvýýcchh kkaatteeggoorriiíí
Kategorie počet
Dospělí 384Dospělí  muži 178Dospělí  ženy 206
Děti (15  18 let) 14Děti (15  18 let)  chlapci 9Děti (15  18 let)  dívky 5
Děti (do 15 let) 66Děti (do 15 let)  chlapci 35Děti (do 15 let)  dívky 31
Děti (6  7 let) 6Děti (do 3 let) 23
Celkem obyvatel 464
Průměrný věk obyvatel 41,6
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OO bb ee cc nn íí úú řř aa dd NN ee nn kk oo vv ii cc ee
Zálešák Petr  starosta obce
Pozemky, investice, dotace, projekty, právní
záležitosti obce, příspěvkové organizace, sociální
dávky, občanské záležitosti, odpadové
hospodářství,veřejná služba
email: starosta@nenkovice.cz
tel.: 518 622 621
tel.: 518 622 244
mobil : 724 165 474

Gabriela Kučerová
Administrativa, ověřování listin a podpisů, datové
schránky, CzechPoint :(výpisy z rejstříků trestů,
bodové hodnocení řidičů, výpis z obchodního rejstříku,
výpis z katastru), účetnictví obce, fakturace, mzdová
agenda, správce rozpočtu, školské finance a dotace,
majetek obce, inventury, poplatky, objednávky,
pohledávky, evidence obyvatel, webové stránky,
kulturní dění v obci, obědy pro seniory, atd.
email: nenkovice@nenkovice.cz
tel.: 518 622 621
mobil : 724 341 762

Pronájem prostor kulturního domu k soukromým oslavám.Přízemí 1000 Kč/den. Přízemí a sál 1500 Kč/den.Prodej stavebních míst v nové lokalitě "U školy". Cena 350 kč/m2.
Hlášení poruch: Poruchy elektro EON 800225577Poruchy plyn RWE 1239Poruchy voda VaK 800800825

Obecní ples  Sobota 23.2.2013
Obecní úřad Vás srdečně zve na Společenský ples obce Nenkovice, který se uskuteční v
sále kulturního domu ve 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje Duo Vávra. Ukázka vystou
pení akrobatického rock and rollu. Čeká Vás bohatá tombola. Za případné dary do tom
boly předem děkujeme. Reservace místenek na OÚ.

Nenkovská Tlačenka  Sobota 2.3.2013
Přátelé, 2. března proběhne v Nenkovicích v KD opět Nenkovská Tlačenka.
Křest CD kapely DeepKoš  Nemám svůj den. Dále zahrají kapely Honzíkova
cesta, Čočka a Rozkrock. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
Příjďte si poslechnout kvalitní muziku.

Galerie při OÚ Nenkovice  Moravské velikonoce 3.3.  8.3. 2013
Galerie při OÚ Vás srdečně zve na prodejní výstavu Moravské velikonoce. Vystavují : Marie
Pavlicová  figurky ze sena a slámy; Ludmila Kočišová  figurky z kukuř. šustí a vnorovské
kraslice; Jana Kubínová  velikonoční prostírání; Ludmila Kopečková  vajíčka zdobená
drátkem; Eliška Valentová  vajíčka zdobená slámou; Jitka Kusá Raušová  vajíčka zdobená
voskem; Alena Strmisková  rýsovaná vajíčka, Jitřenka Marková  děrovaná vajíčka; Od
borné učiliště Bzenec  velikonoční dekorace.
Otevřeno : Neděle od 15:00 do 19:00 hodin a ve všední dny od 14:00 do 17:30 hodin.

II.ročník ochutnávky pálenek  Nenkovická gořalenka  Sobota 16.3.2013
Vážení přátelé, zveme Vás na druhý ročník ochutnávky slivovice v Nenkovicích. Ochutnejte vý
borné vzorky destilátů z našeho regionu, poslechněte si cimbálovou muziku a vyhrejte v tombo
le. Přejeme Vám příjemnou zábavu. Kdo nenkovicků gořalenku pije, ani pantokem ho nezabije.

Vítání občánků  Neděle 17.3.2013
V obřadní síni na OÚ se v neděli 17.3. v 15:00 hodin uskuteční slavnostní přivítání
nových občánků Nenkovic.
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Tradiční krojované hody  vyhlášení výsledků soutěže na trenažeru F1
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