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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 tak jako v životě každého z nás, tak i 

ve veřejném dění se udály věci pozitivní i 
negativní. A co nám vlastně přinesl uply-
nulý rok? Určitě velkou změnou ve fi nan-
cování rozpočtu obcí bylo zavedení tzv. 
RUD - Rozpočtového určení daní. Téměř 
do konce roku se nevědělo, kolik naše 
obec vůbec obdrží peněz ze státního roz-
počtu. Navíc nás poznamenala změna ve 
fi nancování školství. Ostatní obce totiž 
nemusí hradit náklady na své žáky, kte-
ří dojíždějí do školy v  Nenkovicích. Stát 
v  tomto směru sliboval zřizovatelům škol 
více peněz, nakonec ale obec jako my 
musí fi nancovat školství z  jiných peněz. 
Jednoduše řečeno, doplácí se z  vlastní 
kapsy. Zvláště pak pokud nejsou třídy 
naplněny dětmi, jako je to v našem pří-
padě. U městských školských zařízení je 
situace úplně opačná. Naše obec se snaží 
vycházet z  nedávné historie a solidárního 
systému k  okolním obcím, a proto dopo-
sud zajišťujeme školní docházku nejen 
pro naše děti, ale i děti z okolních obcí. 
Nedovedu si představit, že by v   dnešní 
těžké ekonomické době musely děti do 
školky nebo školy dojíždět do vzdáleněj-
ších zařízení. Pokud pozorujete populační 
situaci v  Nenkovicích z  dlouhodobějšího 
hlediska, určitě jste si museli všimnout, že 
snahou obce je nabídnout mladým lidem 
podmínky pro to, aby se nevystěhovávali 
jinam, aby zde zůstali. Provozování školky 
a školy tedy zobrazuje zájem obce a patří 
mezi priority.

Největší investiční akcí v   obci za 
minulý rok, kterou jsem dozoroval, 
byla stavba Vodní nádrže. Ta byla v září 
úspěšně zkolaudována a pomalu se na-
plňuje vodou. Nádrž byla pojmenována 
místním názvem podle zakladatele obce 
,,Nynek“ a patří v  našem regionu mezi 
větší vodní díla.

Další větší investiční akcí bylo vybu-
dování nového dětského hřiště se   cvi-
čebními prvky pro dospělé. Rodiče tak 
mají konečně místo, kde se jejich rato-
lesti můžou pohrát a vydovádět. Jen je 
třeba toto místo chránit před vandaly, 
kteří si nedají a nedají pokoj. 

Za úspěch se určitě musí považovat 
skutečnost, že se v   nové ulici nad uči-
telskými domky prodaly další staveb-
ní pozemky a zbývá neobsazen už jen 
jeden. Také se vybudoval přívod vody 
z  Bařiny na zavlažování hřiště. Úspěšně 
se dokončila dotační akce biokoridor 
K-6, který obec převzala do svého ma-
jetku s  podmínkou, že další nejméně 

dva roky o něj musí pečovat. Pro 
velkou spoluúčast obce se znovu 
přehodnocovala dotace na zatep-

lení budovy školy. Budova školy je pros-
tě pro obec obrovskou stavbou a je jen 
velká škoda, že se v minulosti nepodařilo 
představitelům obce a vedení školy pře-
svědčit tehdejšího majitele, tedy stát a 
následně Jihomoravský kraj, o potřebě 
budovu rekonstruovat nebo alespoň 
vyměnit okna. Kromě topení a nezbytné 
opravy střechy se na budovu od jejího 
vzniku, tedy téměř 70 let, nesáhlo. Obec 
nyní vlastní budovu od roku 2007. V sou-
časnosti má obec již zajištěné fi nance na 
spoluúčast k dotaci nebo na zmiňovaná 
okna. O letních prázdninách nás tedy 
čeká výměna oken v  budově školy. In-
vestice do pláště a celkového zateplení 
budovy je závislá na fi nanční pomoci do-
tačního fondu z OPŽP .

Na rozdíl od okolních obcí, kde spíše 
obyvatel ubývá, byl mimo jiné fi nanč-
ními analytiky velmi kladně hodnocen 
nárůst obyvatel. Začalo se také s fi nanč-
ní podporou hasičů a myslivců. Starší 
rodinný dům jako hasička a menší hos-
podářské stavení na okraji obce jako 
myslivna, bude sloužit členům těchto 
organizací. V obou případech se všichni 
svépomocí již zapojili do oprav těchto 
staveb, aby si vybudovali důstojné záze-
mí. U sportovců je a byla fi nanční pod-
pora téměř samozřejmostí, neboť jako 
jediná organizace v obci vychovává ještě 
dvě mládežnická družstva. A podporu si 
jistě zaslouží.

V  oblasti odpadového hospodářství 
se zavedl systém takzvaného bioodpa-
du. Každá domácnost v  obci obdržela 
zdarma tzv. biopopelnici na třídění bio-
logického odpadu. V tomto směru zastu-
pitelstvo rozhodlo, že se poplatek za od-
pad pro letošní rok nebude navyšovat a 
zůstává jako v minulém roce 500 Kč/os/
rok. Poplatek se bude na obecním úřa-
dě vybírat v týdnu od 17. března do 21. 
března. Staré modré známky na popelni-
cích platí do konce března, od dubna už 
musíte mít známku novou.

Naše obec byla vyhodnocena v třídě-
ní odpadu v  kategorii do 500 obyvatel 
a umístila se na 4. místě v  celém Jiho-
moravském kraji. Neocenitelná služba 
je provoz sběrného dvora. Sběrný dvůr 
v  Příhoně byl otevřen od března do lis-
topadu každou sobotu a v letošním roce 
je počítáno se stejným provozem. Zde 
se platí pouze za uložení stavební suti. 
Sběrný dvůr, respektive sběrné místo, 
slouží výhradně jen pro občany, kteří 
mají uhrazen poplatek za odpad. 

Také jste si určitě všimli, že u hlavní 

silnice ,,U Mlýna“ bylo po několikaletém 
slibování vybudováno pouliční osvětle-
ní. Vybudováním osvětlení se dalo vidi-
telně najevo, že obyvatelé ,,Mlýna“ určitě 
patří do naší obce ve všech směrech.

Pod obecním úřadem bylo v loňském 
roce zaměstnáno třináct občanů. Pře-
vážně ženy, které v  našem regionu těž-
ko shánějí práci, vykonávaly i mužskou 
práci a společně s pěti muži byly podří-
zeny přímo starostovi obce. Na rozdíl od 
jiných okolních starostů počítám v letoš-
ním roce s větším počtem zaměstnanců. 
Podmínkou je registrace na úřadu práce 
a také skutečnost, že v oblasti zaměstna-
nosti stát neomezí obce a starosty, kteří 
využívají dotací ze sociálního fondu EU 
na zaměstnanost. Shrnuto, je zapotřebí, 
aby stát těmto zaměstnancům mzdy re-
fundoval do obecního rozpočtu, jinak by 
si tak malá obec tolik zaměstnanců ne-
mohla dovolit. V tomto směru záleží také 
na starostovi, jaké jsou plány obce a kolik 
zájemců příjme. V  ostatních obcích na-
šeho typu totiž není pravidlem, že obec 
zaměstnává tolik uchazečů o práci jako 
je tomu u nás. Důležité je také připome-
nout, že personální věci jsou výhradně 
záležitostí starosty obce. Zastupitelstvo 
obce v  této oblasti zaměstnávání obča-
nů na VPP rozhoduje o použití či zamít-
nutí fi nančních prostředků. 

Není také tajemstvím, že se v  obci 
zvýšila kriminalita a celková bezpeč-
nostní situace. Zvýšil se počet drobných 
krádeží, vandalismu a nejrůznějších 
přestupků. Dokonce se v  průběhu let-
ních prázdnin zkoušel pilotní zkušeb-
ní provoz ,,ostrahy obce“. Výsledek lze 
hodnotit jako remízu. Na jednu stranu 
se eliminovala rizika drobných krádeží a 
porušování obecních vyhlášek, na dru-
hou stranu ostraha neměla kompetence 
a pravomoce jako obecní policie. Urči-
tě je ale zapotřebí problém kriminality 
v  obci řešit. Proto bych uvítal z  řad ob-
čanů ohlasy a názory na možnost zřízení 
ostrahy i v letošním roce. Podněty může-
te také tlumočit zastupitelům obce tak, 
abychom vše řádně projednali dle záko-
na o obcích. 

Dále bylo také vydáno nařízení obce, 
které zakazuje podomní prodej. Proto 
zejména starší obyvatelé žádám, aby ne-
vpouštěli nikoho do svého bytu a raději 
se nejdříve zeptali, kdo je za dveřmi a co 
potřebuje. V této souvislosti musím ob-
čany upozornit, že oznámit starostovi až 
po několika dnech, že byl u sousedů zlo-
děj, kterého dotyčný slyšel a viděl, je sice 
pro dotyčného osvobozující pocit, ale je 
to pozdě, když nechce tvrzení dosvědčit. 
Každá trestná činnost či podezření se 
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Hospodaření obce Nenkovice za rok 2013

ohlašuje na Polici ČR telefon 158. 
V letních měsících se opět řešila otáz-

ka pořádání hudebních a společenských 
akcí v areálu na hřišti. Na anonymní ozná-
mení zde při akci Vůdštok byla přítomna 
hygiena s  měřícími přístroji. Pořadatelé 
nakonec obdrželi pokutu za rušení noč-
ního klidu a překročení hygienických no-
rem hluku. V  této souvislosti je důležité 
připomenout, že v roce 2012 byla s  ob-
čany u hřiště uzavřena dohoda. Občané 
bydlící v okolí přistoupili na skutečnost, 
že se v  letním období budou pořádat 
na hřišti celkem tři hudební akce. Obec 
také v tomto směru vybudovala mobilní 
dřevěnou protihlukovou stěnu a v tom-
to roce se plánuje vypracování nové pro-
jektové dokumentace na modernizaci a 
oplocení celého areálu včetně nové vel-
ké protihlukové stěny.

V naší obci je také dost starších domů 
na prodej. Jistě víte, že někteří lidé tyto 
domy koupili a pronajímají je za účelem 
zisku. Toto je zcela zákonný postup. Udi-
vující je spíše fakt, že nezaměstnaným 

nájemníkům přispívá na nájemné stát 
prostřednictvím příslušného sociálního 
odboru. Bohužel tak je postaven zákon. 
Proto již obec vykoupila dva postarší 
domy, aby je neobsadili nepřízpůsobi-
ví lidé nebo ,,spekulanti s  dávkami“, jak 
takovým podnikavcům říkám. Obecní 
úřad ale nemůže vykoupit všechny volné 
domy v obci, a proto prosím místní obča-
ny, kteří mají v sousedství starší neobyd-
lený dům, aby se v rámci svých možností 
snažili takové stavení vykoupit. 

Velkých změn nám přichystal nový 
občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. 
Tento nový zákon změnil dalších více jak 
60 zákonů, vyhlášek a nařízení. Takže po-
zor na zásadní změny, které se dotknou 
každého z nás. 

V  tomto zpravodaji nelze popsat či 
vyjmenovat veškerou činnost starosty a 
obecního úřadu. Změnila se zcela eko-
nomická situace obyvatel a tím celková 
nálada mezi lidmi. V obci je spousta ne-
zaměstnaných a sociálně slabých rodin. 
Řeší se jejich exekuce, půjčky, rušení tr-

valých pobytů atd. Zcela jednoznačně 
ale můžu říci, že starostování před deseti 
lety a starostování dnes je diametrálně 
rozdílné. Dnešní požadavky a nároky na 
obecní úřad jsou daleko složitější. Jsme 
malá obec s velmi omezeným rozpočtem 
a je třeba využívat co nejvíce dotačních 
peněz a ty rozumně investovat. V  sou-
časnosti se přenáší nejrůznější agendy 
a pravomoce na obce a města. Pokud 
chceme být v   budoucnu soběstačnou 
obcí, je třeba vytvořit silný úřad se všemi 
potřebnými agendami, povinnostmi a 
pravomocemi. Jedině tak půjdou Nen-
kovice dopředu, jedině tak můžeme vy-
tvářet podmínky pro mladé, jedině tak 
se život v obci nezastaví a jedině tak po 
nás zůstane viditelný odkaz. 

Závěrem mi prosím dovolte, abych 
poděkoval za podporu v obecních zále-
žitostech a popřál všem mnoho soukro-
mých a pracovních úspěchů, pevné zdra-
ví a radosti ze svých nejbližších v tomto 
volebním roce 2014.

Petr Zálešák, starosta obce

Obec Nenkovice pro rok 2013 schválila rozpočet s pří-
jmy 6631500,- Kč, výdaje 6400300,- Kč se splátkou úvěru 
231200,-Kč. Po upravení rozpočtu během roku 2013, kdy bylo 
vyhotoveno jedenáct rozpočtových opatření. Po úpravě pří-
jmy 8959600,-Kč , výdaje 8359300,- Kč, fi nancování (splátky 
úvěru) obce po poslední úpravě rozpočtu k 31.12.2013  bylo  
v částce  600300,- Kč, což jsou splátky za rok 2013  pol. 8124  
(dlouhodobé půjčky).

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 8959600,-Kč  
se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak příjmy 
z pronájmu pozemků, z poskytování služeb, z úhrad dobýva-
cího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr poplatků (od-
pad, hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z KB, ČS, prodej pozemků 
a jiné.
Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2013:  
-  Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a stát-

ního rozpočtu  (85%+15%) z  Úřadu práce pro VPP v obci 
v celkové částce 956033,-Kč. Rozděleno do tří projektů.

Dotace od ÚP Podíl státu Podíl EU
Projekt I 15%

20250,-  (z toho 
2250,-za r. 2012)

85%
114750,-   (z toho 
12750,- za  r. 2012)

Projekt II 100%
601033,-

0%

Projekt III 15%
33000,-

85%
187000,-

- Dotace pro obnovu  krajiny  - Biokoridor K6  v   roce  pří-
jem  505505,- Kč. (Celkově 2011-2013  částka 5.691.361, -Kč 
(ERDF 95%+SFŽP 5%). Projekt je ukončen, následná péče 
přechází na obec.

- Příspěvek na výkon státní zprávy 84400,-Kč.  
- Dále neinvestiční dotace od obcí na žáka 82082,-Kč (MŠ Že-

letice). Od r.2013 dle zákona nejsou obce  povinny přispívat 
na žáky do škol v  jiných obcích. Čímž vzniká pro zřizující 
obec větší fi nanční zátěž.

- Prodej pozemků v intravilánu obce -příjem částky  775950,-Kč.
- Dotace z JMK 20000,-Kč na SDH (50%dotace), celkový vý-

daj na výzbroj a výstroj v rámci dotace 40716,-Kč.
- Zařazeno do majetku obce vodní nádrž Nenkovice v hod-

notě 13501380,-Kč, investor pozemkový úřad.
- Zařazeno do majetku Dětské hřiště v hodnotě 579389,-Kč, 

z toho dotace SZIF 398146,-Kč.
- Volby Prezidenta ČR dotace  27400,-Kč, vráceno 1144,50 

v průběhu roku 2013.
- Volby do Poslanecké sněmovny dotace 26000,-Kč, vráceno 

12916,40Kč. Vratka v r. 2014.
- Projekt Peníze EU školám-celkový příjem dotace za r. 2011-

2013 částka 823753,-Kč. Vráceno v r. 2013: 12633,-Kč.
- Nově nalezené pozemky v  jiném katastru 031 (Karlín na 

Moravě a Hovorany) v hodnotě 738090,80Kč.

Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2013 po úpravě rozpočtu činily 
8359300,- Kč:
- Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy 

pro ZŠ Nenkovice v částce 1182082,-Kč. Vodárna 
214106,-Kč, Dětské hřiště v  hodnotě 579389,-Kč, Kou-
pě RD s  příslušným pozemkem 150000,-Kč, koupě po-
zemku v  části obecní komunikace za 4350,-Kč, koupě 
Renault Kango 85000,-Kč, nedokončený majetek účet 
042: myslivna materiál + práce 49083,-Kč, projekt soc.
zařízení ZŠ Nenkovice 10164,-Kč, proj.dok.sport. are-
ál 36869,-Kč, projekt.dokumentace+žádost o dotace 
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+ energ.audit +správní poplatky v souvislosti s výměnou 
oken a zateplením budovy 379125,-Kč, sběrný dvůr ma-
teriál 11452,-Kč, DDHM obce 028 v  částce 161201,-Kč, 
SDH výdaj na výzbroj a výstroj v rámci dotace + materiál 
50738,-Kč.

- Výdaje Biokoridor  505505,- Kč (celkem 5.691.361, -Kč 
(ERDF 95%+SFŽP 5%). Projekt je ukončen, následná péče 
přechází na obec.). 

- Výdaje na pracovníky VPP 956033,-Kč (stát+EU) + 85802,-
Kč (obec), celkem 1041835,-Kč. V  roce 2013 obec takto 
zaměstnala 13 občanů pro veřejně prospěšné práce.

- Splátky úvěru v r. 2013 inž.sítě  částkou 600300,- Kč  (pravi-
delné měsíční splátky + 50% z částky za prodané parcely).     
        
Srovnání roku 2012 a roku 2013. Rozpočet po úpravách 

v roce 2012, příjmy v roce 2012 v částce 7623600,-Kč  a vý-
daje 6948300,- Kč, fi nancování 675300,- Kč. Rok 2012 byl 
v PiV rozpočtu o 20% nižší oproti rozpočtu 2013. V roce 2013 
neproběhly žádné velké investiční akce z  rozpočtu obce a 

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu 

TJ Sokol Nenkovice za rok 2013
Stejně jako v letech minulých i v roce 

2013 jsme se podíleli na pořádání ně-
kolika sportovních, kulturních i spole-
čenských akcí. Mimosportovní aktivity 
dlouhodobě patří k  naší každoroční čin-
nosti. Vyjadřujeme jimi obci poděkování 
za podporu, které se nám od ní dostává.  

Jednou z velmi důležitých činností 
oddílu jsou brigády. Probíhají průběžně 
po celý rok. Snažíme se postupně opravo-
vat a upravovat nejen kabiny a hřiště, ale 
celý sportovní areál.

V roce 2013 proběhla výměna záchyt-
ných sítí za brankami, neboť stávající sítě 
byly již ve špatném stavu.   Všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem zapojují a pomáhají, 
za jejich práci a pomoc děkujeme. Všichni 
to dělají ve svém volném čase a samo-
zřejmě bez nároku na fi nanční odměnu. 
Jde jim o to, aby oddílu pomohli. Velkou 
novinkou, která bude mít v  Nenkovicích 
v jarní sezóně premiéru, je nová světel-
ná tabule, kterou jsme převzali z  rukou 
starosty obce Petra Zálešáka na výroční 
schůzi Sokolu. Moc za tuto tabuli Obci 
Nenkovice děkujeme a doufáme, že to 
ocení i naši fanoušci. 

Program letních akcí v  našem areálu 
odstartoval  v červenci (12. – 13.) festival 
rockových kapel „Vůdštok“. Jednalo se už 
o  tradiční akci, která neodmyslitelně pa-
třila k  nenkovskému létu. V tomto roce 
proběhl již desátý ročník  „fesťáku“. Pro-
gram byl stejný jako v minulých letech. 
V  pátek večer nám jako vždy zahrálo 
několik písničkářů a hlavní program, na 

pokračovalo se splácením úvěru, příprava projektů pro dotační 
tituly, opravy a jiné aktivity a práce hlavně s využitím pracovníků 
pro VPP, kteří obci tak ušetří nemalé výdaje. V roce 2013 byla za-
řazena do majetku obce 021 vodní nádrž v hodnotě 13501380,-
Kč, ta ovšem byla 100% fi nancována státem, čímž neprocházela 
obecním rozpočtem. Byla zařazena na základě předávacího pro-
tokolu do majetku staveb obce Nenkovice.

Hlavní investicí v  roce 2014 bude výměna oken na budo-
vě ZŠ. Finanční spoluúčast do 3mil.Kč. Kompletní zateplení 
a nová fasáda dle dotačního příslibu v částce do 12mil Kč. Budo-
vu obec převzala od JMK v r.2007. 

Obec Nenkovice se snaží využívat fi nance pro nejlepší účely a 
rozvoj obce tak, aby hospodaření obce a jeho výsledky byly v maxi-
mální míře v nejlepším pořádku a bez pochybení. Veškeré fi nanční 
transakce souvisí s Plánem  rozvojem obce Nenkovice, schválený 
v ZO v roce 2010. Kontroly hospodaření obce Nenkovice byly s do-
savadním výsledkem bez pochybení, kontroly (audit) provádí kont-
rolní oddělení pro přezkum hospodaření KrÚ JMK Brno.      

Kučerová Gabriela

kterém vystoupilo osm kapel, byl zahá-
jen v  sobotu navečer. Počasí nám letos 
celkem přálo a návštěvníci, kteří přišli se 
skvěle bavili celý víkend.

Organizace probíhala již několik let ve 
stejném duchu, s  jediným rozdílem a to 
!!!!!!  Na základě podnětu (prý anonymní-
ho?) přijela na měření hluku Okresní hy-
gienická stanice a „kupodivu“ zjistila pře-
kročení hlukového limitu – u rockového 
podniku je to opravdu velká zvláštnost. 
K zápisu o tomto přestupku si v pozdních 
nočních hodinách přivolala OHS na svoji 
ochranu hlídku Policie ČR. Tato policejní 
hlídka zřejmě okamžitě zanechala stíhá-
ní nepřizpůsobivých občanů, zlodějů  a 
vrahů a přijela chránit pracovníka OHS 

Hodonín, kterému samozřejmě vůbec nic  
nehrozilo.  Celá akce skončila pro hlavní-
ho organizátora fi nanční pokutou a jeho 
rozhodnutím, že tento „Vůdštok“ byl „Vůd-
štokem v Nenkovicích – posledním“.

V sobotu 27.7.2011 se uskutečnil tra-
diční pohárový turnaj ve fotbale. Po ně-
kolika letech, kdy bylo složení účastníků 
stále stejné, jsme se rozhodli, že uděláme 
změnu. Letošního turnaje se zúčastnila 
družstva Nenkovic, Hradiště pod Vrát-
nom, Věteřova  a Šardic. V prvním semi-
fi nále na sebe narazili nováčci turnaje 
Hradiště a Šardice a ve druhém tradiční 
účastníci Nenkovice a Věteřov. 

V prvním zápase zvítězili hráci Hradi-
ště nad Šardicemi 2 – 1. Ve druhém zápa-
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jsme vyhráli jarní tabulku soutěže a cel-
kově jsme  skončili na lichotivém osmém 
místě se ziskem 36 bodů za 11 výher, 3 
remíz a 12 proher s  mírně nepříznivým 
skóre 65:70. Nejlepším střelcem sezóny 
se stal  Radim Stehno, který zatížil konta 
soupeřů 21 brankami. Na druhém místě 
v tabulce střelců skončil Lukáš Bittó, který 
vsítil 10 branek a na třetím místě skončil 
Jan Polcr s 6-ti góly.

V  právě probíhající sezoně 2013/14 
jsme po podzimu na postupovém 1. mís-
tě s náskokem 3 bodů na pronásledova-
tele a věříme, že tento náskok udržíme až 
do konce a oslavíme tak historický postup 
do Okresního přeboru.

Dorost v sezoně 2012/13 hrál 3. třídu a 
skončil na výborném 2. místě se 46 body 
za 15 výher, 1 remizu a 2 prohry, se skore 
77:17. Od vytouženého postupu nás děli-
la 1 vstřelená branka v posledním zápase 
proti postupujícímu družstvu Lužic. Na 

tomto úspěchu se brankami nejvíce po-
díleli – Filip Lukáš 24, Ondřej Planeta 15, 
Erik Kouřil 9 branek. Na tomto úspěchu 
se trenérsky podíleli – Petr Zálešák, Josef 
Slížek a Jaroslav Kučera. 

V probíhající sezoně 2013/14 je druž-
stvo dorostu na lichotivém 3. místě se 
ziskem 24 bodů. Od nové sezony dorost 
převzali Roman Pulhoš , Jiří Hrabal a Zde-
ňa Jakeš.

Od začátku letošní sezóny 2013/14 
jsme přihlásili do soutěže nové družstvo 
– družstvo žáků. Přípravka mladých fot-
balistů, která až doposud fungovala pod 
Sokolem Nenkovice se přesunula do Že-
letic. Úsilí na založení  žáků se naplnilo a 
žáci rozehráli po 23 letech opět svoji sou-
těž pod našimi křídly.  Vedení oddílu žáků 
se ujali  Jaroslav Kučera,  Zdeněk Kellner a 
Karel Kotas.

Po podzimní části sezony jsou žáci na 
solidním 5. místě  se ziskem 15 bodů za 5 
výher a 5 proher.

Družstvo přípravky v sezoně 2012/13 
hrálo okresní soutěž skupinu A  a skončilo 
na krásném 4. místě se ziskem 39 bodů, 
za 13 výher a 7 proher. Celkové skore bylo 
110:90. Nejlepšími střelci týmu byli Mar-
tin Kučera 35 branek, Filip Lévay 31 bra-
nek, Tomáš Spurný 25 branek a Vít Hlaváč 
15 branek.

Největší dík patří  Obci  Nenkovice 
v  čele se starostou Petrem Zálešákem a 
celému zastupitelstvu, jakožto  hlavnímu  
sponzorovi Sokolu  Nenkovice. 

Děkujeme také všem věrným fanouš-
kům, kteří neváhají doprovázet  své muž-
stvo i do vzdálených koutů okresu. Díky  
moc !!!

Členové výboru.

se porazily Nenkovice Věteřov po tuhém 
boji 4 - 3. V  zápase o třetí místo vyhrály 
Šardice nad Věteřovem 2- 1. Ve fi nále tur-
naje rozstřílely Nenkovice soupeře z Hra-
diště poměrem 5 – 2. A turnaj jsme zcela 
tímto ovládli.

Turnaj byl zakončen skvělou muzikou 
a hlavní hvězdou večera byla skupina Ta-
bák-Kabát revival, která sklidila tradičně 
obrovský  úspěch.

Další akcí, na které jsme se organizač-
ně spolupodíleli, byly tradiční krojované 
hody. V pátek proběhlo stavění máje a v 
sobotním odpoledni proběhl krojovaný 
průvod obcí. Večer proběhla v areálu na 
hřišti tradiční hodová zábava s dechovou 
hudbou Nenkovjanka. 

Poslední akcí, kterou jsme letos pořá-
dali, byl již 10. ročník turnaje ve stolním 
tenisu Pinec cup 2013. Turnaj se konal 
v  sobotu 22.12.2013 premiérově v  pro-
storách KD. V kategorii dětí do 15-ti let se 
sešlo 8 hráčů. Vítězem turnaje byl Martin 
Šimeček, který porazil Robina Spěváka 
3-2. Třetí místo obsadil Lukáš Kotas.

V hlavní kategorii bojovalo o vítězství 
rekordních 33  hráčů. Z vítězství se nako-
nec radoval Rosťa Moudrý, na druhém 
místě skončil Franta Kuchař a třetí místo 
vybojoval Antonín Jirousek. Turnaj pro-
běhl ve velmi příjemné a pohodové at-
mosféře.

Poděkování patří Obci Nenkovice za 
poskytnuté prostory, hlavnímu sponzo-
rovi turnaje p. Moudrému  - Eurolamp za 
poskytnuté ceny do turnaje a všem ostat-
ním sponzorům.

V sezóně 2012/13 hrálo naše družstvo 
mužů III. třídu sk.“A“. Po podzimní části se-
zony jsme byli na posledním místě se 7-mi 
body. Před jarní částí sezony došlo k posí-
lení mužstva, což se projevilo podstatně 
lepšími výkony a hlavně výsledky. V jarní 
části soutěže jsme získali 29 bodů, čímž 
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Myslivecké sdružení

Hasiči

Myslivecké sdružení Nenkovice má 11 členů a 5 stálých hostů. 
Převážná většina členů má v Nenkovicích trvalé bydliště, v Nenko-
vicích se narodili, či mají k obci jiný vztah. 

V roce 2013 bylo uloveno 8 srnců, 8 srn, 4 srnčata a při společ-
ných lovech bylo uloveno 13 bažantů a 3 zajíci. V důsledku ma-
lých početních stavů a po vzájemné dohodě členů sdružení jsme 
dva ze čtyř původně plánovaných honů zrušili.

V minulém roce jsme začali s opravou budovy v areálu bý-
valého JZD, která by měla sloužit pro potřeby našeho sdruže-
ní. Budovu jsme přebírali ve velmi špatném technickém sta-
vu. Díky úsilí členů sdružení, zvláště pak obrovského nasazení 
pana Miloslava Němce a pomoci ze strany obecního úřadu, se 
nám podařilo provést rekonstrukci obvodových zdí a zhotove-

Sbor dobrovolných hasičů Nenkovice 
do roku 2013 vstupoval s cílem podílet na 
kulturním dění v obci, a být tak občanům 
ku prospěchu nejen z  hlediska požární 
ochrany, ale především také z hlediska vy-
žití volného času, pobavení spoluobčanů 
jak dospělých, tak i dětí.

Jako již rok předešlý jsme uspořádali 
„promítání fi lmů“ na místním hřišti pod 
širým nebem, tak i na kulturním domě. 
Vzhledem k  tomu, že bychom tuto akci 
pořádali i v letech dalších, přistoupili jsme 
v loňském roce k zakoupení vlastního pro-
jektoru a pro přípravu občerstvení přenos-
ného grilu. Ke každé projekci používáme 
výhradně originální zakoupená média s fi l-
my a též řádně hradíme autorské poplatky 
Ochrannému svazu autorskému (OSA).

Hned začátkem roku jsme se podíle-
li také na organizaci „Farního plesu“, při 
němž jsme zajišťovali občerstvení. Další 
úspěšnou akcí v naší obci za rok 2013 hod-
notíme „Besedu u cimbálu“ a rádi bychom 
tímto poděkovali cimbálové muzice Mladí 
šohaji z Nenkovic za to, že se s námi na této 
akci podíleli.

ní sedlové střechy. Tímto bych chtěl také poděkovat starostovi 
a místostarostovi za osobní pomoc při pokládání střešní kryti-
ny, dále panu Kadašovi za ochotu se kterou nám umožnil od-
běr elektřiny při prováděných opravách. Poskytnutá fi nanční 
podpora ze strany obecního úřadu byla výrazným přínosem, 
neboť fi nancování prováděných prací pouze z prostředků 
mysliveckého sdružení by bylo téměř nemožné. Veškeré prá-
ce jsme doposud prováděli sami ve svém osobním volnu for-
mou brigád. Se zednickými pracemi nám také velmi pomohl 
pan Zdeněk Vašíček. Budova je a nadále i bude ve vlastnictví 
obce. S obcí máme uzavřenou pouze dohodu o užívání a v pří-
padě nepředpokládaných okolností, které by mohli někdy v 
budoucnu nastat, bude budova sloužit pro potřeby obce. V le-
tošním roce by jsme rádi v rámci svých možností v započatých 
pracích dále pokračovali.

Ing. Marek Seďa

Jako v  letech předchozích jsme byli 
rádi za možnost pomoci obecnímu úřadu 
s přípravou „Drakiády“ a „Sletu čarodejnic“, 
protože akce pro ty nejmenší považujeme 
v naší obci za nejdůležitější činnost, která 
by neměla být opomíjena a jsme rádi, že se 
tyto akce již každoročně v naší obci kona-
jí a můžeme se na nich také i my podílet. 
Tím bychom také rádi vzpomenuly „Ukáz-
ku požární techniky pro místní mateřskou 
školku“ a ukázku techniky při příležitosti 
„Dne dětí“, kde si přímo zúčastněné děti 

mohli techniku také sami vyzkoušet.
Výraznou podporou v  kulturním dění 

se v  uplynulém roce stal také simulátor 
formule 1, kterým náš sbor díky píli a ši-
kovnosti našich členů disponuje a to nejen 
v naší obci, ale reprezentuje nás také dale-
ko za hranicemi našeho okresu. Za zmínku 
jistě stojí účast na brněnském výstavišti, 
Holešovicích a na kyjovském okruhu. Za-
končení závodní sezony 2013 pak proběh-
lo namáhavým a vyčerpávajícím závodem 
„24-Hodin“, který proběhl v  prostorách 
kulturního domu a otestoval všechny zú-
častněné, zda zvládnou celý víkend na no-
hou. Všichni závodníci úspěšně dojeli do 
cíle a při slavnostním vyhlášení mohli být 
všichni stateční odměněni za zvuku fanfár 
a státní hymny.

Opomenout však také nesmíme naši 
účast na organizování cyklistického závo-
du COFIDIS CUP, kterého jsme se účastnili 
již také tradičně formou technického za-
bezpečení závodní tratě.

Nová hasičská zbrojnice 

V uplynulém roce se také podařilo vy-
řešit mnohaletou otázku stálé hasičské 
zbrojnice. Díky obecnímu úřadu, který 
zakoupil nemovitost v obci a uvolnil ji pro 
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stálé zázemí místní jednotky hasičů, tak 
budeme mít v  letošním roce plné ruce 
práce s  rekonstrukcí a přestavbou nové 
zbrojnice.

Jak tomu již bývá s  hodou okolností 
se jedná o dům významně spjatý s historií 
místních hasičů. V  domě č.45 bydlel pů-
vodně hasičský trubač p. Gajárek a později 
dlouholetý věrný člen Miroslav Bohátka, 
místním známý jako Hugoš.

Ocenění sboru v roce 2013

Za činnost v  uplynulých letech byl 
v  roce 2013 sbor dobrovolných hasičů 

oceněn „Medailí za příkladnou práci“.
Úspěšně také dva členové složili odbor-
nostní zkoušku „Hasič 3. stupně“.

Účast našeho sboru na soutěžích po-

žárního sportu v roce 2013:

- Okrsková soutěž ve Ždánicích: 6.místo
- Soutěž ve Věteřově: 3.místo
- Soutěž ve Ždánicích: 5.místo
- Soutěž v Ostrovánkách: 3.místo
- Soutěž v Želeticích:  (neúčast)
- Celkové umístění v okrsku za rok 1013

– 5.místo z 8 sborů

Počet členů Sboru dobrovolných hasi-
čů k dnešnímu dni je 25 členů.

Závěrem chceme poděkovat vám 
všem přátelé, za podporu a účast na všech 
akcích, které jsme pro vás v  uplynulém 
roce připravili a pevně věříme, že se spo-
lečně budeme setkávat i v roce letošním.

Věříme také, že nám všem i přes nepře-
jící jedince, bude v roce letošním umožně-
no trávit volný čas při společných kultur-
ních v naší malé obci.

Vyhotovil Pěnčík Jiří

Římsko-katolická církev
V krátkém článku shrneme nejdůležitější události roku 2013.
Jako každoročně, tak i rok 2013 zahájili naši koledníci tradič-

ní Tříkrálovou sbírkou, při níž se vybralo celkem 11 561 Kč.
Vzápětí jsme se pustili do příprav jubilejního X. Farního ple-

su, jež se konal v Nenkovicích. Hlavní roli při přípravách sehráli 
farníci z Nenkovic. Ke zdárnému průběhu plesu přispěli vydat-
nou pomocí i místní Hasiči, kteří zajišťovali občerstvení. Úspěch 
plesu byl potvrzen bohatou účastí farníků. Během večera zazáři-
ly naše děti z folklórního souboru Nenkovjánek a jako třešnička 
na dortu vystoupily místní krojované ženy se svými tanci. Orga-
nizátorům děkujeme za realizaci plesu a všem zúčastněným za 
účast.

V rámci našich hodů se uskutečnila hodová mše svatá, která 
byla obětována za nenkovskou mládež. Následně pan farář po-
žehnal nové vstupní dveře do kaple, zhotovené místním stolařem 
Milošem Němcem. Výrobu dveří fi nancovala obec Nenkovice.

První neděli v říjnu jsme slavili společně s naší nenkovskou 
Pannou Marií při zásvětné pouti farností Želetice a Věteřov v Ža-
rošicích. Zde jsme hojnou účastí zaplnili celý kostel.

Počátkem roku 2013 byly také zahájeny práce spojené 
se zhotovením nové křížové cesty, která bude ručně vyřezávaná. 
Vše se plánuje tak, aby mohla být 9. března 2014 při slavnostní 
mši svaté požehnána. Na vytvoření celého díla se podílejí rodiny 
z Nenkovic zaplacením jednotlivých zastavení křížové cesty. 

Každoročně na Boží hod vánoční je zpřístupně-
na kaple k prohlídce betlému. K vánoční atmosféře 
přispělo i vystoupení Nenkovjánku s pásmem vá-
nočních koled.

Závěrem něco málo ze statistických údajů nenkovské kaple:
mše sobotní  17
mše všední   17
mše zádušní   1
V nenkovské kapli bylo roku 2013 odslouženo 35 mší svatých.

Požehnaný rok 2014 Vám přeje Malík Jaroslav

Občané a obecní pozemky
   V naší obci je spousta obecních  po-

zemků,  které si  lidé udržují o své vlastní 
vůli. Je třeba zdůraznit,  že vlastnické  prá-
vo je nedotknutelné  a  právo s pozemkem  
nakládat  má pouze vlastník, tedy obec. 
Z tohoto důvodu může  dojít  k situaci, že 
obec v zájmu řádného  hospodáře  bude 
chtít  nemovitost  prodat  či pronajmout. 
Musím  ještě podotknout,  že stromy na 
obecních pozemcích  patří  ze zákona 
obci!!! To není  výmysl, ale realita zákona. 
Tímto žádám občany, aby si nevysazovali 
stromy na obecních pozemcích, které ne-
mají v pronájmu!!! Kam tím směřuji? Jed-
ná se totiž zejména  o zahrady, kde bylo  
zaužívané, že si  lidé vysadili  na obecním 

pozemku  stromy  a  pak si nárokovali 
užívání  pozemku. Toto  bylo  možné  za  
minulého  režimu, tedy   před více jak  25 
lety.  V současné době není  možné,  aby  
si občan  dělal  nárok  na  pozemek, který  
vlastnicky  patří  obci. Obec  může  tako-
vý  pozemek  prodat,  směnit, pronajmout.  
Z tohoto  důvodu žádám  občany, kteří  se  
ztotožňují  s výše  uvedenými  skutečnost-
mi,  aby oslovili  starostu  obce  písemnou  
formou  a sjednali  nápravu  ve věci  užívá-
ní  obecních  pozemků. Obci  totiž  platí  za  
pronájem  obecní  půdy  pouze  zeměděl-
ská  společnost   Zemas  Čejč,  Společnost  
pro  přírodu a myslivost, o.s. Šardice  a  jen 
2 místní občané,  kteří si dohodli písemně  

dlouhodobý  nájem.  Dalších  asi 20 osob  
užívají  pozemky  s neplatnými  smlouvami 
nebo  bez  smluv a většina  tvrdí, že je po-
zemek  jejich   i bez   hrazení   nájemného.      
Pokud  v letošním roce  nedojde k narov-
nání  vztahů mezi  těmito  občany a obcí,   
bude   v příštím  roce obecní  úřad  oslovo-
vat  a vyzývat  tyto uživatele sám  za úče-
lem uzavření  dohody. A to pouze   pokud 
s těmito  pozemky  nemá  obec  jiné  plány. 
Shrnutí  a postup  je následující. Napsat  
a poslat písemnou  žádost o pronájem či 
odkoupení  obecního pozemku, uvést  da-
tum,  jméno, bydliště, číslo parcely a  po-
žadovanou  výměru. Žádosti a smlouvy  
budou projednávány a schvalovány  v za-
stupitelstvu  obce.  Poté  budou  žadatelé 
písemně vyrozuměni o dalším  postupu.

starosta obce
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Kulturní a společenský život v obci
Společenský a kulturní  život v uplynulém  roce  je v naší obci  

silně ovlivněn  činností  obecního úřadu. Na  většině akcí  se podílí  
právě obec. K  neoprávněné   kritice, že  se v naší obci nic neděje, 
nelze  říci  nic jiného, než  komu se to nezdá,  může se   kulturně  
vyžívat  ve městě nebo v okolních obcích. Důvod  je jednoznačný. 
Za  uplynulý rok bylo v naší obci uspořádáno  více jak  30 kulturně 
- společenských akcí. Kdo nechce, nejde nikam. Kdo chce,  může 
si určitě vybrat. Ale  řeči, že se tu nic neděje,  jsou  absurdní. Vždyť   
dokonce někteří   zájemci o stavební místo si naši obec  vybrali po-
dle internetových stránek,  kde shlédli  nejrůznější  fotky a  videa  a 
přišli  s komentářem, že jsme „akční dědina“. Takže  na  bláboly, že  
v Nenkovicích  není společenské a kulturní  vyžití, si  vyjmenujme 
akce v roce 2013:
• Farní ples v Nenkovicích
• Společenský ples obce Nenkovice
• „Nenkovská tlačenka“
• Galerie při obecním úřadu - Velikonoční  výstava, Adventní vý-

stava, Výstava obrazů a výrobků z kovů, keramiky
• „Nenkovická gořalenka“ - ochutnávka  pálenek v  kulturním 

domě
• Vítání občánků
• Slet čarodějnic

• Svátek maminek
• „Máme si kde hrát“ - zapojení rodičů a veřejnosti do budování 

dětského hřiště
• Otevírání dětského hřiště - Pirátský den pro děti
• Dětský den
• Hasiči - promítání kina na hřišti i na kulturním domě
• Vůdštok
• Tabák – Kabát  revival
•  Krojované  hody
• Ruční dílna – výroba šperků z  korálků, ukázka ubrouskové 

techniky, řezba ze dřeva 
• Podzimní odpoledne spojené s drakiádou
• Den pletené dekorace – pletení z papíru, módní kabelky, háč-

kované ozdoby
• Závody na simulátoru F-1 
• Kateřinská zábava
• ,,Od všeho kousek“ - pletené šály, háčkované ozdoby, vánoční 

dekorace
• Mikulášská besídka
• Vánoční koncert v kapli - Nenkovjánek 
•  Silvestrovská zábava

starosta obce

FOTOPŘÍLOHA

Farní ples 

Dne 26. 1 . 2013 se v Nenkovicích ko-
nal X. Farní ples. Sál byl plně obsazen, 
během večera byl krojovaný program, 
kde zatančily děti z  Nenkovjánku a 
krojované ženy z Nenkovic. Ples se ur-
čitě líbil a vydařil.
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Obecní ples

Poslední sobotu v měsíci únoru se uskutečnil  X. Společenský ples, přišlo  více jak 160 lidí. K tanci a poslechu hrála skupina 
Apolon a ve vestibulu hrála cimbálová muzika Šohaji. Dále bylo k vidění taneční vystoupení akrobatického rockenrollu. 
Tombola byla bohatá a plná překvapení.

Vítání občánků

Starosta přivítal v březnu mezi nové občánky tři děvčátka a dva chlapečky. O kulturní vložku se postaraly děti z mateřské 
a základní školy.
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Slet čarodějů a čarodějnic

Jako každý rok se posledního dubna konal slet čarodějů a čarodějnic na Bečkodromu. Magické odpoledne bylo nabité do 
poslední minuty. Nechybělo ani upálení čarodějnice Moreny.

Dětský den

Letos jsme na Den dětí měli pozvané profesionální  baviče, kteří  zabavili  děti  i  rodiče.
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Pirátský den a fi tness pro ženy v rámci otevření nového dětského hřiště

Ku příležitosti otevření nového dětského hřiště se konalo tématické odpoledne nejen pro dětičky, ale také pro dospěláky, 
kteří si mohli vyzkoušet nové fi tness stroje. Nové hřiště bylo pořízeno z dotací Leader- Mas Kyjovské Slovácko.

Hody 2013

Ve dnech 16. – 18. 8. 2013 se 
uskutečnily tradiční krojo-
vané hody. Tentokrát   více 
pod hlavičkou  hasičů. V pá-
tek proběhlo stavění máje a 
večer následovalo letní pro-
mítání kina na hřišti. V sobo-
tu odpoledne pak následo-
val krojovaný průvod obcí 
a večer hodová zábava, kde 
vystoupily místní krojované 
ženy. Hodová neděle zača-
la dopolední mší svatou na 
hřbitově , kdy byly vysvě-
ceny  nové dveře do kaple . 
Odpoledne patřilo slavnost-
nímu vyhlašování výsledků 
II. ročníku závodu na simulá-
toru F1, který probíhal v ga-
ráži  u ,,Kučerů“ nad kašnou  
po celou dobu konání hodů, 
zakončení hodů proběhlo 
nedělní  večerní klipdisko-
tékou.
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Den pletené dekorace

V  sobotu 26. 10. 2013 pořádaly ženy z  kavárny odpoledne 
pod názvem ,,Den pletené dekorace“. Místní ženy zde před-
vedly své ručně vyráběné předměty a to háčkované ozdoby, 
pletené dekorace z  papíru, módní kabelky. Výrobky si bylo 
možné zakoupit. Během akce mohli občané ochutnat různé 
míchané nápoje.

Kateřinská zábava

Po několika letech uspořádaly místní ženy Kateřinskou zábavu, která se konala v pátek 22. listopadu 2013. K tanci a posle-
chu hrála Taburčanka. Během večera byla dámská volenka a také tombola s hlavní výhrou panenkou jménem ,,Káča“.

Podzimní odpoledne spojené s Drakiádou

Pouštění draků, opékání špekáčků a nakonec pohádková cesta s pohádkovými bytostmi plná hádanek a úkolů, takové bylo 
loňské podzimní odpoledne spojené s Drakiádou.
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Mikulášská besídka

První prosincovou sobotu byla na KD Mikulášská besídka . Přišlo mnoho andílků i čertíků. Hrály se hry, tancovalo se a byla 
zábava.  Nakonec přišel Svatý Mikuláš s andělem ale i čerty a rozdávali dětem sladkosti výměnou za básničku, modlitbu, 
říkanku nebo třeba i písničku.

Silvestr

Rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku proběhlo již tradičně na KD, kde se konala silvestrovská maškarní  
oldies. O půlnoci se před obecním úřadem rozzářil ohňostroj.



www.nenkovice.cz14

Galerie při Obecním úřadě
Nastal čas k  bilancování uplynulého 

kalendářního roku 2013. Ale dovolte mi 
ještě se vrátit do    roku 2000, kdy galerie 
začala sloužit veřejnosti. Za tu dobu nabíd-
la galerie pestrou škálu výstav a jiných ak-
tivit, které byly koncipovány pro všechny 
návštěvnické skupiny. Že se galerie skuteč-
ně dostala do podvědomí nenkovických 
občanů a okolního obyvatelstva, svědčí 
dobrá návštěvnost  a já využívám tohoto 
zpravodaje k  vřelému poděkování za pří-
zeň. 

Mým  přáním je,aby i nadále trval zá-
jem a lidé odcházeli obohaceni o pěkné  

zážitky. Ze svých dlouholetých zkušeností 
učitelky vím, že pokud chceme zasít to se-
mínko zájmu, musíme začít hned u dětí. 
V  raném věku se pěstuje láska k  umění, 
k lidové písni, zvykům a rodnému kraji. A 
proto také zvu na každou vhodnou akci 
děti z mateřských i základních škol a pořá-
dám speciální akce pro děti předškolního a 
školního věku.

V roce 2013, pro ty nejmenší, proběh-
la výtvarná dílna se zimní tématikou a pro 
školní děti z 2.st. jsem připravila stručnou 
monografi i o akademickém malíři Jano 
Kőhlerovi k  jeho 140. výročí narození. Ta-

též akce proběhla v neděli 29.září i pro ve-
řejnost pod názvem „Vzpomínka na Jano 
Kőhlera“. Jano Kőhlera jsem představila 
jinak než před deseti lety. Na této výstavě 
byl malíř představen jako secesní autor 
sgrafi tových a freskových objektů, které 
byly zachyceny na fotografi ích. Je důležité 
připomenout, že o výtvarnou rehabilitaci 
malíře se pokusí dvě výstavy v Olomouci 
připravených pod patronací arcibiskupa 
Jana Graubnera konané v Arcibiskupském 
paláci od 1.října 2013 do 1.dubna 2014 a 
v kryptě dómu sv.Václava od 1.května do 
31.října 2014.

Výstava Nimrichterových, otce a syna, 
přilákala mnoho zájemců o umění. Obrazy 
Ivo Nimrichtera staršího vhodně doplňo-
vala keramika Ivo Nimrichtera mladšího. 
Na vernisáži se nešetřilo potleskem, který 
patřil nejen vystavujícím, ale i mladým mu-
zikantům z Nenkovic.

K adventní výstavě lze říct jen tolik, že 
opět nadchla a lidé odcházeli spokojeni.

A jaký bude rok 2014?
28.března se k  nám po 8 letech vrací  

pražský grafi k František Vlach. V roce 2006 
zaujal nejen svým uměním, ale všechny 
přítomné okouzlil jako člověk a vtipný vy-
pravěč.

V  červnu si připomeneme 100.výročí  
narození  pana  učitele  L.Sehnala, zakla-
datele dechové hudby ve škole v Nenko-
vicích. Podzim bude opět  patřit obrazům 
a keramice. A protože tradice by se měly 
dodržovat, v  prosinci vás čeká adventní 
výstava.

Jitka Válková

Obec a dotace

Dotace na  dětské  hřiště

Obec    Nenkovice  získala v loňském  roce  dotaci   na  stavbu   
Dětského  hřiště pro nejmenší. Stavba  se realizovala  v červnu  
tohoto roku  a společně  s novými  dětskými  herními  prvky  byly  
instalovány  i venkovní  cvičební stroje  pro dospělé. Celkové ná-
klady  se vyšplhaly na  530 000 Kč  a  více jak  70% z této  částky  

jsou  dotace  v  rámci programu Leader   
prostřednictvím   Místní akční skupiny 
Kyjovské Slovácko v  pohybu,  kdy  tato   
MAS  alokovala  fi nanční  prostředky  u 
Státního  zemědělského  intervenčního  
fondu ČR na podporované projekty v na-
šem regionu.

Dotace na zaměstnanost

V rámci  programu aktivní  zaměstnanosti  
MPSV   zaměstnala   obec  v roce 2013  13 
občanů na veřejnoprospěšné  práce. Tato 
pracovní místa jsou dotována z několika  
zdrojů a jde jak o národní, tak i evropské 
peníze z  Evropského sociálního fondu.  
Naše obec o tuto  dotaci má zájem, pro-
tože  místní  lidé tak pracují na zvelebová-
ní  obce  a  vytvářejí si tak  vztah k obec-

Dětské hřiště Nenkovice + cvičební prvky Dětské hřiště Nenkovice + cvičební prvky 
pro dospělé: realizace červen/2013pro dospělé: realizace červen/2013
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nímu majetku. Náklady  na mzdy  
těmto zaměstnancům jsou ná-
sledně   refundovány právě z do-
tací  úřadu práce a z  obecního 
rozpočtu  jde  na tyto mzdy jen 
nepatrné 1% z celkových částek. 
Zájemci   o práci pod starostou  
na  rok  2014 se můžou  hlásit 
přímo  osobně u starosty obce, 
tedy v kanceláři starosty. Nikoliv  
někde na chodníku, na fotba-
le nebo v  obchodě či hospodě,  
když starostu potkají.  Upřed-
nostňují  se místní obyvatelé a 
ostatní  zájemce z  jiných obcí 
nepřijímám. Doufám, že to lidé 
ocení,  protože  technicky  a  or-
ganizačně  je  to   dost  náročné.  

Vodní nádrž

Po  10letém  snažení   starosty   se podařil husarský kousek. Obec  
vybudovala  na své podmínky velkou vodní nádrž.  Investorství  
bylo  po pozemkových úpravách a  neúspěchu   obce   na rybník   
převedeno na  stát - respektive  pozemkový úřad. Stavba byla pod-
pořena stoprocentní dotací z ministerstva zemědělství.  Po realizaci  
akce  byla  stavba  předána  do majetku obce. Celková dotace  činila  
cca  12,5 milionu korun. Zastupitelstvo rozhodlo, že se vodní plo-
cha  nebude nikomu pronajímat a zůstane obecní. Obec zakoupí   
násadu  a  provede zarybnění. O způsobu, podmínkách   a kontrole 
rybaření  na této  nádrži    se bude ještě  v zastupitelstvu jednat.  

Dotace  hasiči 

Místní  hasiči dostali od obce  vskutku  hezký dárek. Starší rodinný 
dům, který bude následně  svépomocí opravován na místní hasič-
ku. K tomu  starosta  potvrdil  příjem  dotace z JMK a po spolufi -
nancování  obce byla pro hasiče zakoupena  elektrocentrála, hadi-
ce, zásahový oblek, zásahové rukavice v celkové  hodnotě  více jak 
40 000 Kč.  Navíc  pro rok 2014  byl   pro  hasiče  navýšen   rozpočet  
a  můžou  tak  čerpat  80 000 Kč. Po událostech  minulých let  si to 
naši hasiči jistě zaslouží. Obec  tímto  krokem  pokračuje v podpo-
ře místních  spolků a vybudování  jejich zázemí.

Dotace myslivci 

Místní  myslivecký  spolek   také dostal od obce pěkný  dárek. 
Zemědělskou  stavbu  – šopku  v  areálu bývalého JZD včetně 

okolního pozemku. Obec podpořila myslivce v minulém roce 
částkou  40 000 Kč a členové spolku se  svépomocí  pustili do 
stavebních úprav. Do nového roku 2014  bude spolek  podpo-
řen  částkou  80 000 Kč . Obec  pokračuje  v podpoře  místních  
spolků a budování jejich zázemí.  

Dotace  TJ Sokol

Místní  fotbalový  klub  je podporován každoročně   obcí ve 
formě úhrad nákladů za elektřinu, plyn a vodu. Tyto částky se 
pohybují okolo 100 000 Kč za rok. V uplynulém roce   byly na-
víc  zakoupeny nové sítě za branky a pracovníci obce  natřeli  
stožáry a zábradlí. Vybudoval se přivaděč  vody z vodárny  do 
velkoobjemové nádrže nad hřištěm  pro zavlažování. Fotbalis-
tům byla zapůjčena  také traktorová  sekačka  pro údržbu hřiš-
tě. Největší  spolek, který sdružuje  a vychovává  i mládežnická 
družstva, si to jistě zaslouží. Obec tak pokračuje  v  podpoře  
místních spolků  a budování  jejich zázemí.

Zavlažování hřiště

Po 30 letech  se znovu osvědčil  vodní zdroj na Bařině a obec  
vybudovala  přivaděč vody do nádoby na hřiště pro zavlažo-
vání trávníku. Pamětníci si určitě pamatují na obecní vodovod,  
který  taktéž  z této vodárny  zásoboval  více jak půl dědiny a 
velkou školu pitnou vodou. Po vybudování  nového veřejného 
vodovodu z Koryčan v 80. letech minulého století  byl tento 
stávající obecní  zrušen. Nyní  se pro vysoké náklady na zavla-
žování znovu obnovila trasa  a voda v polyerutanu se táhne 
více jak 700 metrů s převýšením 67 metrů do kopce na hřiš-
tě. V případě potřeby  tedy máme  další náhradní zdroj vody. 
V obci teď máme  tři nezávislé  obecní  náhradní vodní zdroje 
- kašnu, studnu  „Písečňák“,  vodárnu  „Bařina“.

Jaké dotace a projekty se připravují  

v roce 2014

• Zateplení  školy  - dotace  OPŽP
• Oprava sociálního zařízení v budově školy-  dotace JmK  

rozvoj venkova
• Zakoupení  komunálního traktoru – dotace OPŽP
• Nové střídačky  a traktorová sekačka  pro fotbalisty –  do-

tace Rozvoj venkova JMK
• Oprava  střechy a  střešní krytiny na Zvonici na návsi – do-

tace  Rozvoj venkova MMR
• Zaměstnanost  VPP – sociální fond EU 
• Demolice  domu č.14 – bývalá  „Kovárna“  - obec  svépo-

mocí 
starosta obce

Vodní nádrž Nenkovice: realizace duben –srpen 2013Vodní nádrž Nenkovice: realizace duben –srpen 2013
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Podomní prodej
V poslední  době  starosta  řešil  několik  případů  porušování  vyhlášky  o zákazu podomního prodeje. Na území  obce  platí 

zákaz nabízení služeb  a prodeje. Zákaz  se  týká  také  služeb  jako  změna  dodavatele energií  a  také  například  změna  pojišťovny  
atd.  Je to totiž byznys jako každý druhý. Přesto je třeba někdy důrazně tyto „kravaťáky“  z obce  vyhostit  pod pohrůžkou pokuty až 
200 000 Kč, která je obsažena ve vyhlášce. Na  otrlé prodejce  platí hrubší jednání. 

Starosta obce

Zkušebna
 Letošní bilancování rockově-kultur-

ního života v obci nemůžeme začít jinak, 
než Vůdštokem. Jistě k  Vám místní tam-
tamy donesly, co se přihodilo během 
Vůdštoku 2013 – pro jistotu to ale velmi 
stručně shrnu – po anonymním avízu při-
jeli pracovnící Krajské hygienické stanice 
- pobočka Hodonín změřit hluk během 
sobotního večera a na základě naměře-
ného překročení dovolených hlukových 
limitů proběhlo přestupkové řízení, jehož 
výsledkem bylo rozhodnutí o uložení po-
kuty, které KHS Brno učinila těsne před 
vánocemi. I díky podpoře občanů obce 
Nenkovice, která byla vyjádřena celkem 
109 podpisy a dále díky podpoře starosty 
a obecního zastupitelstva, byla organizá-
torům udělena pokuta „pouze“ 6 000,- kč 
+ náklady na řízení ve výši 1 000,- kč. Dal-
ším - pro některé občany smutným, pro 
jiné naopak vítaným – důsledkem tohoto 
řízení je fakt, že jsme se jako organizátoři 
tohoto festivalu rozhodli po 10 ročnících, 
konaných bez jakýchkoliv výtržností či 

konfl iktů na hřišti v Nenkovicích zde tento 
festival již nepořádat. Bylo by zbytečné vše 
absolvovat znovu a s přísnějším postihem. 
Je velmi pravděpodobné, že by se po roce 
anonym připomenul. Na tomto místě se 
tedy sluší poděkovat obci Nenkovice a je-
jím obyvatelům za desetiletou podporu a 
pohostinnost. Za těch 10 let na Vůdštoku 
zahrály kapely V.T. Marvin, Nšoči, Volant, 
Tři čutory, Houpací koně, Uraggan Andrew 
& Reggae Orthodox, Die Blaue Trottel Pa-
rade, Ucházím, Našrot, Massive Mustache, 
StBend, Skamafutra, Kozy, Evilasmodel, 
Hary a hadi, Honzíkova cesta, Deep-koš, 
Ples v opeře, Plán Zet, Helemese, Velká sva-
čina, Bodyfall, Stavebný materiál, People, 
The Zánik, Chorus, The Pervers Animals, El 
Muerto Cerebro, Vagaband, Babayga, Pan 
přísný, Motorová prdel, Like Fool, Voodo-
oyoudo?, Tak trochu past, Long Drink, Ca-
roline Cork, Čočka, Biblbroxx, Uncharted, 
Synapse, Vobruč Band, Badyan a patrně i 
další. Děkujeme!

Ovšem nejen Vůdštokem „živy“ jsou 
kapely, zkoušející v  nenkovské zkušebně. 
Začátkem března proběhla na kulturním 
domě již tradiční Tlačenka, na které místní 

soubor Deep-koš pokřtil své CD Nemám 
svůj den. Zahrala dále Honzíkova cesta z 
Nenkovic, Čočka z Křepic a The Thrill z Ky-
jova. Akce měla velmi slušnou návštěvnost 
a lidé se bavili dlouho do noci.

Ve zkušebně v  současné době stá-
le působí kapely Hary a hadi, Honzíkova 
cesta, střídavě Deep-koš, který zkouší rov-
něž v Kyjově a letos se po tříleté pauze na 
jednom koncertě v Brně připomněl i Ples 
v opeře, jehož členové avizují, že by se ne-
muselo jednat o koncert poslední a že by 
kapela mohla opět začít fungovat. Hary 
a hadi odehráli rovněž několik koncertů, 
např. na tradičním brněnském festivalu Po-
tulný dělník, Honzíkova cesta i přes drobný 
útlum vystoupila několikrát taktéž – mimo 
jiné na zabíjačce ve Vracově.

 Co se týče další činnosti, momentálně 
uvažujeme o alternativním místě k  pořá-
dání letního Vůdštoku. Na zvážení je i pořá-
dání Tlačenky na kulturáku v Nenkovicích, 
jelikož hlukové limity, které povoluje sou-
časný zákon jsou po 22. hodině prakticky 
nesplnitelné. Uvidíme tedy, co přinesou 
dny příští..

Martin Bystřický

Nevíme si rady Hromy a  blesky
 V naší obci máme  jeden docela velký oříšek. Kdo ho vyřeší, 

zaslouží  odměnu. Jsou to škody páchané malými šelmami- ku-
nami. Stále  častěji si  kuna  vyhledává  příbytek v lidském oby-
dlí v podkroví. Již několik rodin se obrátilo na starostu, co s tím. 
Zdi potečené výkaly, noční řádění na půdách, zničená izolace. 
Bohužel na to nelze nic jiného říci než , že kuna je chráněný ži-
vočich  a použít se proti ní dá pouze  nějaký  odpuzovač a plašič, 
aby se  odstěhovala pryč.  Zdá se Vám to  mdlé a říkáte no a co? A 
že je to maličkost?  V předminulém roce došlo  například k tomu, 
že majitel domu musel rozebrat celou střechu, aby provedl  no-
vou  izolaci  podkroví a zamezil tak  kunám vytvářet hnízdo  pod 
střechou. Objednala se pokrývačská  fi rma  a práce započaly. 
Pod střechou nejenže nebyla žádná izolace, ale navíc tam byly 
kosti a zbytky z ptactva a drůbeže, takže  úniky tepla  byly oprav-
du zarážející. Toto opatření  stálo desetitisíce korun. U dalšího  
případu s kunami bylo nutné odstranit sádrokartonový strop,  
který byl promáčený výkaly šelem. Na větší zásah neměl vlastník 
peníze. Bohužel  kun se ještě  dodnes  nezbavil.  Jak na ně?  Kdo  
to  ví, může  kontaktovat  starostu a  nabídnout lidem pomoc.

starosta obce

 V noci z pátku  na sobotu 10. 8. 2013 přesně v 1.25 byl vy-
hlášen poplach  nenkovickým  hasičům a povolány jednotky  
Hasičského   integrovaného   záchranného systému.  Důvo-
dem byl  požár střechy  rodinného  domu,  který  zapálil  blesk  
v době  bouřky. V Nenkovicích  to byl  již  během  posledních 5 
let  třetí  zásah blesku  do  objektu. Nejprve to  byla   v roce 2008 
římskokatolická  kaple. To  vyhořela  elektroinstalace  a spousta  
elektrospotřebičů  v okolních domech. Následně v roce   2009 
již  úplně  lehl popelem  obchod  se smíšeným  zbožím, opět 
zásah  blesku. U  tohoto objektu máme  dokonce  dobovou  fo-
tografi i,  kde  tento  dříve rodinný dům již několikrát  vyhořel.  
Že  by  se historie opakovala?  Naposledy  hořelo  o  srpnové  
noci  v sobotu  ráno v 1.25, kdy  se  ozvala obrovská  rána.  Blesk  
uhodil  do  rodinného  domu, kde zapálil střechu.  Je to neštěstí  
a místní lidé  mají  oprávněné obavy z jakékoliv  bouřky  s bles-
ky. Někteří   to vysvětlují  magnetickým  polem  pod  obcí nebo  
údajným  ložiskem   železné rudy.   Zajímavé  ale  je,  že  po 
těchto  událostech  si  jen několik  málo  domácností   nechalo  
namontovat  hromosvody. 

starosta obce
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Volby 2013 Společenská  

kronika 2013VOLBA PREZIDENTA ČR

1. kolo konané ve dnech 

11. - 12. 1. 2013

celkem hlasů: 253
Miloš Zeman  66 hlasů
Jan Fischer  57 hlasů
Zuzana Roithová 45 hlasů
Jiří Dienstbier 37 hlasů
Karel Schwarzenberg 26 hlasů
Vladimír Franz 10 hlasů
Taťána Fischerová   5 hlasů
Jana Bobošíková   4 hlasy
Přemysl Sobotka   3 hlasy

2. kolo konané ve dnech 

25. – 26. 1. 2013

celkem hlasů: 242

Miloš Zeman 142 hlasů
Karel Schwarzenberg 100 hlasů

Z důvodu ochrany osobních údajů  ne-
jsou  zveřejněny  jména  narozených  dětí  
a  zemřelých  občanů. Narodilo se 5 dětí, 
zemřely 3 občané. Stěhování v rámci obce 
27  změn bydliště . Na ohlašovně OÚ je při-
hlášeno  k trvalému  pobytu 11 občanů.
Průměrný věk obyvatel 41,3 let.
Celkový počet: 

473 obyvatel k datu  31. 12. 2013
Dospělí                              386  obyvatel
Dospělí muži 181
Dospělí  ženy 205
Děti  15-18let 14
Děti  15-18let   dívky 5
Děti  15-18ket  chlapci 9
Děti do 15 let 73
Děti do 15 let chlapci 35
Děti do 15 let  dívky 38
Děti 6-7let 12
Děti  do 3let 22

Víte, že …

Nesmyslné  exekuce

Jedna z dalších  změn je obsažena také v takzvaném exekučním 
zákoně. Nemáte žádný problém s dluhy? Nikdo z vašich blízkých 
také ne? Tak to jste za vodou. Pozor, ale  na to koho máte ubytova-
ného ve Vašem bytě. Exekutor může vymáhat exekuci i v bytech 
a domácnostech  kde dlužník pouze přebývá. A  to nemusí  mít 
dlužník  na adrese Vašeho bydliště  zapsán trvalý pobyt. Stačí když 
exekutor má důkazy, že dlužník u Vás přebývá. Potom je i váš ma-
jetek obstaven exekucí a na vás bude  dokazování u soudu , že 
zabavený  majetek je  vašem vlastnictví a nikoliv dlužníka. 

Hasiči také zasahovali u požáru auta, které se vznítilo za  provozu a v plném obsazení cestujících. Všichni vyvázli bez zranění.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník přináší od letoška i velkou úpravu sou-
sedských práv.  Od letoška budou veškeré plody spadlé na souse-
dící pozemek patřit sousedovi. Nebude se přitom jednat jenom o 
ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na 
který – byť z cizích stromů či keřů – padají.
Jiná situace však bude u plodů na stromech. Ty budou náležet 
vlastníkovi stromů, kterému bude muset soused umožnit jejich 
sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozem-
ku. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil ško-
du, musí ji nahradit.

VOLBY DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY PARLAMENTU 

ČR KONANÉ VE DNECH 

25. - 26. 10 2013

celkem hlasů: 229
z toho neplatných hlasů: 3

KDU-ČSL 56 hlasů
KSČM 48 hlasů
ANO 45 hlasů
ČSSD 29 hlasů
ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE 19 hlasů
TOP 09 12 hlasů
ZEMANOVCI 10 hlasů
ODS   3 hlasy
STRANA ZELENÝCH   2 hlasy
PIRÁTSKÁ STRANA   2 hlasy
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Veterinární ordinace

U Mikeše
Jsme tu pro Vaše zvířecí mazlíčky ve dne i v noci

Nenkovice 145
www.veterina-mikes.cz        Tel.: 777 967 286

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Lékařská služba první pomoci
Hodonín: 518 306 142
Kyjov: 518 601 233

Linka důvěry: 518 341 111
Tísňová linka: 112
Havárie vody: 800 800 825
Porucha elektřiny: 800 225 577
Porucha plynu: 1239
Havárie na silnici: 1120, 1230
Info o tel. č.: 1180/1
Info o MHD: 518 321 028
Info vlak: 840 112 113
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Den matek

Halloween

FOTOPŘÍLOHA
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Drakiáda

Výstavba vodní nádrže
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Hasiči se školkou

Nenkovická Gořalenka
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Žáci základní školy na Mikuláše ve školce

Děti ve škole
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Nenkovjánek

Zápas maminek a přípravky

Grafi cká úprava a tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz


