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Slovo starosty
Vážení  spoluobčané, dostává se Vám 

do rukou další vydání zpravodaje, který  
má za úkol  čtenářům připomenout  udá-
losti  a dění  v obci za uplynulý rok 2014. 
Pro mne, jako starostu obce, byl  uplynu-
lý rok doslova hektický. Zaměstnalo se 
15 občanů. Práce pro tyto  zaměstnance 
bylo  mnoho a jejich mzdu bylo nutné  ná-
rokovat z dotací EU.  Nejdůležitější dotace 
byla přiznána  stavební  akci - zateplení  
budovy  školy. Cena díla činí téměř 12 mi-
lionů korun a z toho bude částka  3 mili-
ony korun spoluúčast obce. Další dotaci, 
tentokrát krajskou,  jsme získali na opravu 
sociálního zařízení  ve škole, kde se poda-
řilo opravit polovina „sociálek“. Také jsme 
získali více jak milion korun na pořízení 
komunální  techniky na snížení  prašnosti 
v obci. Takto se pořídil nový traktor.  Prodal 
se poslední  zasíťovaný stavební  pozemek 
a zastupitelstvo schválilo další etapu zahá-
jení  výkupu pozemků  pro další výstavbu. 
Téměř již samozřejmostí  je v naší obci  bo-
hatý  společenský,  kulturní   a  sportovní  ži-
vot. Fotbalisté  statečně bojují  v okresním 
přeboru  a  vydělávají  potřebné   fi nance  
provozováním hostinské činnosti . Pro ob-
jektivnost  musím připomenout, že jako je-
diní se fotbalisté  přihlásili do konkurzu na  
nekuřáckou kavárnu  na kulturním domě. 
Pochvalu zaslouží zajisté všichni  z řad ak-
tivních občanů,  kteří  organizují  turnaje  
ve volejbale,  nohejbale,  malé kopané,  
stolním tenisu.  Dále  také  všechny organi-
zátorky  ochutnávek a společenských akcí  
v prostorách kavárny  a také místní hasiči 
za trenažér formule či zajištění pořadatel-
ské služby  a  občerstvení  při  prvním roč-
níku „Neckyády“.  Obec  uspořádala mimo 
jiné také přehlídku dechových hudeb 
„Pěnčíkovy Nenkovice“ se vzpomínkou 
na pana učitele Leopolda Sehnala.  Po-
chvalu a uznání  zaslouží určitě paní Jitka 
Válková,  která  organizuje výstavy v místní 
obecní  galerii a podílela se na organizaci  
jmenované  vzpomínky.  A  samozřejmě   
poděkování  patří kolegyni z úřadu Gab-
riele  Kučerové, která  nechce být jen pa-
sivní  účetní  a  organizuje   kulturní  akce. 
Dík a uznání patří členům všech dobrovol-
ných organizací, kteří přiložili ruce k  dílu 
a bezplatně pracovali na zázemí nové my-
slivny, „hasičce“ a kabinách. V  souvislosti 
s uplynulým rokem mi  dovolte,  abych se 
na chvíli zastavil  u loňské  soutěže  ,,Era 
starosta roku“ a osvětlil  tuto událost. Sou-
těž vyhlásila banka ČSOB a její  obchodní 
značka  Era. Určena byla pro obce do 2 000 
obyvatel. Do soutěže se přihlásilo 63 sta-
rostů a starostek z celé republiky a soutěž 

měla několik hodnotících kol.
 Já sám bych se nepřihlásil. To 

má na svědomí administrativní 
pracovnice paní Kučerová, která zpracova-
la přihlášku a zajistila společně s ostatními 
podpisy od 120 občanů.  Následovalo prv-
ní kolo, kde se hodnotily přihlášky. Další 
kolo soutěže byl dotazník, který byl už 
osobního charakteru a to přímo starostovi 
na tělo.  Dalším kolem byl osobní poho-
vor pětičlenné komise přímo se starostou 
v obci a poté pohovor komise se zástupci 
spolků a hlavně  prověření  informací,  zda 
nebylo v přihlášce nic přikrášleno či vymy-
šleno. Poté komise dokonce  mapovala 
u obyvatel, zda je vše tak,  jak slyšela  u 
pohovorů  a zda nebylo něco  vymyšleno. 
Vrcholem  bylo vyhlášení vítěze v  Malo-
stranské besedě v  Praze  a také již neofi -
ciální vyhlášení  přímo v  naší obci mezi 
občany v sále kulturního domu. Vítězstvím 
v soutěži přivezl starosta do obce peněžní 
hotovost do obecního rozpočtu v hodno-
tě 270tisíc korun  a obdržel symbolické 
rychtářské právo,  kterých  je v  současné 
době pouze 6 kusů v celé republice a pa-
tří mezi  historické symboly samosprávy 
vůbec. Dovolte mi, abych tímto poděko-
val  všem za podporu a účast na vyhlášení 
a také za dary, které mi občané věnovali. 
Dokonce se složili na věcný dar a na slav-
nostním večeru mi byly místostarostou  
obce  Ing. Markem  Seďou předány  vel-
mi cenné titanové hodinky se safírovým 
sklem a s vyrytým věnováním od občanů. 
Takovou podporu  jsem skutečně nečekal  
a velmi si toho vážím a cením. Musím říci, 
že bez lidí, tedy bez aktivních občanů, kte-
ří se zapojují  do veřejného života,  či bez 
podpory zastupitelstva,  by starosta, či 
kdokoliv druhý,  nic nezmohl. Ještě jednou 
děkuji. Chtěl jsem ještě  připomenout,  že  
jde také o to, že máte hmatatelné hmot-
né výsledky. Starostuji v naší obci již 12 let 
a v  roce 2002 měli  v  mimořádných vol-
bách  všichni  kandidáti  na vítězné kan-
didátce nabídku a možnost  převzít  úřad 
a začít starostovat. Po zkušenostech  z mi-
nulých zastupitelstev a hlavně atmosféře, 
která v tomto období  panovala, nabídku  
starostování   nikdo  nepřijal  a všichni do 
jednoho odmítli  tuto funkci  vykonávat.  
Já,  jelikož jsem měl zkušenosti  s  vedením  
většího počtu lidí v bývalém  zaměstnání, 
jsem nakonec  funkci  přijal, i když  jsem  
neměl  nejvyšší   počet  hlasů. Od  té doby 
jsem byl  zvolen  již  čtyřikrát a domnívám 
se, že  v obci  je  vidět  dlouhodobější   prá-
ce a koncepce . Patříme mezi menší  obce, 
které byly  za minulého režimu  v měřítku 
s okolními obcemi rozvojově  handicapo-
vány.  Výstavbou  a  celkovým postojem 
úřadů  byly  v té době  podporovány  hlav-

ně  sousední  Želetice  a  Strážovice.  Nen-
kovice  a  Stavěšice prostě „utřely nos“. Za 
těch  12 let  se  podařilo přitáhnout  dost  
velké  množství  dotací  a zahájily se stav-
by, které skutečně na tak malou obec 
nebývají zvykem.  Vždyť jen vybudování 
nových inženýrských sítí a prodej staveb-
ních parcel si z okolních obcí zatím dovo-
lily pouze ropné  velmoci -obce s  velmi 
atraktivními rozpočty od naftových dolů. 
Vítězství  v soutěži  o  starostu roku bylo 
vlastně takové ocenění  za využitý veške-
rý volný čas a  za vynaložené úsilí. Soutěž  
byla dost  medializovaná  a dokonce jsem 
měl  vstup  v živém zpravodajském vysílání  
České televize  a  to nejen já. Na obrazovce 
se objevili i místní občané. Takže v hlavním 
městě se někteří začali zajímat, kde vlastně 
ty Nenkovice jsou a  co  tam žije za lidi. Za-
jímavostí bylo, že před  vyhlašováním  vítě-
ze  soutěže,  zavítali do naší obce  pracov-
níci NKÚ. Nejvyšší  kontrolní  úřad sledoval 
tok peněz, respektive  dotací,  do  katastru 
v naší obci. Opět  jsme asi jediní  v nejbliž-
ším  okolí,  kdo takovou kontrolu absolvo-
val. V tomto článku, ale ani celém zpravo-
daji nelze vyjmenovat a popsat veškeré 
dění a činnost obecního úřadu.  Osobně se 
domnívám,  že Nenkovice zažívají  období  
rozvoje.  Velkým potěšením pro všechny  
obyvatele  musí  být například  prohlá-
šení jednoho  návštěvníka  z  Itálie,  který  
hodnotil nedělní  hodové odpoledne pro-
hlášením : ,,Nenkovic perfekt  comunity 
people“.  Dalším oceněním bylo například 
prohlášení  starousedlíka, že tolik lidí na 
zpívání u vánočního stromu v  minulosti 
nikdy nepřišlo a za minulých vedení obce  
by ani nikdy nepřišlo,  protože  dědina  tak  
nedržela  pospolu. Údajně  jedni nepodpo-
rovali  druhé, ten  je takový a ten  makový  
a ten  na mě  a moje děti  dělal  posudek.  
Kdo si to pamatuje, určitě tomu tvrzení dá 
za pravdu.  Na vánoční zpívání přišli starší 
i mladší, aby si lidé popovídali,  pozdravi-
li  se  a popřáli si na Vánoce a do Nového 
roku.  Takto lidé podporují  dění v naší  obci  
a pokud  můžu  hodnotit,  tak to  skutečně   
není samozřejmostí v  každé obci. Takové 
ocenění bych přál každému starostovi. Do-
volte  mi , abych Vám popřál v tomto roce 
pevné zdraví a mnoho  úspěchů  a tak tro-
chu  celému zastupitelstvu  a sobě , aby se 
zvládla celá  stavba  opravy velké  budovy  
základní a mateřské školy,  protože tak vel-
kou budovu školy v tak malé obci   široko 
daleko nenajdete  a důležité je  zdůraznit, 
že z  dosavadního vedení obce a vedení 
školy   se  rekonstrukce  v takovém rozsahu  
nikomu  nepovedla. Stavba byla zahájena  
20. ledna  2015, tak držte palce.

Vše dobré přeje Váš 
Zálešák Petr, starosta obce Nenkovice.
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Hospodaření obce za rok 2014

Obec Nenkovice pro rok 2014 schválila rozpočet s pří-
jmy 6.500.200,- Kč, výdaje 6.269.000,- Kč se splátkou úvěru 
231.200,-Kč. Během roku došlo k  úpravě rozpočtu a bylo vy-
hotoveno jedenáct rozpočtových opatření. Po úpravě příjmy 
9.783.100,-Kč, výdaje 9.783.100,- Kč v nichž je obsaženo i fi -
nancování (splátky úvěru) obce po poslední úpravě rozpočtu 
k  31.12.2014 v  částce  397.300,- Kč   pol. 8124  (dlouhodobé 
půjčky).

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 9.783.100,-

Kč  se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak pří-
jmy z pronájmu pozemků, z poskytování služeb, z úhrad do-
bývacího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr poplatků 
(odpad, hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z  KB, ČS, prodej po-
zemků, příjem dotací a další příjmy.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2014:  

- Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a stát-

ního rozpočtu  (85%+15%) z  Úřadu práce pro pracovníky 

na veřejně prospěšné práce (VPP) v obci v celkové částce 

1.193.898,-Kč.

Dotace od ÚP
UZ 13234 Podíl státu Podíl EU

Projekt  VPP 
1.193.898,00Kč

15%      
179.084,70 Kč

85%
1.014.813,30 Kč

- Dotace investiční na projekt „Snížení prašnosti v  obci 

Nenkovice“ příjem částky 1.201.478,45Kč.

Dotace SFŽP 
příjem celkem 

Podíl státu 
SR  UZ 15832 

Podíl EU   
SF  UZ 15833

Vlastní 
prostředky 

90%
1.201.478,45 Kč

 5%
66.748,00Kč

85%
1.34730,45 Kč

10%
133.498,55 Kč

- Dotace neinvestiční z JMK – Oprava sociálního zařízení 

v ZŠ a MŠ Nenkovice

Dotace JMK Čerpáno z dotace Cel.hrazeno s max. 
30% uzn.výdajů

173.000,00Kč 173.000,00Kč 550.019,00 Kč

- Volby v roce 2014

Název a příjem dotace Čerpáno z  
dotace

Vráceno 
v průběhu 
roku 2015

Volby do Evropského 
parlamentu UZ98348      
19.500,00Kč

14.628,50Kč 4.871,50Kč

Volby do zastupitelstva obce         
UZ98187                   20.000,00Kč 13.827,00Kč 6.173,00Kč

- Příspěvek na výkon státní zprávy 85.300,-Kč.  
- Dále neinvestiční dotace od obcí na žáka 78433,-Kč (pří-

spěvek na mzdy MŠ Želetice). Od r.2014 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 345.030,-Kč.

- Rozhodnutí o  přidělení  investiční dotace na Zlepšení 

tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 

ZŠ a MŠ Nenkovice. Účtováno na podrozvaze 943 pří-

jem dotace 10.757.247,-Kč, příjem dotace průběžný 

v roce 2015.

Výdaje  Obce Nenkovice v  roce 2014 po úpravě roz-

počtu činily 9.783.100,-Kč v nichž je obsaženo i fi nanco-

vání (splátky úvěru) obce po poslední úpravě rozpočtu 

k 31.12.2014 v částce  397.300,- Kč  pol. 8124  (dlouhodobé 

půjčky):

- Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy pro ZŠ 
Nenkovice v částce 904.433-Kč. 

- Nedokončený majetek účet 042: myslivna materiál, prá-
ce156.082,-Kč + mzdové náklady 74.398,-Kč, žádost v sou-
vislosti se zateplením budovy ZŠ Nenkovice 100.000,-Kč, 
projekt rozvoj výukových kapacit ZŠ 36.300,-Kč, projektová 
dokumentace zvonice 14.944,-Kč, VO humna 80.447,-Kč 
(021). Oprava interiéru školy (soc.zařízení, šachty, garáže a 
jiné) 667.569,-Kč.

- DDHM obce 028 v částce 82.410,-Kč.  Provoz sportovního 
areálu, energie, oprava stříšky: 68.837,49Kč.

- Oprava hasičky z RD: materiál, služby, el.,plyn 158.169,-Kč + 
mzdové náklady 243.600,-Kč.

- Výdaje na pracovníky VPP (mzdy, soc.zam.org.,zdrav.zam.
org. 1.364.607,-Kč. V roce 2014 obec zaměstnala 15 občanů 
VPP. 

- Energie, materiál, práce, služby, opravy, mzdové náklady, 
projekty, vlastní způsobilé výdaje k dotacím a jiné.  

- Splátky úvěru v r. 2014 inž.sítě  částkou 397.300,- Kč  (pravi-
delné měsíční splátky + 50% z částky za prodané parcely).     

Srovnání roku 2013 a roku 2014. Rozpočet po úpravách 
v roce 2013, příjmy v roce 2013 v částce 8.959.600,-Kč  a výdaje 
8.359.300,- Kč, fi nancování  (8124 spl.úvěru) 600.300,- Kč. Rok 
2013 byl v rozpočtu o 10% nižší oproti rozpočtu 2014. V roce 
2014 se pokračovalo se splácením úvěru, příprava projektů pro 
dotační tituly, získání traktoru z dotace, opravy a jiné aktivity 
a práce hlavně s  využitím pracovníků pro VPP, kteří obci tak 
ušetří nemalé výdaje. Přidělení  investiční dotace na zatepl.
školy.

Hlavní obrovskou akcí a investicí v roce 2015 bude výmě-
na oken na budově ZŠ, kompletní zateplení a nová fasáda 
dle rozhodnutí o přidělení dotace v  částce 10.757.247,-Kč. 
Finanční spoluúčast 3mil.Kč (část bude hrazena z ušetřených 
fi nancí a část z poskytnutého úvěru). Dotace pro obec zna-
menají nejen velkou fi nanční výpomoc, ale také obrovský ná-
růst administrativy a související agendy.Obec Nenkovice se 
snaží využívat fi nance pro nejlepší účely a rozvoj obce tak, 
aby hospodaření obce a jeho výsledky byly v maximální míře 
v nejlepším pořádku a bez pochybení. Veškeré fi nanční trans-
akce souvisí s Plánem  rozvojem obce Nenkovice, schválený 
v ZO v roce 2010 a 2014. Kontroly hospodaření obce Nenko-
vice byly s dosavadním výsledkem bez pochybení, kontroly 
(audit) provádí kontrolní oddělení pro přezkum hospodaření 
KrÚ JMK Brno.

Zpracovala: Kučerová
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Era-Starosta roku 2014 (rozhovor)

Pan Petr Zálešák je nejen starosta 
obce Nenkovice, ale také, jak místní uvá-
dějí, náš Superman a výherce soutěže 
starosta roku 2014. V  jihomoravské ves-
ničce nedaleko Kyjova plní pozici starosty 
již 12 let, během nichž vesnice jen a jen 
rozkvétá. Podařilo se mu zlepšit kulturní 
dění v obci a stmelit nenkovský kolektiv. 
I když se v každé obci najde někdo, kdo 
má se vším problém a stále se mu něco 
nelíbí, na našeho pana starostu valná vět-
šina obyvatel pohlíží s  hrdostí a u voleb 
ho volí celá vesnice.

Starostou jste tedy 12 let. Co vás teh-
dy přimělo kandidovat do téhle funkce?
Před dvanácti lety byla celá obec rozhá-
daná. Sousedské hádky zde byly zcela 
normální záležitostí a společenský či kul-
turní život nebyl vůbec, dokud nepřišli 
mladí, aby se uspořádaly krojované hody. 
Tehdy se konaly mimořádné volby, při 
nichž jsem byl zvolen starostou.

S  čím máte v  obci největší starosti 
a trable?

Největší starosti? Největší starosti, 
nebo co mě dokáže naštvat je to, když mi 
někdo z občanů zavolá a musím řešit jeho 
problémy přes policii, soudy, právníky… 
Všichni si totiž myslí: „Zavolám starostovi 

a je konec, on to vyřeší“, ale tak to 
není, já nejsem policista, který by 
tohle měl řešit. Když jsou takové te-
lefonáty často, ztrácí člověk energii 
a ten správný pracovní elán.

A co vás naopak na téhle práci 
nejvíce baví?

Mám radost z toho, že v poslední 
době se podařilo získat hodně dota-
cí, které nám pomáhají. Jsem rád, 
když se může v obci něco vybudo-
vat, nějaké významnější dílo, které 
zde zůstane ještě dalších 50 let a lidé 
si pak řeknou „Jo, to se udělalo za Zá-
lešáka“. Těší mě, když jsou občané spokoje-
ní a u voleb mě tolik podporují.

Co byste rád ještě vybudoval, vylepšil?
Letos to bude hlavně škola. Musíme 

přestěhovat mateřskou školu do budovy 
školy základní, tudíž musíme začít s opra-
vami interiéru a stěhováním. Samozřejmě 
se budou dál podporovat rozpracované 
věci. Například přispívat do spolků v obci 
(sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, sdru-
žení myslivců).

Čeho si ceníte během vašeho starosto-
vání? Co považujete za váš největší úspěch?

Nejvíc si asi cením toho, že během 

mého starostování se občané v obci změ-
nili, jsou k sobě přátelští a nenadávají na 
sebe tak, jako dříve. Samozřejmě že jsem 
si vědom toho, že jako starosta nejsem 
člověk ten, abych se zalíbil všem, ale těší 
mne, že jsem v  obci vlastně k  něčemu 
platný a nejen úředník za stolem.

Vyhrál jste v soutěži Starosta roku 2014, 
čí byl nápad přihlásit vás do téhle soutěže?

Nápad to byl tady té paní v místnosti 
vedle (asistentky starosty Gabriely Kuče-
rové). Sám bych se nikdy nepřihlásil, to co 
v obci dělám, beru jako samozřejmost. Ne-
umím se tak prodat. A ani to nešlo, musel 
mě přihlásit někdo jiný, někdo z občanů.

Dřevěný znak supermana vytvořil Dřevěný znak supermana vytvořil 
pro starostu Tomáš Potěšilpro starostu Tomáš Potěšil

Nenkovjánek - klobůkováNenkovjánek - klobůkováPohled do sáluPohled do sálu
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Jaké byly vaše první pocity, když jste se 
o výhře dozvěděl?

Dozvěděl jsem se to v Praze, v Malo-
stranské besedě, kde bylo vyhodnocení 
soutěže. Jako první jsem poslal do Nenko-
vic SMS: „K***a, já jsem to vyhrál“. Myslel 
jsem si ale, že to nevyhraju. Samozřejmě 
jsem byl rád a možná mi  v tu chvíli nosá-
nek narostl trochu nahoru. Bylo to velké 
pozdvižení, vyhrál jsem 270 tisíc korun, 
což je hodně peněz.

Myslíte si, že se výhrou v  této soutěži 
obec zviditelnila a povede to k ještě většímu 
rozkvětu obce?

Určitě, hodně se zviditelnila. Byli jsme 
v celorepublikových médiích, už to neby-
la jen regionální televize, ale ČT 1. Jestli 
to povede k rozkvětu, to nevím, ale jistě 
to má vliv na psychiku. I okolní vesnice se 
na Nenkovice teď dívají zcela jinak. Kredit 
obce je výš než dříve.

Máte jako starosta čas na své volnoča-
sové aktivity a koníčky? Jaké mezi ně patří?

Nemám. Času mám kvůli práci hrozně 
málo. Někdy nasednu na kolo a vyjedu si 
někam do přírody, nebo jdu ven se psem, 
pracuji na chalupě, ale často to není.

Čas Vánoc už je téměř za námi a oslavy 
Silvestra a Nového roku se nám neprodleně 
blíží. Pořádala obec nějaké vánoční akce a 
chystá něco na Silvestra?

No na Silvestra určitě, ty nejdeš? Vyrob 

si masku a dojdi! Bude tu, jako každý rok, 
maškarní silvestrovská oslava. Na Vánoce 
jsme pořádali zpívání u vánočního stromu, 
kde účinkovaly děti ze školního pěvec-
kého sboru. Také dětský folklorní soubor 
Nenkovjánek vystupoval v Násedlovicích.

Kdybych byla turistka a nevěděla o Nen-
kovicích vůbec nic, co byste mi doporučil 
navštívit, jak byste mi obec popsal?

Doporučil bych ti navštívit webové 
stránky www.nenkovice.cz. Pak bych ti 
dal knížku o Nenkovicích, mapku mikro-
regionu, abys byla co nejvíc informova-
ná. Míst, co stojí za návštěvu, je tu moc. 

Máme různé kapličky, zvonici s malbami 
známého malíře, rybník, kříže… a různé 
místní památky.

Představte si, že byste vylovil z  našeho 
rybníku Nynku zlatou rybku a do nového 
roku si směl přát tři přání. Jaká by to byla?

Jako první bych si chtěl vybrat celou 
dovolenou, protože jsem ji vůbec zase 
nevyužil a už ji mám na propadnutí. Dál 
bych si přál zdraví. A 10 kilo dolů.

Děkuji za váš čas a hodně štěstí do 
nového roku.

Ano, taky přeji.

Pantáta starostaPantáta starosta

Krojovaná cimbálkaKrojovaná cimbálka

Starosta rokuStarosta roku

Předávání šeku, uváděl Vlasta KorecPředávání šeku, uváděl Vlasta Korec

Divadelní vstupDivadelní vstup
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Naostro se starostou, aneb zpět nohama na zem

Starosto, jak to že ty máš před barákem posypanou ces-
tu a já ne?

Jelikož všichni zaměstnanci byli propuštěni na základě vy-
pršení pracovní smlouvy a na úřadě nebyl na stálo nikdo za-
městnán, tak byli dohodnuti někteří občané na výpomoc. Po-
syp se prováděl pouze tam, kde byl nános ledovky a kde měli 
popeláři a auta problémy. Bohužel starosta bydlí v mírném ko-
pečku, kde stéká voda a zrovna tam se vytvořila ledovice. Celá 
vrchní fortňa byla jedna ledovka. Posyp byl proveden nejen 
před starostovým domem, ale také před sousedícími domy. 
Posyp po obci prováděl fyzicky starosta s jedním brigádníkem. 
Posyp byl proveden zejména na místech, které popeláři na-
hlásili. Jinak po obci najdete hromady písku na zimní údržbu. 
Takže svépomocí si může každý občan riziková místa posypat. 
Také je nutné připomenout, že problémy s ledovkou přetrvá-
vají tam,kde lidé nahrnují a rozhazují sníh na silnici nebo mají 
své vyústění z okapů. Plánuje se kontrola vyústění všech oka-
pů a budou se řešit problémové úseky. 

Jak to, že furt jezdíš obecním autem po dědině?
Obec Nenkovice v  současné době vlastní celkem dva au-

tomobily a dva traktory. Dva křovinořezy, dvě sekačky s  po-
jezdem a jednu traktorovou sekačku. Červený obecní pickup 
,,Favorit „ byl pro špatný technický stav odhlášen a zrušen. 
Bílý pick-up ,,Felicie“ je k dispozici pro školu. Rozváží se s ním 
obědy a zajišťuje dovoz pomůcek a materiálu. Modrý pickup 
,,Renault,, je k dispozici starostovi obce. Každodenně je v obci 
co kontrolovat, jestli na jednom nebo na druhém konci dě-
diny. Obec vlastní nové velké stavby mimo obydlené území 
obce jako biokoridory nebo poldr a rybník, kde udržitelnost 
projektu je 5 let. Také mostek na lůčkách je v havarijním stavu 
nebo kanalizace v příhoně je prasklá a neustále je podemle-
ta, nebo vandalové ničí zastávky či dětské hřiště atd atd. Také 
například se plní voda v rybníku a musí se kontrolovat zda ně-
kdo již opakovaně nepoškodil zámky na stavidle, nebo kolik 
bylo zas ukradeno dřevěných kůlů v plotě koridoru. Rovněž je 
nutno téměř denně kontrolovat sběrné místo v  příhoně. Zde 
nezodpovědní lidé sypou odpad mimo provozní dobu a sta-
novené místa a vyhýbají se placení za používání skládky. Tohle 
musí někdo řešit. Kdo asi myslíte, že to tedy v době volna řeší ? 
Starosta má soukromý život vlastně spojený a propojený s tím 
pracovním. Nepodléhá zákoníku práce a jeho pracovní doba 
je volná. Proto také můžete vidět v  odpoledních hodinách 
nebo  sobotu či v neděli starostu po obci s tímto obecním au-
tem jezdit. (A někdy mu u toho asistuje jeho vlastní soukromý 
hnědý pes jménem Cila). Spousta věcí se řeší, až lidé přijdou 
ze zaměstnání, nebo jak je poslední dobou zvykem o víkendu. 
Prostě v normální pracovní dobu se řeší úřadování a chybí čas 
na občanské záležitosti a kontrolní činnost. Kdo pracoval jako 
vedoucí a nesl nějakou odpovědnost tomuto vysvětlení určitě 
rozumí. Kdo nechce rozumět, vysvětlení mu nebude stačit ni-
kdy. Zakoupením a používáním automobilu se rapidně snížily 
náklady na jízdné, cestovné a pohonné hmoty. Dnes je auto-
mobil normální pracovní nástroj a pomůcka, tak jako mobilní 
telefon. Pokud se stane, že starosta má volno a chce někam 
soukromě odjet má k dispozici ještě dvě soukromá auta v rám-
ci rodiny. Provozní deník obecních automobilů a traktorů je do-
konce kontrolován auditory z krajského úřadu a v případě no-
vého traktoru bude provoz sledován ministerstvem po dobu 
5let. Hloupé řeči o zneužívání služebních vozidel jsou mimo 
mísu a pokud někdo potřebuje vyjasnit jakékoliv dotazy, může 
přijít na zastupitelstvo ,nebo přímo na úřad za starostou, kde 
své připomínky může přednést.

Starosto dozvěděl jsem se, že na to existují dotace, tak to 
zařiď!

To není tak jednoduché, jak to většina neznalých problému vy-
práví. Většina lidí, kteří neznají podrobnosti si pletou základní poj-
my a dotacemi nazývají vlastně příspěvky, které vyčleňují města a 
obce hasičům, sportovcům a jiným organizacím ze svých ročních 
rozpočtů. Tak je tomu vlastně v Nenkovicích. Znovu zdůrazňuji, že 
to nejsou dotace v pravém slova smyslu, ale peníze z příjmů měs-
ta či obce. Existují tisíce dotačních titulů a jejich čerpání má svá 
přísná pravidla. Jsme malá obec, kde je jen jeden starosta a jedna 
účetní a úřednice v jedné osobě. Od roku 2002 se několikanásob-
ně zvýšila agenda. Pravomoce a povinnosti ze státu přecházejí 
na obec. Spravování majetku, zaměstnávání občanů, účetnictví 
a zejména dotace vyžadují velmi složité a dlouhodobé zúřado-
vání. Nebráním se žádným dotacím a určitě se dá o všem uva-
žovat, ale v  současné době má obec požádáno v  rámci výzev 
u 5 dotačních titulů a není prostor na další. Tyto žádosti musí 
někdo zpracovat, podat a hlavně naprojektovat, zúřadovat vyjá-
dření dotčených orgánů, povolení atd. Dle nového občanského 
zákoníku, který způsobil úpravy dalších mnoha zákonů se správní 
poplatek za vydání stavebního povolení stavebním úřadem zvý-
šil u právnických osob na 10-30 tisíc korun podle rozsahu stavby. 
A to mluvíme jen o stavebním povolení. A to není záruka, že z žá-
dostí o dotaci uspějete! V roce 2015 se všechna činnost úřadu za-
měřuje na dotaci na opravu budovy školy. U dotací obecně platí, 
že k získání dotace je potřeba mít vlastní prostředky jako je spo-
luúčast. Výše spoluúčasti se u jednotlivých titulů liší. Skutečnými 
dotacemi a ne příspěvky se zabývají nejrůznější profesionální fi r-
my, které si účtují za zpracování úspěšnost a monitoring po dobu 
udržitelnosti nemalé fi nanční částky. Proto si každý subjekt musí 
pořádně rozmyslet, co vlastně chce dělat. Takže skutečně je důle-
žité si neplést dotace s penězi, které obce a města vlastně vyčle-
ňují ze svých rozpočtů. To nejsou dotace v pravém slova smyslu 
a hlavně nejsou zde žádné složité pravidla a podmínky.

Starosto, jak je to s těma barákama pro myslivce, hasiče a 
kulturákem? Co z toho má ten či onen? Ty jim pěkně nahrá-
váš? Co když se zadluží a nebo půjdou do exekuce, co potom? 
Prodají to, nebo co? 

 Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Všechny pronájmy 
budov a jejich užívání byly vždy projednávány v  zastupitelstvu 
obce. Kdo měl nějaké připomínky či poznámky, nebo jen chtěl 
vědět něco více, vždy se mohl ozvat. Budovy, které užívají spolky 
a organizace jsou ve vlastnictví obce. I když uživatelé do těchto 
obecních budov investovali a investují peníze spolku, musí tyto 
zůstat ve vlastnictví obce i nadále. Pokud to můžu rozvést, tak 
obec vlastnila v roce 2014 následující nemovitosti. Budovu školy, 
tuto užívá a spravuje příspěvková organizace ZŠ a MŠ Nenkovice 
a obec fi nancuje její provoz ze svého rozpočtu. Budovu Obecního 
úřadu, tuto užívá obec a provoz fi nancuje ze svého rozpočtu. Bu-
dovu Kulturního domu, tuto užívá a provoz plně fi nancuje TJ Sokol 
Nenkovice, jako nájemce celé budovy. Budovu sportovních kabin 
na hřišti, tuto užívá TJ Sokol, její provoz fi nancuje obec ze svého 
rozpočtu. Dům č.p. 45 Hasička, tuto užívájí hasiči. Provoz fi nancu-
je obec ze svého rozpočtu. Budovu myslivny, tuto užívájí myslivci. 
Náklady na provoz nejsou, není tam připojení elektriky ani plynu. 
Budova č.p.14 byla demolována. Budova zvonice na návsi, tuto 
užívá obec a provoz je fi nancován z obecního rozpočtu. Budova 
římskokatolické kaple na hřbitově, tuto užívá farnost a místní farní-
ci a její provoz fi nancuje obec ze svého rozpočtu. V tomto duchu je 
třeba zdůraznit, že žádný funkcionář nebo někdo z vedení spolků, 
nemůže s tímto nemovitým majetkem nijak disponovat. A nějaké 
narážky a osočování, že ten či onen zneužívá tohoto majetku nebo 
dokonce se obohacuje jsou nepodložené spekulace hloupých 
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Veřejně prospěšné práce v roce 2014

Volby do obecního zastupitelstva 10. a  11. října 2014

Obec Nenkovice zaměstnala v uply-
nulém roce 15 občanů na veřejně pro-
spěšné práce. Občané tak pracovali na 
budování sociálního zařízení v  budově 
školy, na přebudovávání školní uhelny 
na garáže, na budování hasičky a my-
slivny. Na budování nového osvětlení 
v nové výstavbě a samozřejmě na udr-
žování zeleně. Připravovali čarodějnice, 
neckyádu, hody atd. Uklízeli na hřbitově 
a čistili všechny krajnice v uličkách. V le-
tošním roce se pro zaneprázdněnost 
starosty nepočítá z tak velkým počtem 
zaměstnanců.

Počty hlasů

Sdružení nestraníků  KDU -ČSL
1.Zálešák Petr 245 hlasů 1. Malík Jaroslav 78 hlasů
2. Kuchař  František 146 hlasů 2.Vašíčková  Marie 41 hlasů 
3. Ing. Seďa  Marek 154 hlasů 3. Potěšil  Tomáš 40 hlasů
4. Ing. Robek Lukáš 154 hlasů 4. Seďová Anežka 44 hlasů
5. Mgr. Vlasáková  Petra 130 hlasů 5.Vašíčková  Kateřina 35hlasů 
6. PaedDr. Liebiger  Roman 112 hlasů
7. Šurýn Stanislav 127 hlasů
8. Slížková Vladimíra 54 hlasů
9. Marada Pavel 42 hlasů

Složení  zastupitelstva  obce  Nenkovice   2014-2018

Zálešák  Petr starosta  obce
Ing. Seďa  Marek  místostarosta  obce
Kuchař  František člen ZO + předseda fi nančního výboru
Ing.  Robek  Lukáš  člen ZO + předseda  kontrolního výboru
Mgr. Vlasáková   Petra člen ZO +člen  kontrolního výboru
PaedDr. Liebiger  Roman člen ZO + člen fi nančního výboru
Malík Jaroslav člen ZO + člen kontrolního výboru

a závistivých lidí. Spolky totiž nedostávají od obce žádné hotové 
peníze. Obec bude nadále místní spolky a organiazce podporovat 
právě našim osvědčeným způsobem, kdy hradí náklady na provoz 
budov. V našich podmínkách je to nejlepší způsob,jak podpořit zá-
jmovou činnost a volnočasové aktivity svých obyvatel.

Starosto, proč platíme za odpad pětistovku a vedle o tolik 
míň?

V  roce 2013 se poplatek za odpad navýšil na 500Kč osobu 
a rok a přitom se zavedl vývoz popelnic každý týden. Od té doby 
se poplatek nenavýšil. Při zapojení obce do systému likvidace bio-
odpadu v loňském roce došlo ze strany svozové fi rmy na vývoz 
jednou za čtrnáct dnů. Požadavek obce na slevu nebyl akcep-
tován a další požadavek na vrácení vývozu popelnic na směsný 
odpad tak jak byl předtím, tedy 1x za týden nebyl rovněž akcep-
tován. Občané neznalí problematiky, asi ani možná nevědí, že 

každý vývoz jakéhokoliv odpadu je obci náležitě účtován. Proto 
je důležité, aby obyvatelé co nejvíce odpad třídili. Tříděním recy-
klovatelného odpadu se totiž získávají peníze zpět do obecního 
rozpočtu. Výdaje na odpadové hospodářství jsou zhruba o třeti-
nu vyšší, než zpětný příjem za vytříděný odpad, ale třídit se určitě 
vyplatí. Proto naše obec přijala v loňském roce nabídku zúčastnit 
se projektu ,,Zlepšení třídění odpadu v okrese Hodonín“ a do ka-
ždé domácnosti byla dodána zdarma žlutá popelnice na plasty, 
krabice od mléka a fóliové obaly. Slibujeme si od toho zlepšení 
třídění. Lidé prostě zatím menší fóliové obaly, nápojové krabice 
a kelímky vhazují do popelnic směsného komunálního odpadu. 
Popelnice na plasty v každé domácnosti snad pomůžou, aby se 
tak nedělo. Roční poplatek bude a zůstává nadále nezměněn. 
Také záleží na cennách svozových fi rem. Ostatní okolní obce ne-
můžeme hodnotit, protože každá obec má náklady na odpadové 
hospodářství zcela odlišné.

Území Natura 2000
Katastrální území obce bylo zahrnu-

to do evropsky významných lokalit ná-
rodního seznamu. Společně s  přírodní 
národní památkou „ Adamce“ na úze-
mí  sousedních Želetic, bylo toto území 
rozšířeno do vedlejší lokality ,,Syslovce“ 
na území Nenkovic. Jedná se o to, že na 
tomto území byl monitorován výskyt 
vzácného motýla ,,Modráska ligrusové-
ho“. Tento motýl se vyskytuje jen na ně-
kolika územích v rámci celé ČR a je vzác-
ný tím, že dokáže přezimovat v mrazech 
a živí se mimo jiné i larvami mravenců.

Gramotnost není jen čtení
Obecní úřad se zúčastnil projektu 

vzdělávání obyvatel. Projekt se realizo-
val v obcích do 2 000 obyvatel na území 
Zlínského, Jihomoravského a Pardubic-
kého kraje a byl zaměřen na vzdělávání 
v  oblasti fi nanční, spotřebitelské, právní 
a počítačové gramotnosti a také zákla-
dech podnikání. V  jihomoravském kraji 
se tento projekt výuky realizoval v obcích 
Březí, Hlohovec, Hostěradice, Nenkovice, 
Pasohlávky. Bohužel účast byla velmi malá 
a do budoucna se s  takovým projektem 
vzdělávání občanů již nepočítá. Projekt byl 
fi nancován Evropským sociálním fondem, 
Ministerstvem školství a Operačním pro-
gramem pro konkurenceschopnost.
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Ze života Římsko-katolické církve v Nenkovicích

Myslivecké sdružení Nenkovice

V krátkosti shrneme nejdůležitější události v roce 2014.
Rok tradičně začal Tříkrálovou sbírkou, při které naši koledníci 

vybrali 11 627 Kč.
V druhé polovině ledna se uskutečnil tradiční farní ples. Ples po-

řádali farnicí ze Stavěšic a proběhl v prostorách Kulturního domu 
v Želeticích. Do předplesových příprav se zapojili i nenkovští farníci. 

Začátkem března byla při mši svaté slavnostně posvěcena nová 
křížová cesta P. Jiřím Ochmanem, kterou pro místní kapli zhotovil 
řezbář Josef Zelinka ze Šitbořic. Jednotlivá zastavení křížové cesty 
zaplatily rodiny z Nenkovic. Tímto jim chceme vyjádřit poděkovaní. 

Myslivecké sdružení Nenkovice má 
8 členů a 5 stálých hostů. Členy sdružení 
jsou pan: KUČERA Jaroslav, NĚMEC Milo-
slav, RUDICKÝ Jaroslav, SEĎA Marek, SEĎA 
Jan, SPURNÝ Roman, ZÁLEŠÁK Stanislav 
a ZÁLEŠÁK Pavel. Stálými hosty jsou HOLÍ-
NEK Josef, KOZÁK Antonín, KUBINGER Jaro-
mír, MARADA Miroslav a ZÁLEŠÁK Stanislav 
mladší. 

V minulém roce nás navždy opustil náš 
dlouholetý člen pan PROCHÁZKA Václav, 
který zemřel 26. září minulého roku. 

V průběhu celého uplynulého roku 
jsme se převážně soustředili na práce spo-
jené s opravou budovy myslivny a jejího 
okolí. Přestože zde mnoho z nás odpraco-
valo několikanásobně více brigádnických 
hodin než povinných 24 hodin za rok, bez 
pomoci ze strany obecního úřadu a jeho 
pracovníků, by určitě nebyla myslivna 
v takovém stavu, jakém dnes je. Za tuto 
podporu jsme velmi vděční a chtěli by jsme 
především panu starostovi za vše poděko-
vat. V započaté práci budeme pokračovat 
i v tomto roce.

Bohužel jak už to ve spolcích bývá, i nám 
se nevyhýbají nepříjemnosti vyvolané ná-
zorovými neshodami. Obrovskou nevoli vy-
volalo u dvou našich členů schválení povin-

V polovině roku 2014 zažila naše farnost velkou a významnou 
změnu. Svoji činnost zde ukončil P. Vít Martin Červenka, který zamí-
řil do nového působiště. Touto cestou P. Vítu Martinu Červenkovi 
děkujeme za vše, co pro nenkovské farníky vykonal a přejeme mu 
hodně úspěchů v novém působišti.  Novým duchovním správcem 
naší farnosti se stal P. Josef Pohanka ze Žarošic, kterého zde srdečně 
vítáme. Díky němu budeme mít v kapli Nanebevzetí Panny Marie 
mši svatou každý týden a to v pondělí. V rámci našich hodů se ko-
nala slavnostní mše svatá, která byla obětována za nenkovské ro-
dáky a hasiče. Následně pan farář požehnal sochu svatého Floriána, 

která je umístěna v nové hasičské zbrojnici. 
Svátek svatého Václava jsme slavili společně 

s naší nenkovskou Pannou Marií při zásvětné pou-
ti v Žarošicích. Zde jsme hojnou účastí zaplnili celý 
kostel a Pannu Marii doprovodili i naši krojovaní.

Zde přinášíme několik statistických údajů nen-
kovské kaple L. P. 2014:

- mše sobotní  15
- mše všední   23
- mše zádušní  2

V nenkovské kapli bylo tedy odslouženo 40 mší 
svatých.

Závěrem patří velký dík všem, kteří se po celý rok 
starají o kapli a vše, co s ní souvisí.
Za nenkovské farníky požehnaný rok 2015 Vám přeje 

Jaroslav Malík

nosti placení ročního členského příspěvku 
ve výši 1000 Kč. Také povinné brigádnické 
hodiny byly od některých přijaty se znač-
nou nevolí. Jeden místní člen neodpracoval 
zřejmě na protest ani jednu hodinu za celý 
rok. Mnozí by jen rádi brali, ale neradi dá-
vali. Další aktivity směřující proti sdružení se 
dají očekávat. V této souvislosti bych chtěl 
také poprosit občany, pokud nám nechtějí 
z neznalosti věci způsobit další problémy, 

aby vůbec nikomu nepodepisovali žádné 
listiny nebo smlouvy. Ve věcech myslivosti 
je za nás oprávněn jednat pouze starosta 
obce a předseda sdružení pan Kučera Jaro-
slav. Nikdo jiný. 

Co se týká počtu kusů ulovené zvěře 
v roce 2014 bylo uloveno 8 srnců, 8 srn, 
4 srnčata a při společných lovech bylo ulo-
veno 27 bažantů a 12 zajíců. 

Ing. Seďa Marek



www.nenkovice.cz 9

Hasiči Nenkovice v roce 2014

Činnost Jednotky požární ochrany obce v roce 2014

Být dobrovolným hasičem v jednotce 
obce neznamená jen něco kritizovat či bě-
hat po hřišti. Je to obrovská odpovědnost 
a hlavně závazek. Závazek, že vždy a kdyko-
liv musíte pomoci a navíc se podvolit a při 
jakékoliv akci poslouchat velitele. Jen chci 
zdůraznit, že jsme dobrovolná organizace 
a při jakémkoliv zásahu, ať při požáru  nebo 
technickém zásahu, ale i hledání osob, vždy 
je to na úkor vlastního volna a mnohdy i vy-
brání dovolené, abychom zajistili ochranu 
obyvatel i majetku.

Letos jsme také s radostí přivítali 4 nové 
členy, 2 muže a 2 ženy. Celkem je nás proza-
tím 29 členů

a budeme rádi, pokud se k nám bude 
chtít přidat někdo další, vítáme hlavně ženy 
a děti :)

S obecním úřadem  jsme  spolupořáda-
li Neckyádu, kde se soutěžilo o Starostovy 
necky. Měli  jsme na starosti zabezpečení 
první pomoci na vodě i na souši. Tady jsme 
požádali o výpomoc složky IZS (integrova-
ný záchranný systém). Pozvali jsme si  vodní 
záchrannou službu Břeclav se základnou 
Nové Mlýny. Záchranáři vozili děti po vodě, 
vytahovali potápějící se posádky plavidel, 
ale i poskytovali první pomoc dětem, které 
po sobě házely bláto, tak že to měli v očích 

a musely si je nechat vyčistit.
Dále jsme měli na starosti občerstvení 

a parkování v okolí rybníku. Tam to pokul-
hávalo, protože spousta řidičů nedbala po-
kynů našich hasičů, kteří to měli na starosti. 
Nicméně akce se velmi povedla a doufáme, 
že další ročníky budou stejně tak dobré 
a zábavné jako letos.

Uplynulý rok  jsme byli jen na Okres-
kové soutěži ve Ždánicích, této soutěže se 
účastnila i naše děvčata Kristýna Čurejová 
a Marie Maradová. Skončili jsme na krás-
ném 5. místě z 8 sborů a letošní rok celkové 
umístění 7. z 8.

Další akce, které 
děláme jsou jako ka-
ždý rok:

Ukázky ve školce 
- děti  mají možnost 
si vyzkoušet různou 
techniku, předvedli 
jsme nové hasičské 
autíčko pro děti, na 
kterém mohou jezdit 
při různých akcích.

Co děti taky za-
jímalo, byly požáry, 
které se během roku 
udály.

Pálení čarodějnic, kde jsme postavili 
lanovou dráhu a postarali se o občerstvení 
pro dospělé.

I letos jsme poslali do školky hasičského 
Ježíška.

Obecní zaměstnanci dokončili  ve spo-
lupráci s  dobrovolnými hasiči základní 
opravu a rekonstrukci  hasičky a mohli jsme 
se přestěhovat, ale práce je tam stále dost, 
takže v roce 2015 se nudit nebudeme :)

Tímto bych chtěl poděkovat všem „sou-
sedům“, kteří nám vypomáhali.

Pavel Marada, starosta SDH

foto: Okresková soutěž Ždánicefoto: Okresková soutěž Ždánice

Jednotka požární ochrany v Nenkovicích JPO V je složena 
z devíti členů a řadí se do páté (V) kategorie. To znamená, že 
je určena pouze pro ochranu obyvatel, majetku a zvířat v ka-
tastru Nenkovic. Nemá zvláštní určení a ani není nějak zvlášť 
proškolována na mimořádné události. Přesto jsme v očích HZS 
JmK jako jednotka schopná a plnohodnotná. Mnohokrát na 
krajském školení velitelů jednotek zaznělo, že jednotka z Nen-
kovic je u zásahu jako první a je schopna samostatné činnosti. 
I u požáru střechy, který patří mezi složitější zásahy, jsme ob-
stáli. Všechna chvála přísluší hasičům, kteří patří do této jed-
notky, protože jsou tam dobrovolně bez jakékoliv odměny. 
I když jde o koníček, jedná se o psychicky i fyzicky velice nároč-
nou činnost - pomáhat a radit lidem v jejich těžkých životních 
situacích.

Zhodnotíme-li rok 2014, byl pro jednotku náročný. Ve 
zmíněném roce jsme měli devět výjezdů k mimořádným udá-
lostem. Z toho šest vyhlášených zásahů (požáry) a tři výjezdy 
na požádání (pomoc obyvatelstvu a zvíře v tísni). Dále jsme v 
Lovčicích absolvovali cvičení okrsku v dálkové dopravě vody. 
Nerad bych zapomněl zmínit návštěvu u našich nejmenších 
občanů v mateřské školce, kde byla „beseda s hasičem“.

Jak už jsem výše psal, tak jsme k požáru v tomto roce vyjíž-
děli šestkrát. V prvním případě se jednalo o boudu ve vinohra-
dech „v Nenkůvkách“. Boudu se nepodařilo zachránit. Dalších 
pět výjezdů bylo na jedno a to samé místo. Jednalo se o požár 
hospodářského stavení ve dvoře rodinného domu č.p. 147. Po-
žár byl založen úmyslně a hořela několika set kilová hromada 
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komunálního odpadu. Stavení začalo od této hromady hořet 
včetně střechy, která se už nedala zachránit. Sousednímu hos-
podářskému stavení se střecha podařila uhasit a zachránit. 
Bohužel se k tomuto požáru vyjíždělo vícekrát a to z důvodu 
nemožnosti prolití vodou a stálého zahořívání obrovské hro-
mady komunálního odpadu.

Ve dvou případech výjezdů na požádání se jednalo o hle-
dání pohřešované osoby. První hledaná osoba byla z Nenko-
vic, kde pomoc byla samozřejmostí a druhá z Ostrovánek, kam 

jsme byli přivoláni místními hasiči. Také se na nás obrátil míst-
ní občan s prosbou o pomoc koťátku, které vylezlo na vysoký 
strom a bálo se slézt.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům JPO za od-
vedenou práci, obci Nenkovice zastoupené starostou Petrem 
Zálešákem za podporu a rozvoj JPO. V neposlední řadě popřát 
všem občanům Nenkovic mnoho zdraví, úspěchů a štěstí v na-
stávajícím roce 2015.

S pozdravem velitel JPO Stanislav Kostrhoun

Hasiči a simulátor formule v roce 2014

Hasiči Nenkovice veteráni (Stará garda)

Začátkem roku 2014 proběhlo na ka-
várně v Nenkovicích představení simulá-
toru formule v nové červené barvě. For-
mule tím získala velmi atraktivní vzhled. 
Během jara a začátku léta jsme se zú-
častnili několika akcí. V Květnu jsme za-
jeli už podruhé na hody k našemu spřá-
telenému Hasičskému sboru do Němčic 
u Holešova, kde jsme přispěli ke zpříjem-
nění veselé nálady při místních hodech. 
V červnu jsme se zúčastnili také Krojova-
ných Hodů v Hovoranech. U příležitosti 
ukončení školního roku jsme zavítali na 
Rezidenci do Šardic a tam ve spoluprá-
ci s obecním úřadem uspořádali závody 
pro děti. Pro některé děti to byl neza-
pomenutelný zážitek na celé prázdniny. 
V červnu jsme také byli přizváni k účas-
ti na prestižní akci – Noci Bojovníků na 
zimním stadionu v Hodoníně. V červenci 
jsme jeli do Holešova na desátý ročník 
srazu veteránů. Tato akce vyšla zejména 
díky nádhernému počasí. V Srpnu nás 
čekala hlavní akce sezóny – Třetí ročník 
závodu pro děti na simulátoru F1. Akce 
se konala zároveň s Hody v Nenkovicích. 
Letos se akce konala poprvé v prostorách 
nové hasičské zbrojnice. Konec prázdnin 
jsme s formulí strávili v Uherském Hradi-
šti na tradičním srazu veteránů a v Hodo-

Něco málo o vzniku a činnosti. Začalo to tím, že hasiči vyřa-
dili z evidence stříkačku DS 16. A najednou nebylo pro ni místo 
v hasičské zbrojnici. Nechtěl jsem aby ta stříkačka dopadla jak 
ta koňská, když dostali hasiči v r.1954 novou stříkačku PS 16. 
Tak se vzala koňská stříkačka na čerpání studny, která přivá-
dí vodu do kašny. Po té akci jí postavili za humna za Pokludůj 
mlat a tam jí občané z Nenkovic pomalu rozebrali. Dobře si tu 
koňskou stříkačku pamatuji, neboť jsem se na ni hrával jako 
malé dítě. Na základě této zkušenosti jsem přemluvil hasiče, 
aby mně stříkačku PS 16 prodali za šrotovou cenu.

V roce 2008 jsem koupil stříkačku za 1500 Kč.V témže roce 
slavili hasiči ze Želetic 110 let od za založení sboru. Byl jsem 
pozvaný, abych se zúčastnil průvodu a vystavil techniku. Pra-
ga RND r.v.1949 a stříkačku DS 16. V tom samém roce 2008 

níně na Závodu ve slalomu. Během roku 
se také podařilo udělat několik soukro-
mých a fi remních akcí – narozenin, ve-
čírků apod. Sezonu 2014 jsme zakončili 
opět na kavárně v Nenkovicích a to v Lis-
topadu při kvalifi kaci na závod 24H Nen-
kovice a v půli Prosince při samotném 
závodu. V letošním roce jsme absolvovali 
celkem 16 akcí, při nichž jsme svezli více 
než 600 zájemců. Poděkování Hasičům 

Nenkovice je na webových stránkách 
Hasičů Němčice, Města Holešova a také 
obce Pravčice u Kroměříže. Pro příští 
rok plánujeme znovu účast na Hodech 
a také na různých fi remních akcích. Na 
konec bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří v letošním roce pomohli při zdárném 
průběhu všech akcí a popřát jim hodně 
štěstí v tom roce příštím.

Richard Kučera

slavil náš sbor v Nenkovicích 110 výročí založení. Na toto vý-
ročí jsme se domluvili starší hasiči, že uděláme ukázku haše-
ní, jak se hasilo v 60 letech a tak vzniklo družstvo veteránů. 
První členové byli Kučera Zdeněk, Kučera Jan, Záleský Milan, 
Spurný Miroslav, Kalivoda Antonín, Zlatník Miroslav, Pěnčík 
Jiří st. ukázku jsme provedli s Praga RND, stříkačkou DS 16 
z r.1954 a také kalovým ručním čerpadlem zvaným raketa 
z roku 1942 a džberovkou z roku 1928. V roce 2009 jsme byli 
pozváni na setkání historické techniky do Holešova, tam jsme 
provedli ukázku ze stejnou technikou v Nenkovicích. Potom 
jsme techniku vystavili v Holešově. Toto setkání pořádali ha-
siči z obce Němčice u Holešova. Ještě v tomto roce pořádali 
oslavu 100 let založení sboru v Němčicích. Pozvali nás, aby-
chom u nich provedli ukázku hašení. Jelikož to bylo ve stejný 
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den jako u nás hody a my pořádali výstavu traktorků domácí 
výroby, tak jsme se nemohli zúčastnit. Požádal jsem svého 
bratra Josefa Kučeru z Kroměříže a on přemluvil pár kama-
rádů a ukázku provedli za nás. Měli na tričkách nápis hasiči 
Nenkovice. Někteří z nich v Nenkovicích nebyli a neví  ani kde 
jsou.

V roce 2009 jsem si koupil hasičský speciál Tatra 805 a od té 
doby jsme jezdili na ukázky s tímto vozidlem.

V roce 2010 jsme se zúčastnili oslav 110 let založení SDH 
Násedlovice.

V roce 2011 opět účast na setkání hasičské historické tech-
niky v Holešově. V tomto roce proběhla 
účast na oslavách 130 výročí založení  
SDH Vracov.

V roce 2012 jsme přibraly do řad ve-
teránů členy, Kumra Stanislav a Svobodu 
Jaroslava. V tomto roce jsme se účastni-
li na oslavách 120 výročí založení SDH 
Mutěnice, oslav 110 výročí založení SDH 
Věteřov.

V roce 2013 účast na oslavě 130 výročí 
založení Ždánice.

V roce 2014 jsme se zúčastnili Hasič-
ské neděle v muzeu vesnice jihovýchodní 
Moravy ve Strážnici. Provedli jsme ukázku 
hašení a vystavili naši techniku. Taky jsme 
se zúčastnili nočních hasičských závodů 
veteránů v Brumovicích. Jelikož jsme zá-
vodili poprvé, skončili jsme z 8 družstev 

na 8 místě. Musím podotknout, že ostatní družstva měla nej-
staršího závodníka ve věku 50 let a my jsme měli nejmladšího 
50 let a nejstaršího 73 let.

V tomto roce jsme se zúčastnili oslav 110 založení sboru 
SDH v Brumovicích.

Touto činností reprezentujeme obec Nenkovice a SDH 
Nenkovice. Náklady na cestu a ukázky si hradíme většinou 
sami. Složíme se na benzín a jedem na ukázky.

Pokud budeme zdraví  i  v budoucnu se budeme zúčastňo-
vat veteránských akcí a soutěží. 

Kučera Zdeněk    

SPORT
Zpráva o činnosti fotbalového oddílu 

TJ Sokol Nenkovice za rok 2014

Tak jako v předcházejících letech i v roce 
2014 jsme se podíleli na pořádání několika 
sportovních, kulturních a společenských 
akcích v  obci. Zapojení se do kulturních 
a společenských akcí neodmyslitelně patří 
do naší činnosti. Zároveň se jím snažíme 
alespoň částečně vrátit obci podporu, které 
se nám od ní dostává. 

Nedílnou a velmi důležitou součástí 
naší činnosti jsou brigády, kterými se sna-
žíme, krůček po krůčku, zvelebovat nejen 
hřiště, ale i celý areál a kabiny. V roce 2014 
proběhlo na hřišti a v kabinách několik vý-
znamných akcí. První akcí, která proběhla 
v  půlce června, hned po skončení jarní 
sezóny, byla rekonstrukce trávníku, tzv. 
aerofi kace, kterou provedl pan Knofl íček 
ze Šardic. Další akcí v první polovině srpna 
byla oprava branek. Práce to byla značně 
namáhavá, protože jsme nejprve odstraňo-
vali původní nátěr (spíše nátěry), což bylo 
náročné jak časově, tak i fyzicky a potom te-
prve bylo možné provést fi nální bílý nátěr. 
Po delší době zase branky vypadají tak, jak 
by vypadat měly. Poslední větší akcí, kterou 
jsme provedli nebo spíše ještě provádí-
me, je zvětšení kabiny pro hostující hráče. 
Kabina hostů byla skutečně velmi malá a 
bylo nemožné, aby se tam vešlo více než 

11 hráčů. S  touto úpravou jsme začali ješ-
tě na konci roku a doufáme, že ji do konce 
února dokončíme. Všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem zapojili a kteří přidali na kteréko-
li z výše uvedených akcí ruku k dílu, moc dě-
kujeme, protože bez nich by nebylo možné 
výše zmíněné akce zrealizovat.     

V  roce 2014 bylo ze známých důvodů 
ochuzeno „Nenkovské kulturní léto“ o jed-
nu tradiční akci – Vůdštok. 

V  půli července jsme pořádali tradič-
ní pohárový turnaj ve fotbale, kterého se 
zúčastnila mužstva Strážovic, Želetic, Hra-
diště pod Vrátnom a domácích Nenko-

vic. Do fi nále se dostala mužstva Hradiště 
pod Vrátnom  po výhře 6:0 nad Želeticemi 
a domácí Nenkovice, které porazily mužstvo 
Strážovic těsně 3:2. Souboj o první místo 
musely rozhodnout až pokutové kopy, pro-
tože v normální hrací době skončilo utkání 
nerozhodně 3:3. V penaltovém rozstřelu byli 
nakonec šťastnější hráči Hradiště pod Vrát-
nom a zaslouženě skončili na prvním mís-
tě. Třetí místo vybojovali hráči Strážovic po 
výhře 1:0 nad Želeticemi. Večer již tradičně 
proběhla taneční zábava, tentokrát se sku-
pinou Kumpáni.

Další akcí, na které jsme se podíleli, byly 

Pohárový turnaj v kopané s oslavou postupu do Okresního přeboruPohárový turnaj v kopané s oslavou postupu do Okresního přeboru
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tradiční krojované hody v  zažitém srpno-
vém termínu. V  pátek se postavila mája 
a v  sobotu odpoledne prošel krojovaný 
průvod obcí. Večer proběhla v areálu na hři-
šti hodová zábava, na které hrála dechová 
hudba Nenkovjanka.

Prázdninové akce v areálu na hřišti jsme 
zakončili zábavným odpolednem pro děti 
a následnou dětskou diskotékou.

Kromě těchto tradičních společensko-
-kulturních akcí byly uspořádány i tři spor-
tovní akce: turnaj ve volejbale, nohejbale 
a malé kopané. Podle ohlasů zúčastněných 
by se i tyto sportovní akce mohly stát sou-
částí léta ve  sportovním areálu na hřišti. 

Poslední sportvní událostí roku bývá 
turnaj ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů „Pinec cup“. Rok 2014 nebyl v tomto 
směru výjimkou. „Pinec cup 2014“ se usku-
tečnil v  sobotu 20.12. Po výborné zkuše-
nosti z minulého roku jsme turnaj uspořá-
dali znovu v sále KD. Pokud se nestane nic 
mimořádného, bude se tam turnaj konat 
i příště. V  kategiorii junior se představilo 
7 účastníků; loňské vítězství obhájil Martin 
Šimeček, na druhém místě skončil David 
Polášek a třetí místo obsadil Martin Kučera. 
V kategorii open se prezentovalo 32 hráčů 
a vítězem se stal zcela „nečekaně“ obhájce 
loňského vítězství Rosťa Moudrý. Na dru-
hém místě skončil Franta Kuchař a třetí mís-
to vybojoval „Kódl“ Karel Kotas. Všem účast-
níkům turnaje děkujeme a už teď se těšíme 
na další ročník. Velké poděkování patří ge-
nerálnímu sponzorovi turnaje, fi rmě Euro-
lampRostě Moudrého, Treborsweets a OÚ 
Nenkovice.

Soutěžní ročník 2014/15 se stal velmi 
důležitým, možná i nejdůležitějším milní-

kem v dosavadní 
sportovní historii na-
šeho oddílu. Poprvé 
za 62 let od založení 
TJ Sokol Nenkovi-
ce jsme postoupili 
do nejvyšší soutěže 
v  rámci okresu, do 
Okresního přebo-
ru. Pro mnohé z nás 
se tím splnilo něco, 
o čem jsme před pár 
lety ani nesnili, na co 
jsme ani nepomysleli. Základ tomuto po-
stupu jsme dali již v podzimní části, kterou 
jsme vyhráli s náskokem 3 bodů a výborný-
mi výkony v jarní části, kterou jsme jako je-
diní ze všech týmů prošli bez prohry, získali 
jsme stejně jako na podzim 32 bodů a vy-
toužený postup jsme si zajistili 3 kola před 
koncem soutěže. Velké poděkování a uzná-
ní patří nejen všem hráčům, ale také trené-
rům a funkcionářům, kteří se starají o chod 
klubu a svojí prací vytvořili podmínky pro 
největší sportovní úspěch v dosavadní his-
torii klubu. A samozřejmě děkujeme všem 
fanouškům a příznivcům našeho mužstva, 
kteří nám fandí a podporují nás nejen na 
domácím hřišti, ale i na hřištích soupeřů, 
kam také jezdí ve velkém počtu. Tento krás-
ný postup je i Vaše zásluha, děkujeme.     

Postupový ročník 2013/14 jsme za-
končili se ziskem 64 bodů za 20 výher, 
4 remízy a 2 prohry, s vysoce aktivním skóre 
82:32 a  náskokem 6 bodů na druhé Dol-
ní Bojanovice. Do bojů o postup zasáhlo 
v této sezóně 25 hráčů a na vstřelení úcty-
hodných 82 branek se nejvíce podíleli tito 
snajpři: Radim Stehno vstřelil 21 branek, 
Lukáš Bittó 12, David Pospíšil 11, Matěj Zá-
lešák 10 a Jan Polcr 9 branek. Za postup do 
Okresního přeboru jsme dostali nové dre-
sy od Pohřební služby Sobek &Filipovič, za 
což jí velmi děkujeme a jsme rádi, že mů-
žeme v těchto nových dresech nastupovat 
v Okresním přeboru.

První sezónu v Okresním přeboru jsme 
sice zahájili prohrou s  Moravany, ale po-
stupně jsme se rozehráli k  velmi slušným 
výkonům a podzimní část sezóny jsme za-

končili výhrou v  po-
sledním kole nad 
Kostelcem a skon-

čili na výborném třetím místě se ziskem 
25 bodů za 7 výher, 4 remízy a 3 prohry 
s  aktivním skóre 29:23. Střelecky se nejví-
ce dařilo Matěji Zálešákovi, který vstřelil ve 
14 podzimních zápasech 14 branek.  

Sezóna 2013/14 byla zatím poslední 
pro náš dorost a v této sezóně skončili do-
rostenci na sympatickém třetím místě se 
ziskem 35 bodů, které získali za 11 výher, 
stejný počet utkání prohráli a dvě remizo-
vali s lehce pasivním skóre 79:82. Střelecky 
se nejvíce dařilo Martinu Černohorskému, 
který vstřelil 21 branek, dále Kuba Rauš 
11 a Laďa Lefner a Ondra Planeta dali shod-
ně 10 branek.       

Žáci skončili v této sezóně na lichotivém 
sedmém místě, když vybojovali ve 20 zápa-
sech 28 bodů za 9 výher, 10 proher a jednu 
remízu se skóre 53:60. Na vstřelených bran-
kách se nejvíce podíleli Lukáš Kotas a Karel 
Sladký, kteří vstřelili shodně 12 branek.  

Před začátkem nové sezóny došlo 
v  družstvu žáků ke generační výměně 
a velká většina základní sestavy přešla do 
kategorie dorostu. Momentálně je naše 
družstvo jedno z  nejmladších, ne-li vůbec 
nejmladší z  celé soutěže a podzimní část 
sezóny zakončili na devátém místě se zis-
kem 1 bodu a se 4 vstřelenými góly, o které 
se postaral dvěma přesnými zásahy Filip Lé-
vay a po jednom gólu přidali David Polášek 
a Erik Khol.    

Závěrem chceme touto cestou poděko-
vat Obecnímu úřadu Nenkovice za skvělou 
spolupráci a podporu, které se nám od něj 
dostává, fi rmám Eurolamp, Treborsweets, 
Pohřební služba Sobek &Filipovič a všem 
dalším sponzorům i jednotlivcům, kteří náš 
oddíl jakýmkoli způsobem podporují.   

Děkujeme Členové výboru.

ŽáciŽáci

Turnaj ve volejbale 2014Turnaj ve volejbale 2014Vichr Cup 2014 - turnaj v malé kopanéVichr Cup 2014 - turnaj v malé kopané

Stolní tenisStolní tenis
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Kavárna Kulturní dům

Galerie 2014

Cílem všech akcí bylo poskytnout ob-
čanům možnost navzájem se setkávat 
v příjemném prostředí, odpočinout si od 
denních starostí, vzdělávat se a přiučit se 
něčemu novému.

V březnu proběhla oslava MDŽ v retro 
stylu s ochutnávkou listového těsta – 100 
x jinak. Ženy obdržely při vstupu karafi át, 
muži vesele svátek žen oslavovali stejně 
jako v době, kdy MDŽ byl svátek hlavně 
pro muže. Tehdy sehnat pro ženu jakou-
koli květinu byl výkon téměř nadlidský, 
proto bylo nutné se za něj odměnit.  Ve 
stejný měsíc se konal i dětský maškarní 
karneval se soutěžemi, ukázkou výcviku 
pejska a diskotékou.

V dubnu kolem Velikonoc byla uspo-
řádána prodejní výstava velikonoční vý-
zdoby s ochutnávkou pečiva a ukázkami 
pletení pomlázek, výroby píšťalek a drát-
kované techniky ozdoby vajíček.

V říjnu jsme mohli navštívit USA pro-
střednictvím fotografi í a komentáře ing. 
Richarda Malíka, který pobýval v  USA 
s přestávkami několik roků. O své zážitky 
se Richard podělil s  přeplněným sálem 
kavárny a přidal vlastnoručně připrave-

Skončil rok 2014. Ráda bych provedla, tak jako vždy, stručné 
hodnocení činnosti galerie při obecním úřadě. Ta doplňovala 
kulturní život v obci, který je v Nenkovicích, ve srovnání s nej-
bližšími okolními obcemi, podle mého názoru, opravdu bohatý 
a pestrý.

První výstava v roce 2014 patřila pražskému malíři Františku 
Vlachovi. A grafi k Vlach, který se do Nenkovic opět moc těšil, 
nezklamal. Na vernisáži, která se konala 28. 3., na sebe prozradil, 
že je trochu nezodpovědný, trochu netolerantní a velmi nedo-
chvilný. Ale to nic neubralo na jeho velkém díle, se kterým se 
v Nenkovicích představil. Tentokrát to byly opravdu velké věci a 
to doslova a do písmene.  Ženy kreslí nejvíc a nutno podotknout, 
že jeho ženy na obrazech byly křehké, krásné a záhadné – moc 
se líbily. A protože má rád divadlo, často ho motivuje Commedia 
dellarte.Také přibylo obrazů s biblic-
kými příběhy. František Vlach miluje 
Jižní Moravu, konkrétně Slovácko, 
a tvrdí, že je to poslední ráj na zemi. 

Na další akci jsme se připravova-
li téměř půl roku. Důstojně oslavit 
100. výročí narození pana učitele 
Leopolda Sehnala jsme se rozhodli 
1. června. Celou akci jsem připravo-
vala ve spolupráci s panem Vaškem 
Horákem, rodákem ze Želetic, vel-
kým folkloristou. Akce se konala na 

nou ochutnávku mexické kuchyně, kte-
rou mohli ocenit všichni účastníci setká-
ní. 

Ke konci listopadu voněly v  kavárně 
guláše, domácí chléb, pomazánky a paš-
tiky, které poskytli k  ochutnání občané. 
Souběžně mohli návštěvníci shlédnout 
prodejní výstavu adventních věnců a vá-
noční výzdoby.

Kavárna KD Nenkovice děkuje orga-
nizátorům uvedených akcí, účinkujícím, 
všem občanům, kteří poskytli své kulinář-

jeho podnět. Obecní úřad nám byl ve všem nápomocen. Pan 
učitel byl jedním z těch lidí, kteří si takovou oslavu zasloužili. Byl 
to nejen dobrý kantor, ale především ho všichni znali jako zakla-
datele dětské dechové hudby při Základní škole v Nenkovicích. 
Byl jedním z  těch vzácných osvětářů, kteří navzdory nepřízni 
nadřízených orgánů, dělali svou práci s  vírou, že slouží dobré 
věci. Slavnostní akce se zdařila. Velký podíl na tom měli zpěváci, 
cimbálová muzika, skvělé kvarteto z Prahy v čele s bývalým žá-
kem pana učitele, rodákem ze Stavěšic, Milanem Léskou. Spous-
ta jeho žáků zavzpomínalo u výstavy fotografi í z dob slávy de-
chové hudby. Děkujeme všem, kteří přišli uctít památku tohoto 
významného člověka a učitele.

Na závěr roku nás čekala v galerii ještě adventní prodejní 
výstava. 13 vystavujících byl zatím nevyšší možný počet vy-

stavujících, který se kdy v  gale-
rii nacházel. A bylo tedy oprav-
du z  čeho vybírat dárky pro své 
blízké nebo se jenom tak potěšit 
a pokochat.

A je tu rok 2015 a s ním i další 
plány. Vypadá to, že se letos mož-
ná dozvíte něco o pravěku, ženy 
potěší šperk z dílen několika au-
torů a na podzim se můžete do 
galerie vydat na výstavu obrazů.

Jitka Válková

ské a jiné výrobky k  ochutnávkám a vý-
stavám a všem sponzorům. Věříme, že si 
i nadále udržíme přízeň a podporu obča-
nů a přejeme všem do nového roku hodně 
zdraví a štěstí.

Za kavárnu  Jiří Judas
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Kultura je v obci Nenkovice opravdu bohatá jak pro děti, tak i pro dospělé. 

Pořádají se tradiční krojované hody, společenský ples,  slety čarodějnic, dětské dny, 

karnevaly pro děti, akce na ukončení prázdnin, podzimní dny, silvestr 

a jiné další akce, jako například:

Neckyáda aneb „Starostovy necky“

Další velkou akcí, kterou obec v loňském roce uspořádala, byl pod zástěrkou originální soutěže křest  nového rybníka. K tomuto 
je nutné připomenout, že někteří odborníci dokonce nevěřili, že v této nádrži bude  někdy voda. Opak je pravdou. Rybník se za 
jeden rok a několik měsíců zcela naplnil. Křest proběhl za mohutných příprav zaměstnanců obce a našich hasičů a zejména účasti 
široké veřejnosti a třinácti soutěžících družstev. Rybník se netradičně pojmenoval po zakladateli naší obce ,,Nynek.“
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Vítání občánků

Nenkovjánek

Pěnčíkovy Nenkovice 

se vzpomínkou na pana učitele Leopolda Sehnala

V uplynulém  roce  starosta obce  přivítal v galerii  obecního  úřadu  celkem  devět  nových občánků. Sedm  holčiček a dva 
chlapci obdrželi dárečky, maminky růžičky a všichni si připili na jejich zdraví. A jednoho chlapečka jsme přivítali na dálku, proto-
že pobýval v zahraničí. 

Dětský národopisný soubor Nenkovjánek pod vedením paní učitelky 
Jaroslavy Macháčkové vystupoval v roce 2014 na festivale v Dambořicích, 
na festivale ve Starém Podvorově, dále pak na kulturní akci v Násedlovi-
cích a také na oslavě starosty roku Petra Zálešáka v Nenkovicích.

Přehlídka dechových hudeb proběhla v červ-
nu za účasti DH Nenkovjanka, DH Hradčovjan-
ka, DH Bojané, DH Hradišťanka - Slovensko, DH 
Mutěňané - Čejkovjané. Současně s  přehlídkou 
proběhla v prostorách budovy školy vzpomínko-
vá akce na pana učitele Leopolda Sehnala. Této 
akce se zúčastnili  mužské pěvecké sbory z okolí 
a také profesionální trubači z  Prahy. Iniciátorem 
vzpomínkové akce byl pan Václav Horák. Zpěvák  
místních lidových písní, který velmi rád a silně 
vzpomíná na  své učitele z  naší školy.
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Společenský ples obce Nenkovice 2014

Dětský karneval 2014

Silvestr 2014

Vypouštění ryb do rybníka Zápas Tygřice s dětmi

FOTOPŘÍLOHA
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Slet čarodějnic 2014

Mikulášská besídka

Oprava sociálního zařízení ZŠ - bourací práce Oprava sociálního zařízení ZŠ - opravené

FOTOPŘÍLOHA



www.nenkovice.cz18

Průvod

Vyhlášení vítězů F1

Májenka

Svatý Florián

Železný muž - nedělní vystoupení

Hody 2014
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Evidence obyvatel:

Počet obyvatel k 31.12.2014 :   468
Přihlášeno 10 obyvatel, odhlášeno 15 obyvatel, zemřelo 5 obyvatel, narozeno 5 novorozenců.

Co nás trápí

Petice a stížnosti

Obecní úřad obdržel petici občanů  
za odklizení  odpadu z domu č.142. Dům 
je znám svými požáry. Dosud se  situace 
vyvíjela tak, že Obecní úřad urgoval pro-
střednictvím právníka  odklizení odpadu  
přes Krajskou hygienickou stanici a ma-
jitele domu. Ten v  rámci řízení projevil 
ochotu a odpad dokonce začal v loňském 
roce odklízet a odvážet. Jenomže  odpad 
odvážel  po malých troškách v igelitových 
pytlích a jen sporadicky až úplně přestal. 
Tím  tedy  projevil  ochotu  spolupracovat. 
V současné době není  odpad odklizen ani 
z poloviny  a sousedé nárokují jeho odkli-
zení jelikož se tam shromažďují   potkani. 
Zastupitelstvo tento podnět projednalo  
a pověřilo starostu obce, aby v  této věci 
konal.  Znovu se bude postupovat dle zá-
kona a zahájí  řízení  s vlastníkem domu o 
odklizení  odpadu za účasti hygieny.

Škodná v revíru

K dalším, v naší obci již  opakovaným 
škodám   došlo v  souvislosti s nepolapi-
telnými  kunami.  Opět došlo ke škodám 
v půdních  prostorách rodinného domu. 
Pod  střešní krytinou byla kunami zcela 

zničena izolace. Zákonem chráněné šel-
mičky si tam vybudovaly své hnízdečko. 
Škody jdou do desítek tisíc korun. Tento-
krát řádily u hřiště  a  jestli  na tyto tvory 
funguje vůbec nějaký odpuzovač, to  se  
musíte  zeptat tentokrát obyvatel  u  hřiště. 

Propadlá  kanalizace v příhoně

Pod farmou v příhoně je někde prask-
lá kanalizace a její vyústění se rok od roku 
propadá a tím se přibližuje blíž a blíž 
k obci. U výtoku je současně podemílána 
krajnice. Oprava  nebude nejlevnější. Pro-
střednictvím  tohoto článku  žádám obča-
ny, kteří mají vyústění odpadů do kanali-
zace v  příhoně,  aby  nepouštěli  splašky  
napřímo a vybudovali si  alespoň jímku, 
kde  splašky vyhnívají. Pohled do příkopy,  
kde  plavou papíry a jiné výkaly nejenom 
že je hrozný, ale především nějaké udržo-
vací práce v těchto podmínkách  je jen pro 
otrlé povahy. Situaci s  odkanalizováním 
obce zatím stojí na fi nancích a dotacích. 
Dotace na novou čističku a odkanalizo-
vání   se  v současné době pohybuje mezi 
50-70% celkových nákladů.  Spoluúčast 
obce je prozatím pro naši obec neúnosná. 

Mostek na lúčkách

Mostek na lůčkách je v  havarijním 
stavu. Starostovi se nepodařilo od země-

dělských subjek-
tů,  které tohoto  
mostu  značně vy-
užívají  sehnat do-
statečný obnos na 
jeho opravu. Proto 
byl pouze osazen  
dopravními znač-
kami  a zákazem  
vjezdu vozidel nad 
3.5tuny. Nikdo však 
značku nerespek-
tuje.  Přitom dnešní 
velký traktor s  ob-
rovskými plně na-
loženými vlečkami 

váží dokonce víc jak nákladní  kamion, 
tedy více jak 24tun!  Nejenže se propa-
dá nájezd na mostek, ale okolí mostku 
se propadá tak,  jako kanalizace  na kon-
ci  příhona.  Mostek  je  celá desetiletí 
bez zábradlí, které tehdejší  JZD nechalo 
odstranit.  Zábradlí bylo namontová-
no   zpět.   Zamezí se tak,  aby na mostek 
vjížděli dnešní obrovské stroje. Doufám, 
že mostek se tak dál nebude propadat 
a jeho oprava tím nebude čím dál víc ná-
kladnější. Už dnes je oprava vyčíslena na 
400 tisíc korun.

Rušení nočního klidu pořádá-

ním zábav

V  roce 2012  byla řešena petice ob-
čanů  na rušení nočního klidu pořádá-
ním  zábav na hřišti. V rámci tohoto byla 
sjednána  s  občany dohoda  o pořádání 
celkem tří  akcí  na hřišti v  době letních 
prázdnin.  Obec se  snaží  všechny pod-
mínky dodržet tak,  aby pořadatelé moh-
li akci uskutečnit, ale aby také občané 
nebyli poškozováni hlukem nebo vět-
ším počtem  zábav  nad rámec dohody. 
Přesto se v  loňském roce napříč dohodě 
našli opět stěžovatelé, kteří  informovali  
instituce a úřady o rušení nočního klidu 
v  naší obci  při zábavách. V  této souvis-
losti můžu konstatovat  a připomenout, 
že výtěžek  ze zábav na hřišti pomáhá 
sportovcům při fi nancování  fotbalového 
klubu TJ Sokol a také že v parlamentu je 
připraven zákon, kde překročení  limitů 
hladin  hluku  budou mít v  kompetenci  
přímo obce a ne hygieny. Pro  přirovnání  
si  představte  města nebo větší obce,  kde 
jsou nejrůznější  několikadenní slavnosti 
a festivaly. V  těchto případech nejsou 
vůbec stížnosti řešeny. Například letošní 
Slovácký rok  v Kyjově či folklorní slavnos-
ti  ve  Svatobořicích –Mistříně. Tyto  zába-
vy  uprostřed  obcí  běží  až do ranních 
hodin. Několik dnů a nocí. Buďme  prosím 
tolerantní a soudní a ty tři prázdninové ví-
kendy Nenkovjákům tolerujme. 

Děkuji  Zálešák.

Grafi cká úprava a tisk: www.tiskarnabrazda.cz
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