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Slovo starosty

Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2015

Vážení spoluobčané, 
do rukou se Vám dostává obecní zpra-

vodaj, kterým Vás chceme informovat 
o  událostech v  naší obci za uplynulý rok. 
Veškerá činnost a dění  na obecním úřadě 
v loňském roce byla směrována k největší 
akci za posledních několik desetiletí a  to 
byla rekonstrukce budovy školy. Po sed-
mi letech, kdy byla budova převedena do 
majetku obce, se konečně podařilo zís-
kat dotaci z OPŽP na zateplení a výměnu 
oken. Společně se zateplením se v místech 
bývalého internátu upravily prostory pro 
mateřskou školku a  zrekonstruovala se 
také druhá část sociálního zařízení. Z bý-
valé uhelny se vybudovala prostorná garáž 
a před budovou odstavné parkoviště. Spo-
lečně se stavebními úpravami se investo-
valo nemalou částkou do elektronického 
zabezpečení přístupu do budovy. Obec 
jako každý rok opět využila dotace z úřadu 
práce a zaměstnala své občany. Za zmínku 
stojí připomenout, že v rámci našeho regi-
onu patříme k těm významnějším příjem-
cům peněz z evropského sociálního fondu 
na zaměstnanost. Všichni naši zaměstnanci 
se podíleli na činnostech v  souvislosti se 
školou. Jenom přestěhování školky do no-
vých prostor nám trvalo dva měsíce. Celá 
investiční akce si vyžádala téměř 13milionů 
korun a určitě patří k nejnáročnějším obec-
ním investicím posledních let. Za zmínku 
stojí také skutečnost, že od letošního roku 
byly dotace na zateplení procentuálně sní-
ženy a pravděpodobně bychom na ně v le-
tošním roce už nedosáhly. K dění ve školství 
Vás informuje samostatná příloha uvnitř 
tohoto zpravodaje.  Uvnitř zpravodaje také 
naleznete fotografi e z  nejrůznějších spo-
lečenských a kulturních akcí z uplynulého 
roku. Z těchto  fotek  musí  každý pochopit, 
že tvrzení některých nespokojenců ,,že se 

v obci nic neděje“  jsou  fakt  hloupé 
bláboly. 
V rámci dotací na biokoridor a pro-

tipovodňového poldru byla ukončena tzv. 
doba udržitelnosti projektu a  tyto stavby 
byly převzaty do majetku obce. Tím se 
obec také zavázala o  tyto stavby pečovat 
na svoje náklady. U stavby rybníku, kde 
probíhají závazky zhotovitele poslední 
rok, byl reklamován průsak vody v  bez-
pečnostním přelivu. V tomto směru byla 
provedena injektáž a průsak byl zastaven. 
U rybníku tak bude celý kalendářní rok pro-
bíhat příprava, na zajištění dalšího provozu 
a hospodaření vodních děl dle plánu péče 
a příslušné platné legislativy. 

V oblasti odpadového hospodářství je 
důležité oznámit, že místní poplatky zů-
stávají pro příští rok ve stejné výši jako loni 
a že sběrné místo v Příhoně bude fungovat 
i v letošním roce. V oblasti třídění odpadů 
jsme na čtvrtém místě mezi obcemi do 500 
obyvatel v  rámci celého Jihomoravského 
kraje. A když nahlédnete pod pomyslnou 
pokličku tak se dovíte, že v rámci 42 obcí na 
Kyjovsku jsme jediná obec, která zavedla 
třídění plastů přímo v domácnostech. Ten-
to systém se nám začíná vyplácet. Ptáte se 
jak? Vytříděné plasty jsou totiž do rozpočtu 
obce zpětně honorovány společností Eko-
-kom. A právě obdržené částky za vytřídě-
ný plast se v loni začaly navyšovat. Naopak, 
v systému bioodpadu žádné výhody nebo 
zpětné platby nejsou, a jelikož občané bě-
hem kratičké doby naplní velkoobjemový  
kontejner, náklady na bioodpad se prudce 
navýšily a vyrovnávají tak fi nance z plastů. 
Odměnou je kompost, který si můžete na 
sběrném místě nabrat zdarma. Tento kom-
post je úředně značen jako certifi kované 
hnojivo. 

V loňském roce se po obci také roz-
místilo jmenné značení ulic a  částí obce. 
Význam to má jediný. Aby části obce zů-
staly živé, aby historické názvy nezanikaly, 

aby zejména nový obyvatelé se měli podle 
čeho orientovat. Kupodivu některé zásilko-
vé a kurýrní služby už tyto názvy převzaly 
a používají je při vyhledávání adres.

V oblasti dopravy se systém parkování 
automobilů po jedné straně komunikace 
osvědčil, a  proto se v  loňském roce ještě 
rozšířil. Důležité je připomenout, že toto 
značení je právně ošetřeno a  značky jsou 
legální. Takže neplatí co někteří tvrdí, že 
značky si rozmístil starosta, jak chtěl. Vše 
bylo řádně projednáno se správou a údrž-
bou silnic, s  dopravním inspektorátem 
a Policií ČR. Policie zde tak může uplatňovat 
pokuty. Někteří občané na tento systém 
nahlížejí kriticky, ale dovedete si předsta-
vit chaos v parkování a stání aut zejména 
o  víkendech? Navíc, když vidíte jak velké 
autobusy a traktory zde projíždějí? Je třeba 
na tuto věc nahlížet také z pohledu řidiče, 
v takovém případě bychom měly, být rádi 
za to, že jsme mimo hlavní dopravní tahy.  

Život na venkově jsme si zvolili sami, 
a  pokud můžeme srovnávat dle velikosti, 
tak u naší obce se 471 obyvateli nemusí být 
samozřejmostí, že je v obci školka, základ-
ní škola, galerie, lékařská péče, veterinární 
ordinace, kaple kde probíhají mše, hřbitov, 
potraviny s  večerkou, pohostinství, hřiště, 
rybník, protipovodňová nádrž, fungující 
dobrovolné organizace, velmi bohatý kul-
turní a  společenský život okořeněný nej-
různějšími akcemi. Je třeba si takových věcí 
vážit, protože ekonomika, nebo okolnost 
ve vedení obce může zafungovat opačně 
a jedním okamžikem lze některé vymože-
nosti ztratit. Doufám, že v  dalších letech 
obec opět využije peněz z nového dotační-
ho období a bude se nadále rozvíjet a bu-
dovat ve prospěch našich potomků.

Dovolte mi závěrem poděkovat Všem 
za podporu v obecních záležitostech a po-
přát pevné zdraví a mnoho úspěchů v pra-
covním i osobním životě.

Petr Zálešák, starosta

Obec Nenkovice pro rok 2015 schválila rozpočet (30. 12. 2014) 
s  příjmy 6.121.500,- Kč, výdaje 5.890.300,- Kč se splátkou úvě-
ru 231.200,-Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu a bylo vy-
hotoveno jedenáct rozpočtových opatření. Po úpravě příjmy 
16.648.000,-Kč, výdaje 19.492.300,-Kč, v nichž je obsaženo i fi nan-
cování (splátky úvěru-jistina) obce po poslední úpravě rozpočtu 
k 31. 12. 2015 v částce 306.000,-Kč  pol. 8124 (dlouhodobé půjčky) 
a fi nancování z účtu 650.300,-Kč.

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 16.648.000,- Kč 
se z největší části skládají z dotací, daňových příjmů, dále pak pří-
jmy z pronájmu pozemků, z poskytování služeb, z úhrad dobýva-
cího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr poplatků (odpad, 
hřbitovní poplatky, pes), úroky z  banky, prodej pozemků a další 
příjmy.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2015:  

- Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a státního 

rozpočtu (85%+15%) a (82,38%+14962,55%) z Úřadu práce 

pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP) v obci v cel-

kové částce 810.716,-Kč. 
Dotace od ÚP

UZ 13234

Podíl státu Podíl EU

Projekt VPP
725.798,00Kč

15%
108.869,70 Kč

85%
616.928,30 Kč

Dotace od ÚP

UZ 13013

Podíl státu Podíl EU

Projekt VPP
84.918,00Kč

15%
14.962,55 Kč

85%
69.955,45 Kč
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Sociální prevence a služby

Zaměstnanost

- Dotace investiční na projekt „Zlepšení tep. tech. vlast-

ností obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice“ příjem 

částky 8.934.747,06 Kč.

Dotace SFŽP 

příjem celkem 

Podíl státu SR

UZ 15832 

Podíl EU

SF UZ 15833

Vlastní

prostředky 

90%
8.934.727,06 Kč

 5%
496.373,71 Kč

85%
8.438.353,35Kč

10%
992.747,49 Kč

-  Výsadba zeleně –bezúplatný převod stavby „Retenční ná-

drž Nenkovice“ – technické zhodnocení Retenční nádrže

Státní pozemkový 

úřad - celkem TH

Výsadba zeleně Pěstební péče

987.044,00Kč 821.742,00Kč 165.302,00 Kč

- Dotace jiné

Vzdělání pro konkurence-
schopnost (pro ZŠ a MŠ 
Nenkovice)

 233.787,00 Kč MŠMT-neinv.
dotace- vyčerpáno 
celk.

Výsadba třešní v PR Sovince  19.941,00 Kč MŽP – neinv.dotace 
– vyčerpáno celk.

- Daňové příjmy 5.628.917,-Kč
- Příspěvek na výkon státní zprávy 87.000,-Kč.  
- Dále neinvestiční dotace od obcí na žáka 83.926,-Kč (příspě-

vek 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 12.870,-Kč.

Výdaje Obce Nenkovice v roce 2015 po úpravě rozpočtu 

činily 19.942.300,-Kč, v nichž je obsaženo i fi nancování (splát-

ky úvěrů) obce po poslední úpravě rozpočtu k 31. 12. 2015 

v částce 306.000,- Kč  pol. 8124 (dlouhodobé půjčky):

- Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy pro ZŠ Nen-
kovice v částce 1.919.336,-Kč + 233.787,-Kč dotace.

- Nedokončený majetek účet 042: myslivna materiál, práce 
34.175,50 Kč, Zlepš.tep.tech.vl.obv.konstrukcí ZŠ a  MŠ Nen-
kovice  11.800.526,52 Kč, celkem do majetku 021 zařazeno 
v hodnotě 12.279.651,52 Kč, parkoviště u školy 317.996,20 Kč 
(021), hřišťátko u  školy 62.625,-Kč. Traktor celkové výdaje 
1.463.280,-Kč (022).

- DDHM obce 028 v částce 97.831,-Kč, 022 částka 1.521.239,-Kč  
- Výdaje na pracovníky VPP (mzdy, soc.zam.org.zdrav.zam.org. 

827.940,-Kč. V roce 2015 obec zaměstnala 7 občanů VPP. 
- Energie, materiál, práce, služby, opravy, mzdové náklady, pro-

jekty, vlastní způsobilé výdaje k dotacím a jiné.  
- Splátky úvěrů v r. 2015 inž. sítě, budova školy částkou 305.968,- 

Kč (pravidelné měsíční splátky I. a II. úvěru).     
        
Srovnání roku 2014 a  roku 2015. Rozpočet po úpravách 

v roce 2014, příjmy v roce 2014 v částce 9.783.100,-Kč a výdaje 
9.385.800,- Kč, fi nancování (8124 spl. úvěru) 397.300,-Kč. Rok 2015 
je v rozpočtu o 100% vyšší oproti rozpočtu r. 2014. V roce 2015 
se pokračovalo se splácením úvěru č. I (inž. sítě) a dále splácení 
nového úvěru č.II (oprava školy-spoluúčast), příprava projektů pro 
dotační tituly, získání traktoru z dotace, opravy a jiné aktivity. Prá-
ce hlavně s využitím pracovníků pro VPP, kteří obci tak ušetří ne-
malé výdaje. Obrovská investiční akce výměna oken na budově 
ZŠ, kompletní zateplení a nová fasáda, kde dotace na tuto akci je 
90% SFŽP ze způsobilých výdajů, 10% vlastní zdroje + nezpůsobi-
lé výdaje. Část hrazena z fi nancování, část 2.500.000,-Kč z úvěru.

Dotace pro obec znamenají nejen velkou fi nanční výpomoc, 
ale také obrovský nárůst 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 maximál-
ní míře v nejlepším pořádku a bez pochybení. Veškeré fi nanční 
transakce souvisí s Plánem  rozvojem obce Nenkovice, schválený 
v ZO v roce 2010 a 2014. Kontroly hospodaření obce Nenkovice 
byly s dosavadním výsledkem bez závažných pochybení, kontroly 
(audit) provádí kontrolní oddělení pro přezkum hospodaření KrÚ 
JMK Brno.  

Zpracovala Kučerová  

Pokud k vám zajíždí Charita či Home-
dika a vykonává úkony v rámci péče o ne-
mocného pacienta, vězte, že obec přispívá 
na tuto činnost ze svého rozpočtu. V loň-
ském roce vznikl požadavek kraje a  po-
tažmo ORP Kyjov na navýšení plateb obcí, 
respektive větší spolufi nancování těchto 
služeb ze strany obce. Obec v  minulosti 
na tyto služby přispívala a  zastupitelstvo 

Na začátku minulého roku byla v naší obci v rámci okresu 16% 
nezaměstnanost. Obec se od začátku mého působení na radnici 
snaží vycházet občanům co nejvíce vstříc a zaměstnává každoroč-
ně větší počet svých obyvatel na veřejně prospěšné práce. I když 
jsme menší obec, tak v obdržených dotací na zaměstnanost patří-
me v našem regionu k těm významnějším příjemcům. Obyvatelé 
tak sami pracují na zvelebování obce a současně se tímto způso-
bem šetří rozpočet, jelikož spoustu prací provádíme svépomocí. 
Nemusí se tak najímat a platit fi rmy. V této souvislosti připomínám, 

také rozhodlo, že nadále bude přispívat do 
tohoto solidárního systému sociálních slu-
žeb. Důvod je jednoduchý, aby nedochá-
zelo například k tomu, že pacient – občan, 
zůstane uvázaný na lůžku a bude si muset 
úkony, které neproplácí jeho zdravotní po-
jišťovna hradit sám ze svých peněz. Obec 
takto reaguje také na kritiku, že by měla 
něco dělat pro seniory. Pozor, pokud máte 

že zastupitelstvo uvolňuje peníze z rozpočtu a funkce zaměstnava-
tele spadá do kompetence starosty obce. Bohužel stát pro letošní 
rok zpřísnil podmínky pro zaměstnávání uchazečů. Z tohoto dů-
vodu nebude možné zaměstnat všechny uchazeče a také se ne-
budou provádět všechny naplánované akce. Troufám si tvrdit, že 
stát tak šetří fi nanční prostředky na výdaje v souvislosti s migranty. 
Někde se ty peníze na zdravotní vyšetření, ubytování, školení, a pří-
padné pracovní zařazení musí najít, ne?  

P.Z.

doma nemocného člověka, o  kterého se 
staráte a zajíždí k vám Charita či Homedi-
ka zeptejte se na úkony, které hradí pojiš-
ťovna, a  které hradí sociální odbor Kyjov, 
nebo které je možné objednat a  připlatit 
ze svého atd.!! Naše obec zasílá sociálnímu 
odboru peníze a podílí se na fi nancování 
těchto služeb!!!  

P. Z.
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Na co obec přispívá ze svého rozpočtu

Zkušebna

Obecní rozpočet je závislý na výši zasla-
ných daní od státu. Dále se rozpočet upra-
vuje podle toho, jaké dotace obec získává. 
Někteří občané se na mne obrátili s dotazem, 
za co vlastně obec rozpočet utratí. Docela lo-
gický dotaz. A jelikož nic není zadarmo, na 
toto je jednoduchá odpověď. Všechny čin-
nosti, které obec potažmo obecní úřad vyko-
nává, stojí peníze. Obec postupně navyšuje 
svůj majetek a tím také navyšuje výdaje na 
údržbu. Obec vlastní 9 budov. Největší výda-
je jsou spojené se školstvím. V rozpočtových 
výdajích najdete investiční a  stavební akce, 
splátky 2 úvěrů, pořizování projektové do-
kumentace, výdaje na zaměstnance včetně 
starosty, servisy strojů, pohonné hmoty, spo-
třební materiál, výdaje na svozy a  likvidace 
odpadů, výkupy pozemků, údržbu budov, 
náklady na veřejné osvětlení, energie atd.. 
Hospodaření podléhá nejrůznějším kontro-
lám státu, krajského úřadu, fi nančního úřa-
du, zdravotních pojišťoven atd. Kdo by chtěl, 
do této problematiky více nahlédnout, může 
osobně požádat o informace přímo na obec-

Loňský rok, tedy rok 2015, byl opět na 
hudební i  nehudební události kolem nen-
kovské zkušebny poměrně zajímavý.Po zá-
niku kapely Hary a hadi zde vznikla kapela 
nová, která se jmenuje Sounds of Occupati-
on. Anglický název je zvolen s ohledem na 
to, že zpěvák, bubeník a textař v jedné osobě 
je rodilý Ir, tudíž i veškeré texty jsou v anglič-
tině. V kapele se kromě něj sešli i baskytaris-
ta a kytarista z již neexistujících Hary a hadi. 
První zkouška proběhla začátkem ledna a již 
v  březnu kapela zahrála na svíci v  místním 
kulturáku. Do konce roku stihli kluci odehrát 

ním úřadě. Nejrůznější dohady však vznikají 
mezi občany při debatách, kdo nebo jaký 
spolek obdržel od obce dotaci a že starosta 
podporuje toho nebo jiného. Kdo má zdravý 
rozum tak chápe, že tomu tak není a že vý-
daje musí mít svá pravidla. Dovolte, abych 
přiblížil, jak a  kdo je z  obecního rozpočtu 
podporován. Obecní rozpočet schvaluje za-
stupitelstvo a veškeré úpravy a pohyby jsou 
ze zákona projednávány na jednáních zastu-
pitelstva. Dlouhodobě jsou podporovány 
v  první řadě činnosti důležité pro základní 
život obyvatel. Co to znamená? Tak v první 
řadě obec přispívá nemalou částkou na pro-
voz IDS. Takže autobusová doprava v obci je 
částečně fi nancována z rozpočtu obce. Dále 
ORP Kyjov si nárokuje poplatky za výkon ně-
kterých služeb. Z obecního rozpočtu je hra-
zena přestupková agenda. Každý přestupek 
je obci naúčtován. Z obecního rozpočtu jsou 
částečně fi nancovány služby spojené s práv-
ní ochranou dětí. Z obecního rozpočtu je 
také částečně fi nancována sociální prevence 
a služby s tím spojené (viz. článek níže). Laic-

ky řečeno, stát přenáší co nejvíce povinností 
na obce a pokud si tyto není obec schopna 
zajistit sama, musí za ně platit!!! A u naší malé 
obce to ani jinak nejde. Jistě, obec tyto poža-
davky, potažmo výdaje nemusí akceptovat, 
ale dovedete si představit, že autobus by zde 
jen projížděl a zastavoval jen ráno, v poled-
ne a večer, jak nám bylo vyhrožováno? Nebo 
odmítnout fi nancování sociálních služeb? 
To by znamenalo, že charita by zajížděla do 
naší obce pouze v případě, že by si ,,pacient 
ležák“ hradil úkony, které by nehradila zdra-
votní pojišťovna z  vlastního. Další debaty 
vznikají kolem spolků. Obec vlastní veškeré 
budovy, které spolky užívají. Podpora spol-
ků je v naší obci realizována tak, že tyto or-
ganizace nedostávají od obce žádné hotové 
peníze do pokladny, ale hradí se jim náklady 
na elektřinu, plyn, vodu a částečnou údržbu 
budov a zařízení. Tento způsob podpory se 
jeví jako nejvýhodnější. Doufám, že jsem 
tímto, alespoň částečně vysvětlil otázku, na 
co všechno obec přispívá ze svého rozpočtu. 

P. Z.

Odpadové hospodářství

Naše obec jako jediná ze 42 obcí na Kyjovsku se zapojila do 
projektu pod názvem ,,Zlepšení třídění odpadů v okrese Hodonín“. 
Občané obdržely žluté popelnice na plasty a  vývoz vytříděného 
plastu tak probíhá také přímo z domácností. Pokud někdo ještě žlu-
tou popelnici nemá, může si tuto vyzvednout zdarma na Obecním 
úřadě. Stávající systém hnízd s kontejnery o objemu 1100 litrů zůstal 
ale zachován. Občan pokud má popelnici s plasty plnou, tak může 
využít těchto větších kontejnerů na 8 místech v  obci. Zachováno 
také zůstalo sběrné místo v Příhoně, kde je možno velkoobjemový 
odpad z domácností ukládat. Na toto sběrné místo můžou obyva-
telé vozit odpad za předpokladu, že mají zaplacen roční poplatek za 
odpad. Odpad je následně odvážen a likvidován odbornou fi rmou. 
V rámci třídění je obec také zapojena do systému třídění bioodpa-
du. Na rostlinný odpad obdrželi domácnosti hnědou popelnici. Za 
třídění tohoto odpadu můžou občané zdarma získat kompost, který 

je uložen na sběrném místě v Příhoně. Dalším rozšířením sytému je 
nově možnost třídit v domácnostech papír a nápojové kartony do 
igelitových pytlů. Prozatím jde o nový zkušební provoz. Modré igeli-
tové pytle na papír a papírové obaly, dále červené igelitové pytle na 
nápojové kartony si může občan zdarma vyzvednout na obecním 
úřadě. V průběhu prvního pololetí tohoto roku dále občané obdrží 
zdarma barevné tašky na tříděný odpad. Tyto mají za úkol nahradit 
v  domácnostech odpadkové koše. Naplněné pytle se od domác-
ností vyváží společně se žlutými popelnicemi na plasty. Podle vyu-
žitelnosti a hlavně hmotnosti a počtu naplněných igelitových pytlů 
se následně tento způsob potvrdí nebo se od něj upustí. Vzhledem 
k novému zákonu o odpadech dojde v nejbližší době k dalším změ-
nám. Tyto změny se promítnou v příštím roce 2017.  Další konkrétní 
informace o odpadech na samostatném letáku uvnitř zpravodaje.  

P. Z.

6 koncertů – po dvou v Brně, Kyjově a Nen-
kovicích. Mimochodem v  Nenkovicích byl 
jedním z  těchto  koncertů znovuobnovený 
Vůdštok na místním hřišti, který se sem po 
roce vrátil v režii TJ Sokol Nenkovice. Kape-
la v říjnu nahrála dokonce svoji první desku 
ve studiu v Chrlicích, která v roce 2016 vyjde 
u  labelu Ears & Wind a  píseň Foundations 
z  této desky byla nasazena jako novinka 
do pořadu Startér na radiu Wave. Další kon-
certy jsou v plánu, pracuje se na videoklipu 
i na nových písních. Všechny skladby z při-
pravované desky jsou ke slyšení na profi lu 
kapely http://bandzone.cz/soo.

Druhou kapelou, působící v  nenkov-
ské zkušebně je Honzíkova cesta. Toto trio 

odehrálo loni jen 3 koncerty – po tom po-
sledním bohužel došlo k  vážnému zranění 
frontmana, takže momentálně je soubor 
neaktivní, nevystupuje ani nezkouší. Vše se 
snad co nejdřív vrátí do normálu a  rekon-
valescence vůdčí osobnosti kapely pokročí 
v  takové míře, že bude opět fi t a  schopen 
dalších koncertů…  -mb-
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Nenkovjánek
Již devět let pracuje národopisný sou-

bor Nenkovjánek pod vedením paní učitel-
ky Jaroslavy Macháčkové a Radky Seďové.  
Děti se zde učí slováckým písním, tancům, 
lidovým říkankám a  vystupují na různých 
folklórních akcích v  okolí. Soubor navště-
vují děti od pěti do čtrnácti let. 

Sezóna vystoupení byla letos zahájena 
v květnu na Základní škole v Nenkovicích 
při příležitosti oslavy Dne matek. Ve stej-
ném měsíci proběhla již tradičně Májová 
veselice ve Ždánicích, na kterou jsme přijali 
pozvání. Pořad pod názvem „Dětské hry“ 
probíhal vzhledem k deštivému počasí na 
kulturním domě. Akce se i  přes nepřízeň 
počasí vydařila a všichni měli radost z po-
dařeného vystoupení. 

V neděli 14. června se uskutečnil 29. roč-
ník festivalu „Kraj beze stínu“ v  Krumvíři 
v areálu národopisného stadionu. Náš sou-
bor vystoupil v  programu inspirovaném 
obilím s názvem „Od klásku ke kvásku“. Na 
rozdíl od deštivého počasí ve Ždánicích nás 
celý den provázelo horké letní počasí. Bylo 
velmi náročné vydržet po celou dobu pro-
gramu při tak vysokých teplotách v  kroji, 
ale děti vše opět zvládly na výbornou. 

Naší letošní největší akcí bylo vystou-
pení na Slováckém roku v  Kyjově v  dět-
ském pořadu, „Teče voda, voděnka“, který 
probíhal v areálu městského parku. Velmi si 
tohoto pozvání vážíme, protože možnost 
zúčastnit se této nejvýznamnější národo-
pisné slavnosti regionu mělo jen několik 
málo dětských souborů. Tato slavnost 
probíhá v srpnu, což je pro soubor pracu-
jící během školního roku velká nevýhoda. 
Bylo těžké dát po měsíci a  půl prázdnin 
zase všechny děti souboru dohromady 
a hlavně si připomenout nacvičené pásmo. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že uspo-
řádáme letní soustředění. Tři dny před za-

čátkem Slováckého roku strávily děti přímo 
ve škole v Nenkovicích. Program byl boha-
tý. Kromě každodenních zkoušek na děti 
čekala spousta soutěží, her, tvořivých čin-
ností, stezka odvahy, táborák a  vzhledem 
k teplému počasí také koupání. Děti odjíž-
děly domů s výborně nacvičeným progra-
mem a se spoustou zážitků. Mezi nejsilnější 
zážitek pak patřil určitě létající netopýr nad 
jejich hlavami, který nám v noci vlétl do po-
koje otevřeným oknem. 

Letošní sezóna vystoupení byla ukon-
čena v prosinci zpíváním koled u vánoční-
ho stromu v Nenkovicích a v Želeticích. 

V Nenkovjánku se děti hravou formou 
seznamují s lidovými písněmi, tanci, hrami 
a říkadly. Cílem je pěstovat vztah dětí k li-
dovým tradicím. Rádi mezi sebe přivítáme 
děti předškolního i školního věku, které si 
rády hrají, zpívají a tancují. Je nutné si ale 

uvědomit, že Nenkovjánek není úplně 
běžný kroužek jako ostatní kroužky nabí-
zené u  nás ve škole. Kromě pravidelných 
zkoušek jednou týdně vyžaduje velkou 
pomoc a obětavost ze strany rodičů. Často 
je nutné děti dopravit na různá vystoupe-
ní, vyžehlit a  nachystat kroj a  hlavně jim 
poskytovat podporu a  povzbuzení, když 
se dostaví nějaký neúspěch či momentální 
nechuť dál pracovat. 

Pro děti je poté odměnou radost z vy-
dařeného vystoupení, sladká odměna, po-
chvala paní učitelky nebo potlesk diváků. 
Ale tou největší odměnou je potlesk jejich 
maminky, táty, babičky nebo dědy, kteří 
sedí při vystoupení v hledišti a přes to, že 
už pásmo několikrát viděli, udělali si na ně 
čas a znovu se přišli podívat. 

Jaroslava Macháčková 
Radka Seďová



www.nenkovice.cz6

Galerie 2015

Jano Köhler a jeho křížová cesta

Zprávu o  galerii začnu tak trochu neobvykle. Málokdo 
z přespolních může říct, že tuto obec zná tak dobře jako já. Ne-
jen, že jsem do Nenkovic chodila do základní školy, ale strávila 
jsem tady 40 let jako učitelka a ředitelka mateřské školy. Znám 
obec v  různých podobách a chtěla bych vám sdělit a zároveň 
budu také tlumočit názor mnohých návštěvníků galerie, že při 
příjezdu do Nenkovic, už na první pohled vidíte, v tom dobrém 
slova smyslu, že se tu něco děje. Ti co znali obec z dřívějška, tak 
se jim nechce věřit, že ještě před několika lety tato 
upravená a poklidná obec vypadala dříve nehos-
tinně. Obecně platí – máme takovou obec, jakou 
si zasloužíme. Nenkovice jsou toho zářným příkla-
dem. Tu starost a energii, kterou jste do toho vloži-
li, si zaslouží, aby vás někdo pochválil a tak to činím 
já, byť přespolní, i za mnohé návštěvníky galerie. 
Byť již své povolání v Nenkovicích nevykonávám, 
stále trochu přispívám ke zlepšení kulturního dění 
v obci. V roce 2015 to byly dvě výstavy. O obě vý-
stavy byl velký zájem a to nejen z řad domácích. 
Výstava obrazů Sáry Urbanové a  Kláry Válkové, 
mezi kterými je generační rozdíl, byla druhou v po-
řadí, kterou tyto dvě výtvarnice spolu uspořádaly. 
Sára Urbanová před 8 lety v  této galerii vystavo-
vala linoryty. Tentokrát to byly převážně akvarely  
s  námětem okolní krajiny. Sára se prezentovala 
úspěšně, byl zájem o koupi, ale obrazy byly nepro-
dejné. Klára Válková byla vůbec nejmladší vystavu-
jící v historii galerie, je jí teprve 15 let a vystavovala 
tvorbu za uplynulých 8 let. 

Máte sice v  rukou zpravodaj za rok 
2015, ale píše se již rok 2016 a před námi 
je 75. výročí úmrtí akad. malíře Jano 
Köhlera, o  kterém jste toho za poslední 
léta již tolik slyšeli. A přesto přichází dal-
ší a další zdroje informací, které považuji 
za důležité vám sdělit. Znovu si tedy při-
pomeneme tohoto významného malíře 
a  vzácného člověka, protože málokdo 
z  Köhlerových generačních uměleckých 
druhů se může pochlubit tak početnou 
produkcí výtvarných děl. Jeho nesmír-
ná pracovitost tu zanechala celou řadu 
monumentálních prací na veřejných 
i  soukromých budovách. Tento precizní 
kreslíř a  grafi k obohatil naši společnost 
mimo jiné i o známou hostýnskou křížo-
vou cestu. A právě o ní bych vám chtěla 
sdělit pár informací, protože Jano Köhler 
ozdobil jednotlivá zastavení křížové cesty 
nádhernými mozaikami, které byly, bez 
nadsázky, označeny za světový unikát. 
A to nejen pro originální výtvarné prove-
dení, ale také pro jedinečnou technologii 
– řezanou mozaiku. Práce na křížové ces-
tě se protáhla na 21 let. Byl to obrovský 

Kalendářní rok 2015 galerie ukončila tradičně adventní vý-
stavou. Na výstavě se objevily nová jména vystavujících, ale 
i jména výtvarníků z předešlých let, a to proto, že jsou stále žá-
daná. 

A co přinese rok 2016?  Spolu s  obecním úřadem pracuji 
na dokumentárním materiálu a  pokud se zadaří včas zpraco-
vat všechny údaje, můžete se předem těšit na dokument, kte-
rý by neměl chybět v žádné nenkovické rodině, protože je zase 
o Nenkovicích.

Jitka Válková

úkol a navíc velmi obtížný, který by malíř 
nezvládl sám, a  proto požádal o  spolu-
práci fi rmu RAKO Rakovník. Ředitel fi rmy, 
Emil Sommerschuh, byl vynálezce řezané 
mozaiky, ale teprve Jano Köhler dokázal 
této technologii dokonale přizpůsobit vý-
tvarnou formu. Poslední zastavení křížové 
cesty bylo dokončeno v roce 1933. Řadu 
let odolávalo Köhlerovo dílo rozmarům 
počasí, ale živel si i  tady nakonec vybral 
svoji daň. V posledních letech se památ-
káři rozhodli pro zrekonstruování někte-
rých zastavení křížové cesty. Díla se ujal 
akad. sochař Vojtěch Pařík spolu s manžel-
kou. Brzy však zjistili, že mozaiku prvního 
zastavení, která byla nejvíce poškozená, 
nelze obnovit. Celek složený z 591 kachlí 
je natolik poškozený, že restaurování není 
možné. Jediné možné řešení, které se na-
bízelo, byla konzervace historického ob-
razu v jeho současném stavu a vytvoření 
co možná nejpřesnější repliky, která bude 
předsazena před originál. Pro obšírnost 
nelze popsat celý postup práce manže-
lů Paříkových na této replice, i když jsem 
byla přítomna na přednášce autorů o této 

práci. V kostce lze konstatovat, že to byla 
nesmírně náročná práce se spoustou 
úskalí, protože tato unikátní technologie, 
která vzešla ze spolupráce Jano Köhlera 
a rakovnických závodů, zanikla s úmrtím 
Jano Köhlera a nezanechaly se o ní žádné 
informace.

Doporučuji vám neodkládat cestu na 
Hostýn a na vlastní oči vidět nejen monu-
mentální baziliku, ale také křížovou cestu, 
toto jedinečné dílo Jano Köhlera a archi-
tekta Dušana Jurkoviče, protože ten zho-
tovil kapličky, nebo lze také říct přístřešky, 
do kterých bylo usazeno Köhlerovo dílo.

Velice radostná byla také informa-
ce, kterou jsem obdržela v  létě 2015, že 
o Jano Köhlerovi se natáčí dokumentární 
fi lm. Dokumentární fi lmová společnost  
Cine4net z Prostějova se zaměřila na vy-
braná Köhlerova díla na území České re-
publiky a  současně v  tomto dokumentu 
mapuje postup prací na replice prvního 
zastavení křížové cesty na Hostýně. Sa-
motnou etapu bude tvořit také blok za-
měřený na osobnost Jano Köhlera.

Jitka Válková
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Kavárna KD Nenkovice

Ze života římskokatolické církve v Nenkovicích

V roce 2015 byla kavárna na KD Nenkovice v provozu na jaře 
do 30. dubna a na podzim od 28. září.

Akce pořádané kavárnou:

21.2. II. ročník ochutnávky sekané a domácího chleba
7.3.  Oslava MDŽ - prodejní výstava šperků H. Živělové ze Že-

letic - dekorace, svíčky, voňavá mýdla L. Zlatníkové a K. 
Slížkové - ochutnávka sladkých a slaných štrúdlů

Od 30.3. Velikonoční týden se zeleným pivem, prodejní výstava 
dekorací L. Zlatníkové

17.4. Zahráli slavné melodie kytaristé Zdeněk a Iggy
31.10. Halloweenská kavárna; míchané nápoje, strašidelné kos-

týmy, karaoke
6.11. Byl uveden do provozu nový kulečník
7.11. Brnkání s Amdas bandem, zpěv až do rána

Nejvýznamnější událost roku 2015 se 
odehrála 8. prosince 2015. V tento den byl 
zahájen Svatý rok -  Rok Milosrdenství. Při 
této příležitosti se otevřely Svaté brány. Po-
prvé v historii se Svaté brány otvírají mimo 
město Řím, a to v každé diecézi. Svatý otec 
František tímto chce umožnit projití Sva-
tou branou co největšímu počtu lidí a při 
splnění určitých podmínek i  získání co 
největšího počtu odpustků pro sebe nebo 
pro duše zemřelých. Pro nás je nejbližší 
Svatá brána otevřena v Žarošicích. 

Ale vraťme se k odpustkům. Odpustky 
jsou vázané na Svaté brány a lze je získat 
při splnění těchto obvyklých podmínek: 
- vykonání svátosti smíření 
- účast na mši svaté a přijetí svatého při-

jímání 
- pomodlit se za Svatého otce a na jeho 

úmysly, které nosí ve svém srdci pro 
dobro církve a celého světa (např. Otče 
náš a Zdrávas Maria)

Papež ale do podmínek vložil ještě další 
dva body:
- jako projev své hluboké touhy po 

skutečném obrácení vykonat krátkou 
pouť ke Svaté bráně (podle fyzických 
možností každého člověka)

- zamyšlení či rozjímání na téma milosr-
denství

Svatý otec ale touží rozšířit možnost 
získat odpustky i na další okamžiky naše-
ho života. Proto je možné získat odpustky 
Svatého roku také při konání skutků milo-
srdenství! „Prosil jsem, aby církev v tomto 
Roce milosrdenství znovu objevila bohat-
ství skryté ve skutcích duchovního i těles-

ného milosrdenství. Zkušenost s  milosr-
denstvím lze totiž nejlépe poznat právě 
prostřednictvím konkrétních projevů, jak 
nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící 
osobně vykoná jeden či více z těchto skut-
ků, bezpochyby tak získá i odpustky spo-
jené s  tímto Svatým rokem.“ praví papež 
František. 

Mezi skutky tělesného milosrdenství pře-
devším náleží: 
- dát najíst tomu, kdo má hlad 
- napít tomu, kdo trpí žízní 
- hostit toho, kdo nemá střechu nad hla-

vou 
- obléci ty, kdo nemají, co na sebe
- navštěvovat nemocné a vězněné
- pohřbívat mrtvé 
- tradičně se také připojuje osvobozovat 

zajaté

A ke skutkům duchovního milosrdenství 
počítáme: 
- učit nevědomé
- radit především pochybujícím

- těšit zarmoucené
- posilovat klesající či napomínat hřešící
- trpělivě vše snášet 
- odpouštět ubližujícím
- modlit se za živé i za mrtvé

To bylo něco málo ke Svatému roku. 

A zde přinášíme několik statistických úda-
jů nenkovské kaple L. P. 2015:
- mše nedělní a svátky 10
- mše všední   47
- mše zádušní   5

V nenkovské kapli bylo tedy odslouže-
no celkem 62 mší svatých. Pánbůh zaplať 
otci Josefovi za tuto službu i za příležitost 
ke svaté zpovědi před každou pondělní 
mší svatou.

Závěrem patří velký dík všem, kteří se 
po celý rok starají o naši kapli a vše, co sou-
visí s jejím chodem.

Za nenkovské farníky požehnaný rok 
2016  Vám všem přeje 

Jaroslav Malík.

13.11. Ukončení podzimní fotbalové sezony
21.11. Taneční zábava se skupinou VSP band
19.12. PINECCUP; předvánoční posezení u punče a vánočního 

cukroví, Amdas band až do rána
23.12. Zdeněk a Iggy se zpěvačkou, malý koncert

Spoluúčast při akcích jiných pořadatelů jako zdroj skvělých ná-
pojů, jídla a úsměvů od baru. 
Kavárna poskytuje běžně hostům sledování TV, wifi , hudbu, 
koutek pro ratolesti, kulečník, šipky, stolní tenis. 
Všem, kteří již poznali naši pohostinnost v nezakouřeném pro-
středí, děkujeme za návštěvu v roce 2015 a těšíme se na Vaši ná-
vštěvu (a návštěvu těch, kteří u nás ještě nebyli) i v roce příštím, 
do kterého Vám přejeme všechno nejlepší.

Za kavárnu J. Judas, Vláďa a Láďa
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brigády na rekonstrukcibrigády na rekonstrukci

současná podoba myslivnysoučasná podoba myslivnyrekonstrukce - střecharekonstrukce - střecha

před rekonstrukcípřed rekonstrukcí

Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Nenkovice z.s. mělo k 1. 1. 2016 celkem 

8 členů a 4 stálé hosty.  V loňském roce jsme organizovali 3 spo-
lečné hony, na kterých bylo sloveno: 6 zajíců a 14 kohoutů ba-
žanta obecného. Dále bylo samostatně uloveno: 7 srnců, 7 srn 
a 4 srnčata. Co se týče škodné zvěře jsme dokázali snížit její stavy 
o: 9 lišek, 3 kuny, 1 jezevce a 14 strak. 

Na těchto loveckých výsledcích se podílela většina členů 
a hostů. Doufám, že členy se v brzké době stanou další dva oby-
vatelé Nenkovic, kteří jsou tzv. adepti myslivosti a již více než rok 
studují v mysliveckém kurzu při OMS (Okresní myslivecký spo-
lek) Hodonín a na jaře je čekají závěrečné zkoušky. Pokud toto 
zvládnou a úspěšně také absolvují testy nutné k získání zbrojní-
ho průkazu, nebude jim nic bránit v podání žádosti o přijetí za 
člena našeho sdružení.

Jen pro představu uvedu neúplný výčet oborů, kterými se 
musejí adepti zabývat při studiu mysliveckého kurzu: dějiny 
myslivosti, právní předpisy, zoologie a biologie zvěře, ekologie 
a  ochrana přírody, kynologie, zbraně a  střelivo, způsoby lovu, 
doby lovu, péče o zvěř a mnoho dalších oblastí. Při tom si ještě 
musí vykonávat tzv. praxi v honitbách. To znamená absolvování 
brigád, účastí při práci v honitbě, na společných akcích sdružení, 
krmení zvěře, budování zásypů a slanisek pro zvěř atd. 

Takže možná nám nějací členové přibudou, ale také nás, 
bohužel, někteří opouštějí. V  minulém roce nás navždy opus-
til dlouholetý a zakládající člen sdružení a můj předchůdce ve 
funkci předsedy Mysliveckého sdružení Nenkovice  a také člo-
věk, který mě přivedl k myslivosti  - pan Josef Horák. Zemřel dne 
13. 1. 2015 a na jeho poslední cestě jsme byli po jeho boku.

Naším největším úkolem v loňském roce bylo, co nejvíce za-
pracovat na stavbě myslivny. Pro nás to znamenalo hlavně velké 
množství brigád a obětování každé volné soboty myslivně. Tím-
to bych chtěl všem, kteří se těchto brigád účastnili, upřímně po-
děkovat za odvedenou práci, která je už z dálky opravdu vidět. 

Nakonec si myslím, že vše dopadlo na jedničku. V současné 
době je myslivna plně obyvatelná. V podkrovní budovy jsou pro-
story pro přespání, v dolní části je zabudována kuchyňská linka 
se sporákem, celý prostor myslivny nám vytápí krbová kamna. 
Přízemí je vybaveno na běžnou činnost spolku ať už schůze, po-
rady, organizaci brigád nebo jenom posezení a odpočinek. Při 
budování této naší „základny“ jsme úzce spolupracovali se sta-
rostou obce a vůbec  s obecním úřadem. Na budování myslivny 
jsme využili mimo našich prostředků také dotaci, kterou jsme od 
zastupitelstva obce získali. Tímto samozřejmě za tuto podporu 
děkujeme. 

Doufám, že se prostory budou líbit i Vám. Ptáte se, a kdy tak 
asi se tam já dostanu, když nejsem členem sdružení a ani v nej-
bližší době zřejmě nebudu?  Tak tedy, budete mít všichni mož-
nost prohlédnout si prostory při slavnostním otevření myslivny, 
které proběhne 23. července 2016.          A bude to v termínu, 
kdy bude kolem naší „chlouby“ procházet a projíždět mnohem 
více lidí než obvykle. V tomto termínu totiž budou na přehradě 
Nynek probíhat víkendová akce a soutěž ,O Starostovy necky.“ 
Tak snad to bude pro Vás příjemné zastavení a posezení spojené 
s prohlídkou mysliveckých prostor. Nachystáme určitě i nějaké 
zajímavé občerstvení, takže jste všichni srdečně zváni a budeme 
se na Vás všichni těšit.

Za MS Nenkovice z.s.
Ing. Jaroslav  Kučera, předseda sdružení
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TJ Sokol Nenkovice
Stavby a stavební úpravy:

Nevyhovující kabinu hostů jsme roz-
šířili, upravili stěny a podlahu, instalovali 
sprchy, upravili venkovní WC a dali do uží-
vání venkovní mobilní sprchu.

Proběhly nezbytné úpravy klubovny.
Naše žádost o  dotaci na stavbu stří-

daček od Krajského úřadu byla schválena 
s  vlastní spoluúčastí 45% a  během pod-
zimu jsme fi nanční prostředky obdrželi 
na účet. Do konce roku byly zbudovány 
základy a  postaveny stěny. Výroba kon-
strukce (jekl a lexan) je zadána u výrobce 
a do zahájení jarní sezóny koncem března 
budou střídačky připraveny k užívání.

Společenská a kulturní činnost:

Vůdštok, pohárový turnaj v  kopané 
mužů a hody jsou dnes již každoročními 
zažitými akcemi našeho spolku. V  letoš-
ním parném létě se jich zúčastnily stovky 
hostů a návštěvníků. Pohárový turnaj vy-
hrálo domácí mužstvo. Večer u nás popr-
vé vystoupila skupina VSP. Hodový víkend 
byl zahájen tradičně stavěním máje a ná-
sledující diskotékou. Sobotní průvod kro-
jovaných přivedl návštěvníky na večerní 
zábavu s dechovou hudbou Svatobořáci. 
Nedělní hudební večer se nesl ve zname-
ní loučení s létem.

Jako spolupořadatelé jsme se zapo-
jili do turnajů v  malé kopané, volejbalu 
a nohejbalu. Pro dlouhé podzimní a zimní 
večery v kavárně v kulturním domě jsme 
pro hosty pořídili nový kulečník a  šipky. 
Hosté mohou hrát také stolní tenis v sále 
KD. Kapela VSP nás znovu navštívila na 
podzim a zahrála na taneční zábavě.  

Závěrečnou sportovní akcí roku je tra-
dičně turnaj ve stolním tenisu – Pineccup. 
Letos se turnaje zúčastnilo 11 dětí a  28 
dospělých. Pořadí vítězů v první katego-
rii – D. Polášek, M. Kučera, J. Kohút; mezi 
dospělými si nejlépe vedl F. Kuchař před 
P. Povéským ze Svatobořic a A. Jirouskem 
ze Strážovic.    
  

Soutěže:

Rok 2015 byl pro naše družstvo mužů 
rokem dvou rozdílných poločasů.

Naši první sezonu v  OP (2014/15) 
jsme zakončili po jarní části na výbor-

ném třetím místě se ziskem 45 bodů za 
13 výher, 6 remíz a 7 porážek, s celkovým 
skóre  53:44. Konta soupeřů nejvíce zatí-
žil Matěj Zálešák, který vstřelil 19 branek, 
Radim Stehno se trefi l 8x a David Pospíšil 
6x. Po této sezoně skončilo několik hráčů 
základní sestavy a  na trenérském postu 
nahradil Staňu Slováčka, který skončil na 
vlastní žádost, zkušený trenér Antonín 
Pištěk ze Sobůlek.  Rád bych na tomto 
místě vyjádřil Staňovi Slováčkovi poděko-
vání za celou tu dobu, po kterou u nás na 
pozici trenéra působil a taky za výsledky, 
jakých s naším mužstvem dosáhl. Staňo, 
děkujeme a  přejeme ti mnoho trenér-
ských úspěchů v novém působišti.

VůdštokVůdštok Pohárový turnaj v kopané - večerní zábava V.S.P.BANDPohárový turnaj v kopané - večerní zábava V.S.P.BAND

Pohárový turnaj v kopané - žáciPohárový turnaj v kopané - žáci

Pohárový turnaj v kopané - mužiPohárový turnaj v kopané - muži
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Sezóna 2015/16 byla pro nás sezónou 
změn, a to hned z několika důvodů. Prv-
ní a  největší změnou bylo to, že poprvé 
v  historii jsme do soutěže přihlásili i „B“ 
družstvo mužů. Stalo se tak díky spojení 
s družstvem mužů ze sousedních Želetic. 
Jde pouze o družstva v mužské kategorii, 
v ostatních kategoriích fungují oba oddíly 
samostatně. 

„A“ mužstvo nevstoupilo do nové se-
zony 2015/16 zrovna nejlépe a po podzim-
ní části nám patří předposlední, třináctá 
příčka. Ve čtrnácti podzimních zápasech 
jsme získali 9 bodů za 2 výhry, 3 remízy 
a 9 proher. V těchto zápasech jsme vstřelili 
20 a obdrželi 35 branek, nejlepšími střelci 
byli Matěj Zálešák, který vstřelil 7  branek 
a  Martin Černohorský s  Radimem Steh-
nem, kteří vstřelili po 3 brankách. To, že 
se nám nezdařilo navázat na minulou se-
zonu, mělo několik důvodů. V  loňské se-
zoně jsme skoro všechny zápasy odehráli 
prakticky ve stejné sestavě, a když už byly 
nějaké změny, tak byly opravdu minimál-
ní. Zato v letošní sezoně to bylo přesně na-
opak. Do podzimních zápasů nastoupilo 
neuvěřitelných 28 hráčů a bohužel se nám 
taky nezdařilo najít brankářskou jedničku. 
Na tomto postu se ve 14 zápasech vystří-
dalo celkem 6 brankářů. Z  těchto čísel je 
zřejmé, že ani k  jednomu utkání nena-
stupovala stejná sestava, což byla jedna 
z příčin špatných výsledků. Ve většině pro-
hraných zápasů jsme určitě nebyli horším 
týmem, ale bohužel jsme hodně šancí 
neproměnili a  soupeři to nemilosrdně 
trestali. Snad nám chybělo i  kousek toho 

sportovního štěstíčka. V  loňském roce 
jsme ho měli více, letos méně. Je to sport 
a tak to prostě chodí.  V zimní přestávce se 
připravíme na jarní boje a uděláme všech-
no proto, aby se v Nenkovicích hrál okresní 
přebor i v dalších letech.

„B“ mužstvo, které hraje domácí zápa-
sy na hřišti v Želeticích, odehrálo na pod-
zim 10 utkání, ve kterých získalo 12 bodů 
za 4 výhry a 6 porážek. V těchto zápasech 
vstřelili 19 a obdrželi 23 branek, nejlepší-
mi střelci byli Matěj Zálešák se 7 a Rudolf 
Strmiska s 5 brankami.

Žáci zakončili sezonu 2014/15 na os-
mém místě, když v 16 zápasech 2x vyhráli, 
2x remizovali, 12x prohráli a získali 8 bodů. 
Nejlepšími střelci byli Martin Kučera a Filip 
Lévay, kteří vstřelili shodně po 3 brankách. 
Do sezóny 2015/16 vstoupili naši žáci v tak-
řka nezměněné sestavě, což se pochopi-
telně projevilo na výsledcích, které jsou 
výrazně lepší, než byly v minulé sezóně. Na 
podzim sehráli 9 zápasů, ve kterých získali 
15 bodů za 5 výher a 4 porážky a skončili 

na pěkném šestém místě s minimální ztrá-
tou na soupeře z  horní poloviny tabulky. 
Konta soupeřů zatížili 30 góly, o něž se nej-
více zasloužili Martin Kučera, který se trefi l 
9x, Filip Lévay 8x a David Polášek 6x. My-
slím si, že kluci předváděli slušné výkony. 
Pokud jim bude přát i trochu štěstíčko, tak 
je určitě v jejich silách zabojovat o umíst-
nění v nejlepší trojce soutěže.

Závěr:

Výbor TJ Sokol Nenkovice děkuje 
Obecnímu úřadu Nenkovice za celoroční 
podporu, partě kolem M. Zlatníka (V. Mě-
síček ml., K. Kotas a další) za nezištnou po-
moc při stavbách a stavebních úpravách 
na hřišti, všem dobrovolným pomocní-
kům při přípravě hřiště na utkání a  také 
všem těm, kteří se starají o hladký průběh 
sportovních akcí na hřišti. V  neposlední 
řadě patří dík všem funkcionářům, lidem 
kolem fotbalových družstev a hráčům sa-
motným.

Výbor TJ Sokol Nenkovice

Slovácký rok
V sobotu 15. srpna 2015 se naše obec účastnila krojovaného 

průvodu v Kyjově. Do krojů se nastrojili po čtyřech letech také ob-
čané, kteří se ani moc do akcí v obci v průběhu roku nezapojují. 
O to bylo vše slavnostnější, honosnější a vzácnější. Skutečně se 
bylo na co dívat. Nálada mezi účastníky je vždy nádherná a kdo 
to nezažil, měl by to vyzkoušet na vlastní kůži. Staří, mladí, děcka, 

všichni si jsou rovni a drží pospolu. Dva menší autobusy byly při-
staveny v 12:30 hod. před obecním úřadem. Rovněž před obecním 
úřadem obdrželi krojovaní bílé víno ve skleněné litrovce, balenou 
neslazenou vodu a samozřejmě další instrukce. Ceduli s názvem 
obce nesli stárci Tereza Kučerová a Dan Raus. Prapor se symbolem 
obce nepustil z rukou a po celou dobu hrdě nesl pan Procházka 

Jiří. V průvodu také hrála Nenko-
vjanka a připojil se k nám dokonce 
starodávný kočár s  bílými koňmi. 
V průvodu obcí jsme zaujali 27 po-
řadí, tedy uprostřed celého průvo-
du. Nenkovjáci byli skutečně pyšni, 
že se dokáže obec stmelit a lidi jsou 
schopni reprezentovat v  takovém 
počtu. Nenkovjáci nezklamali a přes 
náměstí nás šlo řádně slyšet a vidět. 
Vedení obce děkuje všem za účast 
v  průvodu a  obětavost a  podporu 
v souvislosti se všemi přípravami na 
Slovácký rok v Kyjově. 

P. Z.

Muži I.pol 2015 TJ SokolMuži I.pol 2015 TJ Sokol

Slovácký rok 2015 před odjezdem do KyjovaSlovácký rok 2015 před odjezdem do Kyjova
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Hasiči Nenkovice v roce 2015

V letošním roce se nám podařila usku-
tečnit akce na místním rybníku Nynku.

Tato akce se jmenovala Hasičské hry 
bez hranic. Samotné hry se konaly v  so-
botu, ale začínalo se už v pátek, kdy pro-
běhlo promítání po velké bouřce, která 
poničila veškeré vybudované zázemí. 

Za pomoci všech lidí, kteří tam byli, se 
nám podařilo brzy začít promítat a čepo-
vat pivo. V sobotu proběhly samotné hry. 
Z doslechu od lidí to bylo něco nového 
a zajímavého. Všichni si mohli vyzkoušet 
i  požární útok a  jiné aktivity s  hasičskou 
tématikou. Celý víkend se vydařil i  přes 
počáteční problémy, které nám způsobilo 
počasí. Celá akce byla pojištěná u Hasič-
ské vzájemné pojišťovny. 

Tímto bych chtěl poděkovat Staňovi 
Kostrhounovi za naplánování 1. ročníku 
Hasičských her bez hranic.

Soutěže v požárním útoku jsme v roce 
2015 bohužel vůbec nestíhali. Zúčastnili 
jsme se pouze jedné soutěže, a  to díky 

Petru Zálešákovi, který se o vše postaral. 
Soutěžilo se v noci v Želeticích, kde jsme 
skončili na posledním místě. Musím ale 
říct, že to byl i tak velký úspěch, protože 
čerpadlo nejelo jak mělo a  navíc jsme 
měli družsto, které nikdy nesoutěžilo ani 
netrénovalo. Jeli tam prostě naslepo, a to 
doslova, protože byla tma.

Za rok 2015 jsme v okresku skončili na 
8. místě.

Letos jsme se opět nevyhnuli ani po-
žáru, který byl 2.7.2015. Tentokrát hořel 
travní porost v lokalitě Sovince, který ne-
dopatřením podpálili ochránci přírody, 
když demonstrovali, jak se to nemá dělat.

Naše jednotka nebyla povolána z dů-
vodu špatného nahlášení katastru. Po 
tomto zjištění volal velitel zásahu naše-
mu veliteli jednotky, jestli nás má vyvo-
lat, ale to už bylo docela zbytečné a  po 
oboustrané dohodě tam byl vyslán člen 
jednotky, Pavel Šlahař, aby pomáhal při 
hašení a následném hlídání místa požáru.

Naši Veteráni se zúčastnili oslav 70. 
výročí založení Sboru dobrovolných ha-
sičů Novosedly. Výročí se konalo dne 
29.8.2015. Veteráni předvedli požární 
útok, za který byli pochváleni a  pozváni 
náměstkem starosty OSH Břeclav, Jarosla-
vem Mikuškou, na místní Hasičský ples, 
který se koná 20.2.2016

Simulátor formule F1 měl velkou šká-
lu akcí, při které se předvedl i před Kyjov-
skou radnicí, kde měl svůj stánek a rozho-
vor s místní regionální televizí. V současné 
době se dodělávají další simulátory.

Letos máme 31 členů, z toho 3 nové.
V našem sboru máme i  skvělou ku-

chařku, Kristínu Čurejovou, která se v ce-
lostátním fi nále gastronomické soutěže 
Svačina roku s  Rio Mare, umístnila na 
3.místě ze 135 žáků z  35 středních škol. 
Při rozhovoru s novinářem se zmínila, že 
mezi její koníčky patří i hasičský sport.

vyhotovil: starosta SDH
Pavel Marada

Hry bez hranicHry bez hranic

Hry bez hranicHry bez hranic

Hry bez hranicHry bez hranic

Hry bez hranicHry bez hranic
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Veteráni SDH Nenkovice

Jak jistě víte z  předešlého Zpravo-
daje, již několik let působí při SDH jed-
notka veteránů. Jsou to „ dříve narozeni “ 
členové hasičského sboru. Jejich věkový 
průměr je 67,3 let. Také výstroj a výzbroj 
tomuto věku odpovídá. Hasicí technika 
je v některých případech i starší. Členové 
se během celého roku scházejí, aby v pří-
padě pozvání na různé akce (výroční za-
ložení has. sboru, ukázky hasicí techniky 
apod.) po celé Moravě, mohli ukázat její 
provozuschopnost. Starají se o její údrž-
bu a  opravy. Odměnou za tuto práci je 
účast na různých oslavách a  akcích. Při 
pohledu na seznam členů si vzpomenu 
na pěveckou skupinu „ Kučerovci“ proto-
že i duší družstva jsou 3 nositelé tohoto 
příjmení. Pan Zdeněk Kučera se stará 
o  organizaci i  technické zabezpečení. 
Je u něho uložena i technika a dopravu 
na akce zajišťuje se svojí zrenovovanou 
Tatrou 805 (r. v. 1957). Pan Jan Kuče-
ra mu pomáhá při opravách i  jako řidič 
automobilu. A pan Josef Kučera se stará 
o  foto dokumentaci a „ týlové zabezpe-
čení“. To bych uvedl na úvod.

Nyní Vám stručně přiblížím akce 

v  roce 2015. Na začátku července nás 
pozvali hasiči ze Strážnice na „ Hasičský 
den“. Akce se konala v krásném prostředí 
tamního skanzenu. Přivezli jsme tam sta-
rou hasicí techniku, o jejíž prohlídku byl 
velký zájem.  Lidé se zájmem četli tech-
nický popis jednotlivých exponátů a fo-
tili se u  nich. Někteří se zajímali i  různé 
technické detaily, na což jim pan Kučera 
ochotně odpovídal. Děti si zase vyhrály 
s ruční pistolovou stříkačkou (tzv. džbe-
rovkou), kterou protekly stovky litrů 
vody. Bylo krásné počasí, takže návštěv-
níků bylo hodně.

V měsíci červenci jsme pomáhali při 
zajištění akce „ Hry bez hranic“, která se 
konala na rybníku Nynek. Starali jsme se 
např. o  zajištění parkoviště, o  dopravu, 
občerstvení apod.

V  srpnu se někteří členové ve slav-
nostních uniformách zúčastnili Hodové 
mše svaté na místním hřbitově. Tím také 
uctili památku zemřelých bývalých čle-
nů, kteří jsou tu pohřbeni. 

Na konci tohoto měsíce jsme se zú-
častnili oslav 70. výročí založení SDH 
v Novosedlech u Mikulova. Nejprve jsme 

se zúčastnili slavnostního průvodu obcí. 
Potom jsme provedli i ukázku požárního 
útoku za  použití vody. Motorová stří-
kačka z  roku 1954 spolehlivě fungovala 
a  vše zdárně proběhlo. Domácí i  hosté, 
i z družební rakouské vesnice, z toho byli 
nadšeni a dostalo se nám srdečného po-
děkování. Také jsme tu získali nové kon-
takty na možná i pozvání na další akce.

Nyní se ale ještě musím zmínit o jed-
né smutné události. V měsíci září jsme se 
na místním hřbitově naposledy rozlouči-
li s naším dlouholetým členem – panem 
Antonínem Kalivodou, zemřel po dlouhé 
nemoci ve věku 76 let. Pohřbu se zú-
častnili také funkcionáři a  zástupci SDH 
z okolních obcí celého okrsku. Čest jeho 
památce.

Na konci roku jsme se sešli v klubov-
ně v  Hasičce při přátelském posezení 
a nějaké té „skleničce“ jsme zavzpomína-
li na rok 2015 a pan Zdeněk Kučera nás 
seznámil s  pozvánkami a  plánem čin-
nosti na rok 2016. Na závěr jsme si po-
přáli hodně zdraví a štěstí v tomto roce 
2016, což tímto přejeme i Všem obyvate-
lům naší pěkné obce Nenkovice.
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Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 

budovy ZŠ a MŠ Nenkovice - rekonstrukce budovy školy.

Kritický stav budovy a  zejména oken 
byl po dlouhá desetiletí předmětem nej-
různějších debat a  spekulací občanů, 
zaměstnanců, rodičů, samotných žáků. 
Situace vyvrcholila tak daleko, že okna 
na budově byla zašroubovaná a  zatluče-
na hřebíky. Pod okny byl zákaz pohybu. 
O školství se v obci spekulovalo na nejrůz-
nější úrovni. Kritický stav budovy byl snad 
projednáván na každém zastupitelstvu. 
Starosta jednal na krajském úřadě o  nej-
různějších variantách působení školství 
v  Nenkovicích, včetně úplného zániku 
školy nebo jejího přestěhování. Výsledek 
několikaleté debaty byl ten, že zvláštní 
škola se odstěhovala a  budova byla pře-
vedena za 1kč do vlastnictví obce. Kraj se 
tak zbavil povinnosti investovat do budo-
vy a břímě zůstalo na obci. Začal kolotoč 
jednání, příprav, projektových dokumen-
tací, podávání žádostí. Obec od roku 2007 
každoročně podávala žádost o dotaci. V tu 
dobu to bylo Ministerstvo fi nancí, Minis-
terstvo školství, Životní prostředí, Minis-
terstvo pro místní rozvoj nebo zmiňovaný 
Jihomoravský kraj. V případě, že jsme se 
žádostí prošly prvním kolem, v tom dalším 
jsme nenasbíraly body a  žádosti nebyly 
podpořeny. O neúspěchu a úsilí obce byla 
dokonce dvakrát natočena reportáž do 
televize. Zpracování několika žádosti a vy-
pracování projektové dokumentace stálo 
nemalé fi nanční prostředky z  rozpočtu 
obce. Situace byla dokonce tak zoufalá, že 
starosta žádal o dotace přímo osobně hejt-
mana jihomoravského kraje. Bez úspěchu. 
Zamítnuto. V souvislosti s  budovou školy 
stála obec před dvěma zásadními rozhod-
nutími. První bylo, zda přijmout dar a pře-
vzít budovu do svého vlastnictví a druhé 
rozhodnutí bylo započít výměnu bez do-
tací z  rozpočtu obce? Vedení obce totiž 
také stálo před silnou kritikou, že za peníze 
co se investovaly do několika projektových 
dokumentací a žádostí, by mohla mít polo-
vinu oken vyměněnou. Pravda to byla, ale 
byla by to jen polovina a, co ta další? Kdy 
a jak by se pokračovalo a za jaké peníze? 
Protože jsme malá obec z malým rozpoč-
tem a budova školy je na naše poměry ob-
rovská zátěž obecního rozpočtu, byla po-
stupná rekonstrukce z obecního rozpočtu 
nakonec odložena a  čekalo se na výsle-
dek snad poslední žádosti. Po 7 letech se 
velmi zodpovědně a  kvalitně přistoupilo 
k nové výzvě OPŽP na zateplení veřejných 
budov a  žádost byla nakonec na druhý 
pokus podpořena. Starosta také stál před 
rozhodnutím jak zajistit spolufi nancování 

při rekonstrukcipři rekonstrukci

při rekonstrukcipři rekonstrukci

zateplení půdyzateplení půdy

před rekonstrukcípřed rekonstrukcí

při rekonstrukcipři rekonstrukci

nové okapynové okapy

při rekonstrukci - hlavní vchodpři rekonstrukci - hlavní vchod

statické zajištění rohu budovystatické zajištění rohu budovy

statické zajištění rohu budovy, re-statické zajištění rohu budovy, re-
konstrukce venk.rozvodů plynovodukonstrukce venk.rozvodů plynovodu

při rekonstrukci - pohled zadnípři rekonstrukci - pohled zadní
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akce. Vedení obce nebylo obeznámeno, 
že stát požaduje navrácení úspory. Prostě 
samotné fi nancování akce bylo velmi složi-
té. Například při vyfakturování 4 milionové 
faktury stát odmítl proplatit obci 800 tisíc 
korun s odůvodněním, že je to část 5-leté 
úspory. Problém byl na světě. Postupem 
času se těžkosti s  fi nancováním řešili, ale 
nesplácením závazků měl starosta na krku 
riziko žalob. A co vlastně rekonstrukce bu-
dovy obsahovala? Za co se utratilo téměř 
13 milionů korun? Samotný název staveb-
ní akce vystihuje složitost a členitost všech 
prací, které bylo nutné zorganizovat.    

V  první řadě 180 kusů výplní. Tedy 
oken, parapetů a dveří. Dále oprava balko-
nu a velmi důležitá oprava prasklého rohu 
budovy. Celý zadní roh od hřiště byl prask-
lý od sklepení až do prvního patra jako po 
nájezdu tanku. Bylo nutné statické zajiš-
tění. Dále se provedlo samotné zateplení, 
nová barevná fasáda, nové vnitřní odpady 
a  celková rekonstrukce sociálního zaříze-
ní pro žáky ZŠ. Celkové zateplení stropu. 

Oprava soc.zařízení ZŠOprava soc.zařízení ZŠ

Parkoviště u školyParkoviště u školy

Oprava soc.zařízení MŠOprava soc.zařízení MŠ

Opravené soc.zařízení ZŠOpravené soc.zařízení ZŠ

Stará okna na budově ZŠStará okna na budově ZŠ

Zrekonstruovaná budova ZŠ a MŠ NenkoviceZrekonstruovaná budova ZŠ a MŠ Nenkovice

Nové okapy a svody. V neuznatelných ná-
kladech se objevily 3 byty. Byty nebyly sou-
částí projektu, ale nechat je nezateplené 
by bylo ostudné. Proto se přiřadily ke sta-
vebním pracím. Současně se v bývalém in-
ternátu rekonstruovaly třídy, kabinety pro 
MŠ a vybudovalo se nové sociální zařízení 
a  kuchyňka pro nejmenší. Před budovou 
se vybudovalo parkoviště a byl vybudován 
elektronický zabezpečovací systém u hlav-
ního vstupu včetně evidence docházky 
pro zaměstnance. To všechno za provozu 
školy. Tak rozsáhlou rekonstrukci se zatím 

nepodařilo žádnému vedení obce, školy 
nebo kraje uskutečnit. Je pravdou, že obec 
si na akce musela půjčit 2,5 milionu korun, 
ale přeci si nikdo z občanů nepřál, aby děti 
dojížděly do školy do vzdálenějších škol 
v  okolí. Samotnou rekonstrukci zachycu-
jí fotografi e, které jsou součástí zprávy 
o  využití dotací. Touto cestou bych chtěl 
všem účastníkům této rekonstrukce ško-
ly zaměstnancům školy a zaměstnancům 
obce, kteří zde provedli kus poctivé práce 
poděkovat za spolupráci.

 P. Z.
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Vítání 

občánků

Evidence obyvatel:

Dne 25. října bylo mezi 
nové občánky přivítáno celkem 
sedm dětí. Tři děvčata a  čty-
ři kluci byli po slovu starosty 
a  krátkém kulturním progra-
mu zapsáni do kroniky obce. 
Všechny děti obdržely věcný 
dar a  maminky krásnou kytič-
ku. Závěrem proběhl společný 
přípitek s rodiči.   

P. Z.

Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 471
Přihlášeno: 14 obyvatel
Odhlášeno: 12 obyvatel
Zemřelo: 5 obyvatel
Narozeno: 6 novorozenců



www.nenkovice.cz16

Dena Matek

Ukončení školního roku ve školce

Slavnostní otevření školy + pasování prvňáčků

Nová MŠ v budově školy

FOTOPŘÍLOHA
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FOTOPŘÍLOHA

Drakiáda

Kavárna - ochutnávka vánočního cukroví a punče

Kavárna - ochutnávka vánočního cukroví a punče

Taneční zábava s V.S.P.BAND Kavárna - HeloweenKavárna - 

Velikonoční 

výstava
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FOTOPŘÍLOHA

Karneval

Volejbal

Nohejbal

Slet čarodejnic
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FOTOPŘÍLOHA

Pinec-Cup 2015

Vichrcap
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FOTOPŘÍLOHA

Fotbálek na ukončenou žáci x tatínci

Práce s obecním traktorem
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FOTOPŘÍLOHA

Slovácký rok v Kyjově - průvod

Zajímavosti - Zatmění slunce 20.3.2015 Zajímavosti - hybrid 

kedlubny, ketrý vyrostl na 

nenkovských polích
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Mikulášská besídka

Silvestr v maskách Valentýnská veselice

FOTOPŘÍLOHA



www.nenkovice.cz 23

Grafi cká úprava a tisk: www.tiskarnabrazda.cz

Nedělní zábavné odpoledne

Zdobení máje

Hodová mše svatá

Stavění máje

Krojované hody 2015
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