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Slovo starosty

Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2016

Vážení spoluobčané,
tento obecní zpravodaj má za úkol 

informovat obyvatele o celkovém dění v 
obci, činnosti spolků, společenských a ji-
ných událostech v uplynulém roce 2016. Já 
osobně uplynulý rok považuji za pracovně 
velmi vytížený. Opět jsem si nevybral dovo-
lenou, na kterou mám nárok. Opět jsem žá-
dal o dotace, opět bylo potřebné zaměst-
nat lidi, opět bylo potřeba mít výsledky. 
Pokud berete svou práci vážně, musíte mít 
výsledky. Bez uspokojení nebo radosti z 
vykonané práce přeci ani další nejde vyko-
návat. Na rozdíl od dlouhých úvodních slov 
starosty v dřívějších ročnících zpravodaje 
jsem se rozhodl, že v tomto čísle bude pří-
spěvek skromnější. Domnívám se, že účel-
nější bude, když si občané místo starosto-
vých vlastních opěvovaných slov chvály, 
jak a co zajistil nebo udělal, prohlédnou 
fotky a popisky z činnosti lidí, kteří praco-
vali na zvelebování svého bydliště. 

Tak jako v životě každého z nás jsou 
chvíle úspěšné a méně úspěšné, tak i v prá-
ci se někdy daří více a někdy méně. Podařilo 
se získat dotace na altány u rybníka. Poda-
řilo se získat dotaci na víceúčelový povrch 
sportoviště. Podařilo se získat ještě zpětně 
peníze na zateplení školy.  Odsunulo se 
rozhodnutí na zahájení projektových prací 
čističky. Nepodařilo se získat dotaci na ha-
sičské přilby. Nepodařila se získat dotace 
na druhou polovinu fi nancování nového 
povrchu víceúčelového hřiště. Z důvodu 
vysokých neuznatelných nákladů jsme 

upustili společně se Stavěšicemi od 
výstavby chodníku mezi obcemi. Z 

důvodu vysokých neuznatelných nákladů 
se upustilo od projektu přechodu a ostrův-
ku u autobusové zastávky u školy.  Z důvo-
du vysoké fi nanční spoluúčasti se upustilo 
od záměru výměny veřejného osvětlení za 
LED svítidla. Nezdařil se výkup pozemků 
pro další výstavbu rodinných domů u školy. 
Takové bilancování zdarů a nezdarů moc-
krát od starostů neuslyšíte. 

Média Vás zahrnují v oblasti spojené s 
obcemi nejrůznějšími informacemi. Já jim 
říkám dezinformace. Dotace můžete zís-
kat sice téměř na cokoli, ale už Vám nikdo 
neřekne, že musíte mít nejprve projekt, 
který stojí peníze. Už Vám nikdo neřekne, 
že podání a zpracování žádosti je tak slo-
žitý proces, že na to potřebujete najmout 
fi rmu. Oznámí Vám, že výše dotace je třeba 
50-70%, ale nikdo Vám neřekne, které po-
ložky budou a které nebudou z dotace v 
průběhu akce vyloučeny jako neuznatelný 
náklad. V takovém případě jste v pytli, pro-
tože tyto položky je třeba zaplatit z vlastní-
ho rozpočtu. Prostě není dotace jako dota-
ce. Jsou dotace jednoduché na malé věci a 
pak jsou dotace složité na větší a složitější 
projekty. Navíc je třeba dodržet tak zva-
nou udržitelnost projektu. To je doba, kdy 
probíhají kontroly ze strany poskytovatele 
dotace a stavba musí sloužit svému účelu 
po dobu 5-10 let. Přes veškeré administra-
tivní zatížení a úředničení je však důležité 
o dotace žádat. Bez dotací by ani budovat 
a zvelebovat nešlo. Právě dotace pro obce 
mají v roce 2022 úplně skončit. Uvidíme. 

V každé ulici je celá řada záležitostí, 
které obec musí řešit. V Příhoně požadují 
občané opravit díry v silnici a investovat do 
opravy chodníků. V nové zástavbě u školy 
mají větší problém. Na komunikaci je pou-
ze vysypaný recyklát a v době mokrého po-
časí chodí všichni v blátě. Ve Fortni se o ko-
munikaci nedá ani mluvit. Za poslední léta 
zde došlo ke dvěma zlomeninám nohy. V 
současné době je třeba dokončit rozděla-
né projekty. 

A co se plánuje na letošní rok?  Naplá-
nováno je betonové oplocení sběrného 
místa, vydláždění plochy v areálu okolo 
nového hřiště, dokončení terasy na hřišti, 
oprava propadlých míst v chodníku, výsad-
ba biokoridoru nad obcí, další odpočinko-
vé místo s altány, oprava děr v komunikaci 
a nátěr fasády kaple. Podotýkám, že vyjme-
nované akce jsou podmíněny ziskem dota-
cí!!! Pokud dotace nevyjde, akce se odsune. 
No a samozřejmě se musí šetřit na novou 
čističku odpadních vod a povrch silnice v 
nové výstavbě, který je velmi nutný. 

Doufám, že občané chápou, že Nenko-
vice jsou malá vesnice s úvěrem a omezený 
rozpočtem. Je to prostě jako doma, když 
máte hypotéku. Dva úvěry byly použity 
na inženýrské sítě v nové výstavbě a na 
opravu budovy školy. Tyto akce byly priori-
tou a není pochyb, že byly určitě správnou 
volbou. Dovolte mi, abych Vám závěrem 
poděkoval jak za podporu, tak za kritiku tý-
kající se obecních záležitostí a popřál Vám 
spoustu energie, úspěchů a pevného zdra-
ví nejen v tomto roce.

Petr Zálešák, starosta

Obec Nenkovice pro rok 2016 schválila rozpočet (16.12.2015) 
s příjmy 6.188.000,- Kč, výdaje 5.828.500,- Kč se splátkou úvě-
ru 359.500,-Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu a bylo vy-
hotoveno dvanáct rozpočtových opatření. Po úpravě příjmy 
8.362.800,-Kč, výdaje 8427.00.,- Kč v nichž je obsaženo i fi nanco-
vání (splátky úvěru-jistina) obce po poslední úpravě rozpočtu k 
31.12.2016 v částce  359.500,- Kč  pol. 8124  (dlouhodobé půjčky) 
a fi nancování z účtu 423.700,-Kč pol. 8115.

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 8.362.800,-

Kč se z největší části skládají z dotací, daňových příjmů, dále pak 
příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, z poskytování služeb, 
z úhrad dobývacího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr 
poplatků (odpad, hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z  banky, prodej 
pozemků, správní poplatky a další příjmy.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2016:  

-  Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a státního 

rozpočtu (82,38%+17,62%) z  Úřadu práce pro pracovní-

ky na veřejně prospěšné práce (VPP) v obci v celkové část-

ce 903.845,-Kč. 

Dotace od ÚP

UZ 13234

Podíl státu Podíl EU

Projekt  VPP               
903.845,00Kč

17,62%      
159.257,52 Kč

82,38%      744.587,48 
Kč

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

obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice“ příjem doda-

tečného transferu 66.953,70 k částce 8.934.747,06 Kč (při-

jaté v r.2015).

Dotace SFŽP 

příjem celkem 

2015+2016 

Podíl státu SR  

UZ 90877

Podíl EU   SF  

UZ 15835

Vlastní 

prostředky 

– hrazeno 2015  5%           
3.719,65 Kč

  85%        
63234,05Kč

10%           
992.747,49 
Kč

-  Pasivní místo odpočinku „Nynek“ – příjem dotace z MZE 

174.905,-Kč

Dotace inv. z MZE 

celkem UZ 29702

Celková cena díla 

(dílo+projekt)

Vlastní 

prostředky

174.905,-Kč 262.455,00Kč 87.550,00 Kč
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Financování spolků 

- Dotace z JMK PRV – Víceúčelové sportovní hřiště Nenkovi-

ce –příjem dotace 200.000,-Kč

Dotace JMK PRV   
UZ 341

Celková cena díla (dílo + 
projekt + vybavení)

Vlastní prostředky 

200.000,-Kč 519.794,-Kč 319.794,-Kč

- Dotace a transfery  jiné

Dotace JMK   UZ 311 (násl.
péče třešně Sovince)

4.000,-Kč OŽP-neinv.dotace-vyčerpá-
no celkově

Dotace ze st.rozpočtu  UZ 
98193 (Volby do zastupi-
telstev krajů a PČR

27.000,-Kč Neinv.dotace-vyčerpáno 
21.134,-Kč, Vráceno 5.866,-Kč 
(10.1.2017)

Dotace od Obce Želetice 
na MŠ Želetice doplatek 
mezd

59 220,-Kč Neinv.dotace – vyčerpáno 
celkově, vyúčtování do 
31.3.2017

-   Daňové příjmy 6.359.279,41Kč, příspěvek na výkon státní 
správy 86.200,-Kč, prodej pozemků v intravilánu obce -příjem 
částky 5.432,-Kč, příjmy z pronájmu pozemků 79.809,-Kč, MND 
91.896,-Kč, nájem prostor126.478,38Kč, Eko-kom 156.879,-Kč.

Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2016 po úpravě rozpočtu čini-

ly 8.427.000,-Kč v nichž je obsaženo i fi nancování (splátky 

úvěrů) obce po poslední úpravě rozpočtu k 31.12.2016 v 

částce 259.500,- Kč  pol. 8124  (dlouhodobé půjčky):

- Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy pro ZŠ Nen-
kovice v částce 1.249.220,-Kč.

-  Stavby 021 zařazení do majetku: RD 142 částka 103.060,-Kč, Ví-
ceúčelové hřiště, Pasivní místo odpočinku. 

-  Pozemky 031 p.č. 90 (RD142) částka 57.940,-Kč, p.č. 2791/1(Sb.
dvůr) částka 36.000,-Kč.

-  DDHM obce 028 částka 170.986,-Kč, 022 částka 137.200,-Kč.  
- Výdaje na pracovníky VPP (mzdy, soc.zam.org.,zdrav.zam.org. 

1.100.593,43,-Kč. V roce 2016 obec zaměstnala 6 občanů VPP. 
-  Energie, materiál, práce, služby, opravy, mzdové náklady, pro-

jekty, vlastní způsobilé výdaje k dotacím a jiné.  
-  Splátky úvěrů v r. 2016 inž.sítě a budova školy částkou 359.388,- 

Kč  (pravidelné měsíční splátky I. a II. úvěru).     
          

Srovnání roku 2015 a roku 2016. Rozpočet po úpravách 
v roce 2015, příjmy v roce 2015 v částce 16.648.000,-Kč  a výdaje 
19.492.300,- Kč, fi nancování  (8124 spl.úvěru) 306.000,- Kč. Rok 
2016 je v rozpočtu více jak o 100% nižší oproti rozpočtu r. 2015, kdy 
byla prioritou obrovská investiční akce výměna oken na budově 
ZŠ, kompletní zateplení a nová fasáda. V roce 2016 se pokračovalo 
se splácením úvěru č. I. (inž.sítě) a dále splácení úvěru č.II. (oprava 
školy-spoluúčast), příprava projektů pro dotační tituly, opravy a jiné 
aktivity. Práce hlavně s využitím vlastních pracovníků pro VPP, kteří 
obci tak ušetří nemalé výdaje. 

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 maximální 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 dosavad-
ním výsledkem bez závažných pochybení, kontroly (audit) provádí 
kontrolní oddělení pro přezkum hospodaření KrÚ JMK Brno.

Zpracovala Kučerová  

Dobrovolné organizace v naší obci 
jsou ze strany obce podporovány všechny 
stejným způsobem !!! Obec  vlastní  budo-
vy  ve kterých  spolky hospodaří. Myslivci, 
Hasiči a Sokoli využívají budovy na základě 
smluv o užívání nemovitostí . Obec v těch-
to budovách hradí náklady na elektriku, 
plyn, vodu. Žádná jiná  fi nanční podpora 
obce spolkům  není možná. Jakým způ-
sobem  spolky hospodaří a fi nancují svou 
činnost, je  jejich vnitřní záležitost o které 
rozhodují  členové  a funkcionáři  těchto 

spolků. Kritika, že obec nebo starosta ,,cpe“ 
peníze do fotbalu nebo do hasičů vete-
ránů či do myslivců, kteří jen ,,střílí“  není 
vůbec  opodstatněná. Pokřikování  na  sta-
rostu v souvislosti  s obecními záležitostmi 
a navíc  bez základních informacích  venku 
na ulici, na fotbale, na zábavě nebo u piva 
je pod úrovní slušného chování. Takové 
jednání nelze nic jiného než ignorovat. U 
spolků je přeci důležité , že se lidé schází 
a mluví spolu, že organizují  něco pro dru-
hé, že  smysluplně využívají volného času. 

Obec bude spolky  nadále  uvedeným  
způsobem podporovat , jelikož jsou  důle-
žitou součástí našeho života.  Touto cestou 
bych chtěl všem funkcionářům organizací 
v obci  poděkovat za jejich obětavou  práci 
. Za  organizování  akcí a plánování činnos-
tí . Za jejich   fi nanční  hospodaření  bez  
obecních peněz . Za jejich čas a nervy,  kte-
ré s výkonem  jejich funkce souvisí. Kritiku 
a nejrůznější rady  slyší  od ostatních určitě 
spoustu, ale  poděkování  málokdy.   

P. Z.

Dobrovolné organizace  a spolky

TJ Sokol Nenkovice, z.s.
Stavby a stavební úpravy:

Do konce roku 2015 byly zbudovány zá-
klady a postaveny stěny střídaček na hřišti. 
Výroba konstrukce (jekl a lexan) byla prove-
dena výrobcem a do zahájení jarní sezóny 
2016 byly upraveny podlahy, namontovány 
sedačky a střídačky byly předány k užívání.

Společenská a kulturní činnost:

Vůdštok, pohárový turnaj v kopané 
mužů a hody jsou dnes již každoročními 
zažitými akcemi našeho spolku. V letošním 

létě nám všechny doslova uplavaly v deš-
ti nebo usnuly v chladu. Vůdštok – déšť a 
zima, málo návštěvníků. Pohárový turnaj 
– déšť od odpoledne i večer na diskoté-
ce. Zvítězilo mužstvo ze Šardic, domácí 
byli druzí. Hody – průvod přes vesnici pod 
sluncem, večer na zábavě se Svatobořáky 
zima a málo návštěvníků. Nedělní hudební 
večer se nesl ve znamení loučení s létem.

Jako spolupořadatelé jsme se zapojili 
do turnaje v nohejbalu. Zvítězilo družstvo 
J. Polcr, D. Raus a R. Frelich. Pro dlouhé pod-

zimní a zimní večery v kavárně v kulturním 
domě jsou pro hosty k užívání kulečník a 
šipky. Proběhl 1. ročník kulečníkové ligy. 
Hosté mohou hrát také stolní tenis v sále 
KD.

Závěrečnou sportovní akcí roku je 
tradičně turnaj ve stolním tenisu – Pi-
neccup. Letos se turnaje zúčastnilo 15 
dětí a 24 dospělých. Pořadí vítězů v první 
kategorii – domácí Martin Kučera, Matěj  
Grmolec, Jiří Krist (oba ze Svatobořic); 
mezi dospělými si nejlépe vedl Rosťa 
Moudrý před Michalem Jarýnem ze Sta-
věšic a Ant. Jirouskem ze Strážovic. 
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Soutěže:

Rok 2016 zaznamenal několik pod-
statných změn v organizaci soutěže 
změnou přestupového řádu i vnitřním 
uspořádáním v našich oddílech kopané.

Jarní sezonu v OP (2015/16) jsme za-
končili na 12. místě se ziskem 31 bodů za 
9 výher, 4 remízy a 13 porážek se zápor-
ným skóre  55 : 62. Konta soupeřů nej-
více zatížil Matěj Zálešák, který vstřelil 
19 branek, Radim Stehno se trefi l 11x a 
František Kuchař s Danem Rausem  5x. 
Od počátku jarní soutěže nahradil stáva-
jícího trenéra p. Pištěka Marek Zálešák.

„B“ mužstvo (hrající v Želeticích) 
ukončilo jarní soutěž na 5. místě se zis-
kem 23 bodů. Po dohodě mezi oddíly 
Nenkovic a Želetic ukončilo „B“ mužstvo 
vystupování pod názvem Nenkovice „B“ 
a pokračuje znovu jako mužstvo Želetic.

Žáci v okresní soutěži (7 + 1) ukon-
čili jaro na 5. místě se ziskem 33 bodů a 
s aktivním skóre 76 : 42. Nejlepší střelci: 
Martin Kučera (22), Filip Lévay (18), Da-
vid Polášek (13) a Jan Večeřa 8). 

„A“ mužstvo vstoupilo do nové se-
zony 2016/17 odhodlaně a po podzim-
ní části nám patří 9. místo se ziskem 16 

bodů a se skóre 32 : 37. Nejlepšími střelci 
byli Josef Kopčil (11), Matěj Zálešák (6), 
David Pospíšil (5), Radim Stehno (4)  atd. 

Žáci doslova vlétli jako podzimní vítr 
do okresního přeboru a zaostali o pouhý 
bod za vedoucími Lužicemi. Dlouhodobá 
a koncepční práce s mladými se vyplatila. 
Kluci (a děvčata) ve skupině A (7 + 1) zís-
kali 30 bodů. Nastříleli neuvěřitelných 137 
branek a pouze 6 obdrželi. Nejlepší střel-
ci: Jakub Kohút (68 !), Martin Kučera (25), 
Tom Spurný (14), Filip Lévay (12), Kája Vla-
sáková (5), Michal Brázda a Jakub Měsíček 
(4), Tomáš Lévay 3). Po gólu přidali ještě 
Erik Khol a Libor Kolařík. Blahopřejeme.

Závěr:

Výbor TJ Sokol Nenkovice děkuje 
Obecnímu úřadu Nenkovice za celoroční 
podporu, všem za nezištnou pomoc při 
stavbách a stavebních úpravách na hřišti, 
dobrovolným pomocníkům 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 samotným.

Zvláštní dík patří všem sponzorům, 
kteří náš spolek podporovali fi nančně 
nebo dary.

Výbor TJ Sokol Nenkovice

Myslivecké sdružení
Myslivecké  sdružení  Nenkovice  z.s. mělo k 1.1.2017 celkem 

10 členů a 5 stálých hostů. Jako členové byli přijati úspěšní ab-
solventi mysliveckého kurzu z Nenkovic a to pan Bohdan Marek 
a pan Dominik Seďa. Přijat byl také  jeden nový host (bez práva 
hlasování, ostatně jako všichni ostatní hosti) pan Josef Španěl ze 
Stavěšic.

V loňském roce jsme na rozdíl od 
jiných let neorganizovali žádné společ-
né hony na drobnou zvěř (zajíc a ba-
žant). Na tomto místě bych chtěl jenom 
upozornit, že toto naše rozhodnutí se 
setkalo s velkými rozpaky. Myslím, že 
jsme byli v rámci okresu jediné sdru-

žení, které nepořádalo ani jeden společný hon na drobnou zvěř. 
Alespoň tedy co se týče polních honiteb. Nicméně za tímto roz-
hodnutím si stojíme a udělali jsme ho hlavně proto, aby se nám 
zvýšily stavy drobné zvěře. Stavy zvěře srnčí jsou na dobré úrovni. 
Tato zvěř se postupem času změnila ze zvěře lesní ve zvěř pol-
ní. Což platí s rámci celé republiky. Co se týče škodné zvěře jsme 

dokázali snížit její stavy o: 14  lišek,   3 
jezevce a  2 straky.  

V loňském roce jsme také dokončili 
výstavbu nové myslivny a úpravu celé-
ho areálu. Naši krásnou myslivnu měli 
možnost navštívit úplně všichni. Tedy 
všichni, kdo měli zájem. Její slavnostní 
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Hasiči Nenkovice v roce 2016
V letošním roce jsme uspořádali občer-

stvení a doprovodný program na 2. ročníku 
Neckyády. Pro letošní rok jsme na Neckyádě 
připravili fi lmovou projekci pohádek, ale i 
něco pro dospělé. Dále jsme sestavili vodní 
skluzavku o délce 15 metrů, která se skláda-
la z plastových dílů a vodního chrliče vlastní 
výroby, napájeného proudovým čerpadlem. 
Na této atrakci si zajezdily všechny věkové 
skupiny a všichni si ji pochvalovali. I letos 
nám vypomáhala Vodní Záchranná služba 
Nové Mlýny, která zajišťovala první pomoc 
na vodě i na souši. Měli k dispozici motoro-
vý člun a sanitku. Dále jsme uspořádali pro 
místní Mateřskou školku ukázku hasičské 
techniky a zázemí naší hasičské Zbrojnice a 
ukázku vojenského vybavení, která proběh-
la ve školce. O tuto činnost se stará Stanislav 
Kostrhoun. 

Letošní rok jsme měli na Dětském dni 
dvě stanoviště, kde děti měly možnost si 
zastříkat na domeček a zajezdit si na novém 
trenážéru F1 pro děti. 

otevření proběhlo v červenci a myslím, že jsme to zvládli na výbornou. 
Byly otevřeny prostory myslivny i s fotodokumentací, která každému 
návštěvníkovi ukázala z jakých podmínek tato stavba vyrostla. Byl to 
„zbor“ s padajícími stěnami a propadlou střechou. Dnes máme důstoj-
né prostory pro schůze, posezení po společných akcích i zázemí pro 
činnost v honitbě. 

Prohlídka nové myslivny byla pro každého z návštěvníků snad 
atraktivní. Jako občerstvení jsme měli v nabídce chlazené nápoje, pří-
chozí si také mohli pochutnat  na skvělém kančím ragů od špičkového 
šéfkuchaře. K poslechu nám všem zahrála cimbálová muzika Palagria. 
Velká atrakce byla také naproti myslivny a sice tzv. Bootcamp. V rámci 
slavnosti otevření myslivny jsme objednali u promo agentury největší 
skákací komplex, který se dá převážet. Přijel k nám z Olomouce a byl 
dětem i dospělým k dispozici celkem 5 hodin. Tato atrakce byla 5 met-
rů široká a 27 metrů dlouhá. A myslím tedy, že se líbila. 

V podzimních  a zimních měsících jsem se věnovali také naší další 
a zásadní činnosti a to výstavbě krmných zařízení a jejich zásobování 
krmivem. Při těchto doplňováních zásypů byly z naší strany pozorová-
ny zlepšené stavy drobné zvěře. Především bažantů. Takže snad ten 
jednoroční „zákaz“ honů v našem sdružení přinese kýžený efekt ve 
zvýšení počtů drobné zvěře v okolí našich Nenkovic.

S mysliveckým pozdravem Lovu zdar
za MS Nenkovice z.s. Ing. Jaroslav  Kučera 

předseda sdružení

Letošní pálení čarodějnic se samozřejmě 
neobešlo bez hasičského dohledu, kde pre-
ventivní činnost v obci provádí Pavel Šlahař.

Hasičská zbrojnice prošla další proměnou 
ve formě části nové střechy. Tato oprava spo-
čívala ve výměně střešních latí a samozřejmě 
nové krytiny, která je z plechu, aby byla co 
nejlehčí. Dočkali jsme se i výměny okapů, 
které byly taky v havarijním stavu. Dále Petr 
Zálešák (člen sboru) svépomocí vyrobil nové 
stoly, což nás moc potěšilo. Máme i zánovní 
židle, které jsme dostaly od sponzora. 

Pro letošní rok máme 29 členů, z toho 9 
veteránů, kteří velmi dobře reprezentují naši 
obec, hasičea samozřejmě 3.okresek okresu 
Hodonín. 

Samozřejmě jsme nezapomněli na oce-
nění členů, které probíhalo na výroční schůzi 
na Obecním Úřadě.

Plán v roce 2016 obsahoval několik bodů 
a ty se nám bohužel nepodařilo všechny 
splnit. Plán zahrnoval Neckyádu, simulátor 

formule na hodech, účast na oslavách 120 
let založení SDH Lovčice, dodělání požární 
zbrojnice, ocenění členů a v neposlední řadě 
účastnit se soutěží v rámci 3. okresku okresu 
Hodonín. Soutěže jsme se z různých důvodů 
bohužel nezúčastnili ani jedné. Jinak jsme 
vše splnili. 

Závěrem Výbor SDH Nenkovice děkuje 
Obecnímu úřadu Nenkovice a organizacím v 
Nenkovicích za podporu a také všem spon-
zorům, bez kterých by naše činnost byla vel-
mi omezená. A všem obyvatelům naší krásné 
obce, kteří nás jakoukoliv formou podporují 
v činnosti, kterou provádíme.

Starosta SDH Nenkovice Pavel Marada
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Veteráni 2016
V letošním roce jsme se poprvé sešli v 

březnu. Do hasičské zbrojnice nás pozval 
bratr Mirek Spurný. Slavil 50 let ve SDH. 
Sešli jsme se na „hasičce“. Předali jsme mu 
drobné dárky, které by mu měly připomí-
nat toto významné výročí. Přišel také sta-
rosta SDH p.Marada a předal mu ocenění 
od sboru.

V dubnu a v květnu jsme se několikrát 
sešli u Zdeňka Kučery. Opravovali jsme a 
udržovali starou hasičskou techniku. Do 
motorové stříkačky bylo nutné zabudovat 
nové rozvodové ozubené kolo. Ríša Kučera 
nechal vyrobit nové, za což mu patří velký 
dík. Stříkačka je opět funkční. Několikrát 
jsme také nacvičovali útok, a to i za použití 
vody z místní kašny.

Od června jsme se zúčastňovali akcí, 
na které jsme dostali pozvání od okolních 
sborů.

V červnu to bylo svěcení nového pra-
poru v Hrušovanech u Brna. Akce to byla 

zdařilá, o čemž svědčí i DVD, které při této 
příležitosti natočil p. Šohajda. Je to pěkná 
památka pro všechny, kteří se akce zúčast-
nili.

V červenci jsme byli pozvaní hned na 3 
akce. Byl to „Požární den ve Strážnici“, kte-
rého se již tradičně zúčastňujeme. Akce se 
koná v místním skanzenu. Bylo tam mno-
ho návštěvníků a sklidili jsme velké uznání. 
Dále jsme se zúčastnili oslav „80 let SDH 
Žádovice“ a „20 let od vysvěcení místní 
kaple“. I zde se naše ukázka líbila. Provedli 
jsme ukázku hašení stříkačkou „16“ z roku 
1954. Hned druhý den v neděli jsme se 
prezentovali ukázkou hašení naší starou 
stříkačkou. Vše proběhlo ke spokojenosti 
nás i návštěvníků.

V srpnu jsme se sešli v požární zbrojni-
ci. Promítli jsme si DVD z Hrušovan a akce 
na rybníku „Nynek“. Na velké plátno nám 
to promítl p. Ríša Kučera. Díky. Po promítá-
ní někteří z nás ještě odjeli do Želetic, kde 
se konalo okrskové kolo „Nočního útoku“. I 
zde jsme se setkali s kamarády z okolních 
sborů.

V září jsme se zúčastnili tradičního noč-
ního cvičení v Brumovicích. Pro nemoc 
nebo jiné důvody nás bylo málo. Požádali 
jsme o pomoc starostu obce p.Zálešáka, 
který nám ochotně pomohl a zúčastnil se 
s námi. Domů jsme si přivezli kromě pěk-
ných zážitků i pohár. Také z předešlých vy-
stoupení máme různé upomínkové před-
měty, které jsme dostali na památku. Ty 
máme spolu s fotografi emi z akcí uloženy 
v místní požární zbrojnici.

V listopadu nás pozvali starší hasiči z 
Brumovic, kteří si říkají „Ohniví šneci“, do 
jejich zbrojnice.

K ukončení sezóny zde pořádají „Sym-
pózium“. Kromě nás a místních se ještě 
zúčastnily sbory z Bořetic a Kobylí. Dobře 
jsme se „pobavili“.

Také my jsme si provedli „zhodnocení 
uplynulé sezóny“. Desátého prosince jsme 
se sešli v požární zbrojnici. Každý podle 
možností přinesl nějakou „pochutinu“. 
Bylo nás celkem 11, zavzpomínali jsme na 
akce v průběhu celého roku a plánovali 
akce na rok 2017. Přišel za námi i starosta 

obce, což nás potěšilo. Při vy-
právění čas rychle ubíhal. Ko-
lem půlnoci jsme si navzájem 
popřáli „veselé Vánoce a nový 
rok“ a rozešli jsme se domů.

Tímto bychom také chtěli 
popřát mnoho štěstí a zdraví v 
roce 2017 všem členům SDH a 
všem obyvatelům naší pěkné 
obce.

Robek Josef
Kučera Zdenek

osobní auto. Moc nás potěšilo, že je mezi dětmi zájem se touto 
formou také vzdělávat. Rádi bychom v této herně-vzdělávací 
činnosti pokračovali a tak pracujeme na projektu zařazení au-
totrenažeru do výuky dopravní výchovy na základních školách. 
A aby těch novinek nebylo málo, při příležitosti dětského dne 
jsme představili Minisimulátor, aby si zajezdili i nejmenší děti, 

které s řízením získávají teprve 
první zkušenosti. Co se týče si-
mulátoru formule, ten prochází 
rozsáhlou přestavbou. K dispozici 
budou tři monitory, takže výsled-
ný obraz bude ještě více reálný. 
Děti i dospělí se tak mají pro pří-
ští rok zase na co těšit. Děkujeme 
všem za podporu v letošním roce 
a do nového roku 2017 přejeme 
mnoho herních zážitků. Vypraco-
val za Tým Simulátoru Formule 

Richard Kučera, 
Tým Simulátor Formule 

www.simulatorformule.webnode.cz

Tým Simulátoru Formule 
V letošním roce proběhl během hodů již čtvrtý ročník zá-

vodu na simulátoru formule. Jako doprovodný program hodů 
jsme připravili také trenažer pro autoškolu. Autotrenažér byl 
určen především pro dospělé, aby ti, kteří třeba dlouho nejez-
dili, měli možnost vyzkoušet si jízdu nanečisto. Trenažer zaujal 
ale hlavně děti, ty měly velký zájem vyzkoušet si, jaké to je řídit 
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Odkoupení domu č. 142 

Ze života obce

Dům č. p. 142 byl místem neustálých 
problémů s jejich obyvateli. Nejenže byl 
dům zavezen odpadky, ale jeho nájemní-
ci se postarali o to, aby jejich sousedé ne-
spali. Neustálé porušování sousedského 
soužití a klidu bylo na denním pořádku. Po 
změně zákona o sociálním bydlení všichni 

Kulturně-sportovní areál

Na základě petice občanů z minulých let se hle-
dalo řešení, jak snížit hluk při letních zábavách v 
areálu u školy. Jedno z opatření bylo vybudování 
okrasného betonového plotu a tím i uzavření are-
álu. Uzavření areálu a přesunutí hlavního vchodu 
do areálu bylo také silně ovlivněno skutečností, že 
obec získala dotace na nový povrch bývalého as-
faltového hřiště. V případě, že bude organizována 
zábava, odmontují se branky a koše nebo manti-
nely a může se na tomto povrchu tančit. Tento po-
vrch není v okolí neznámý a reference získala obec 
ve Vlkoši, kde povrch mají druhým rokem a nemají 
problém. Dále se v areálu pracovalo na nové per-
gole a prodloužení terasy včetně osvětlení. V letoš-
ním roce budou pokračovat práce na vydláždění 
celého prostoru a chodníku k dětskému hřišti. Sou-
časně touto cestou prosím všechny zájemce, kteří 
navštěvují hřiště o trpělivost, jelikož budou ještě 
pokračovat stavební práce na dokončení areálu.

P. Z.

Bezpečnost dětí u školy

V souvislosti s několika kolizemi dětí u autobusové 
zastávky v blízkosti školy jednal starosta obce o vybudo-
vání bezpečného přechodu. Experti na silniční dopravu 
však vyčíslili opatření na několik milionů se závěrem, že 
většinu peněz by dotace nepokryla a obec by na projekt 
doplácela. Nakonec obec z velkého snažení upustila. V 
rámci možností byla nejkratší cesta od zastávky ke škole 
označena jako pěší zóna a u hlavní silnice byla z bez-
pečnostních důvodů namontována správou silnic svo-
didla. Chodci jsou tak automaticky nasměrováni kolmo 
na přecházení hlavní silnice. Dalším opatřením pro bez-
pečnost u školy je dopravní svislé značení „Pozor děti“ a 
vodorovné značení přímo na povrchu vozovky. V úvahu 
přichází také snížení rychlosti v tomto úseku. 

P. Z.

obyvatelé tohoto domu zmizeli do Brna. 
Aby nedošlo k dalšímu nastěhování nepři-
způsobivé rodiny do tohoto domu, začala 
obec vyjednávat s majitelem o jeho od-
koupení. Dům byl nakonec po čase odkou-
pen a v průběhu roku také úplně vyklizen 
od odpadků. V současné době se vyřizuje 

demolice. Dům tedy bude zbourán a volné 
místo bude nabídnuto jako stavební par-
cela. V případě, že nebude o takové místo 
u silnice zájem, bude toto místo využito na 
parkování automobilů. V tomto úseku je 
parkovacích míst nedostatek.

P. Z.

Krajské volby Ocenění za stavbu rybníka 

Obec získala na začátku uplynulého roku II. místo v 
kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření v ČR. 
Diplom převzali ve Valdštejnském paláci v Praze společ-
ně ředitel pozemkového úřadu Hodonín a starosta Nen-
kovic.

P. Z.

Na podzim proběhly volby do krajského zastupitelstva a sená-
tu. Vzhledem k volební účasti, a hlavně počtu hlasů v okrese Hodo-
nín, bylo za týden znovu zorganizováno druhé kolo. Senátorkou za 
okres Hodonín se stala kandidátka KDU-ČSL starostka Ratíškovic 
Ing. Hubáčková. 

P. Z.
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nové ČOV na nové zastupitelstvo po ko-
munálních volbách v roce 2018. V součas-
nosti to vypadá, že čistička bude sloužit 
jen pro Želetice a Nenkovice. Po jednání 
na krajském úřadě totiž pravděpodobně 
do projektu vůbec nezasáhnou Dražůvky. 
Tím se sníží cena. Kolik nás nová společ-
ná čistička a kanalizace bude přesně stát, 
musí stanovit projektová dokumentace, 
která by měla být vyhotovena právě po 
volbách 2018. Za pět let by měly totiž ev-
ropské dotace úplně skončit a stát počítá 
s podporou obcí ve formě půjček. Navíc 
pokud obec odpadní vodu nebude vůbec 
čistit, bude za to platit vysoké poplatky. 
Proto je důležité v naší obci co nejdříve 
vybudovat jakýkoliv způsob čištění od-
padních vod. 

P. Z.

Poplatek  za odpad

V naší obci je výše poplatku za odpad stanovena na 500 Kč/
os/rok. Výše poplatku se stanovuje z nákladů za uplynulý rok na 
odpadové hospodářství a z pevné částky stanovené zákonem. 
Tento poplatek je následně stanoven v obecní vyhlášce. Výdaje 
na odpadové hospodářství jsou za uplynulý rok vyšší než příjmy. 
Zastupitelstvo se rozhodlo nezvyšovat poplatek a rozdíl uhradit 
z rozpočtu obce. V Nenkovicích je zaveden systém, který lidem 
více usnadňuje nakládání s odpady. Co tím myslím? V první řadě 
máme hustou síť na tříděný odpad. Jsou to jak nádoby v domác-
nostech, tak větší kontejnery po obci, které jsou přístupné všem 
do 200 metrů. V druhé řadě tu máme sběrný dvůr. Okolní obce 
tuto službu pro své občany nemají. Když potřebuje někdo z jejich 
obyvatel vyvézt něco objemnějšího nebo stavební suť, musí si ne-
chat přistavit kontejner od odpadové fi rmy a odpad vyvést na le-
gálně povolenou skládku. To nestojí stovky, ale tisíce korun navíc. 
Zkuste se v okolních obcích zeptat, kam jejich obyvatelé vyvážejí 
v průběhu roku např. lednici, mrazák, eternit, pneumatiky, starý 
gauč nebo stavební suť. Mluvím o legálním povoleném způsobu. 
A báchorkám, že jim stačí jednou za rok zorganizovat hromadný 
sběr velkoobjemového odpadu, nelze věřit. Zvláště když v Nenko-
vicích máme kontejnery neustále naplněny a využity. Nechci řešit 
sousední obce, ale z jakého důvodu mají například Kyjov, Ždáni-
ce nebo sousední Želetice a Stavěšice menší poplatek, nedokážu 
říct. Pravděpodobně mají menší náklady a také více doplácejí na 
odpad z obecního rozpočtu. Zmínil jsem se o tom z toho důvodu, 
že na hovorech s občany byly vzneseny námitky proti poplatku za 
odpad. Také padla kritika, že jsme nejdražší v okolí a ať si to zjis-
tím. Já nejsem starosta okolních obcí, ale Nenkovic. V Nenkovicích 
máme systém takový, jaký se zavedl, a to včetně výše poplatku. 

Oni zase nemají náklady se sběrným dvorem. Vše je v rámci záko-
na o obcích na rozhodnutí zastupitelstva. Navíc tu máme zákon 
o rozpočtové odpovědnosti. Solidární systémy, na které narážím, 
kdy jsou po obci požadovány co nejmenší poplatky, odmítám. Ne-
jsme ropná obec, která do svých rozpočtů získává obrovské částky 
od naftových dolů a fi rem, aby na druhou stranu rozdávala sta-
vební místa téměř zadarmo nebo snižovala poplatky svým oby-
vatelům. Přirovnávat Nenkovice k nějakému městu v souvislosti s 
poplatkem za odpad je jako míchat beton a rohlíky dohromady. 
Co je lepší? Mít sběrný dvůr a zaplatit o 30 Kč za rok na poplatku 
více, nebo (pro starostu jednodušší způsob) nemít takové místo, 
neřešit provoz a obsluhu dvora, neřešit ani problémy lidí, kam s 
velkým odpadem nebo stavební sutí? Náš zavedený odpadový 
systém je legální, zodpovědnější a sběrné místo máme dle záko-
na povoleno. Odpad ze sběrného dvora je následně likvidován 
odbornou fi rmou. Doufám, že jsem obrazně vysvětlil, proč není 
poplatek menší. V této souvislosti je také dobré vědět, že připra-
vovaný nový zákon o odpadech, kde se poplatek zvyšuje za osobu 
několikanásobně, raději zákonodárci odložili po parlamentních 
volbách na novou vládu. Stát se totiž zavázal EU, že se nebude od 
roku 2024 skládkovat. To znamená co nejvíce třídit a také zvýšit 
zákonem paušálně poplatky za odpad. Alibistické snižování po-
platků za odpad u některých obcí a měst je za těchto okolností 
fi ntou, jak se zalíbit. Aby nebyl úbytek příjmu v rozpočtech těchto 
měst a obcí za odpad velký, skrytě na druhé straně navýšili daň z 
nemovitosti. Jsou dokonce obce, které nevybírají poplatek za od-
pad vůbec. Za to mají až pětinásobně vyšší daň z nemovitosti. O 
tom někdy příště.

P. Z.

Sdružení Trkmanka – Kanalizace a ČOV

Vodovody a kanalizace odmítly poža-
davek starosty převzít kanalizaci do své 
správy. Kanalizace v lokalitách Příhon a 
Učitelské domky byla budována v „akci Z“. 
V současnosti již nastala doba, kdy bude 
nutné kanalizaci opravit a kanály nasmě-
rovat na čistírnu odpadních vod. Mluvíme 
o záměru výstavby společné čistírny od-
padních vod, která je v plánu na území 
obce Želetice. Ovšem náklady u společné 
ČOV s Želeticemi a Dražůvkami se šplhají 
přes 100 milionů korun. Při 60 až 70% do-
taci Mze, která jako jediná řeší situaci ve 
sdružení Trkmanka, by znamenala vlastní 
peníze, které obec v současnosti nemá. 
Navíc pravděpodobně naše obec bude 
muset investovat ze svého rozpočtu do 
kanalizace daleko více peněz než ostatní. 
Jde o to, že se budou muset vybudovat v 

Příhoně a u hřiště přečerpávačky. Nová 
kanalizace u školy a také ve Fortni. Složi-
tost problému vyzdvihuje skutečnost, že 
část kanalizace je ve vlastnictví VaK Hodo-
nín a část obecní. Bohužel Jihomoravský 
kraj a VaK Hodonín nepodporují v obcích 
výstavby levnějších variant, jako napří-
klad menší lokální čistírny pro části obcí, 
a zaměřují se ne centrální čistírny. Od ko-
řenových čističek se v republice u typu 
naší obce úplně upouští z důvodu, že v 
zimních měsících se proces čištění přírod-
ní cestou úplně zastaví. Přesto všechno, 
se starosta začíná zaměřovat na jednání 
v souvislosti s novým odkanalizováním 
obce. Pustit se do tohoto projektu zna-
mená úsporná opatření v rámci rozpočtu 
obce, chcete-li prostě co nejvíce si našet-
řit. Zastupitelstvo odsunulo rozhodnutí o 
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Stromy a vlastnictví 

Obecní úřad již nepovoluje vlastníkům kácení. Dle nového 
občanského zákoníku platí, že majitelem stromu je vždy ma-
jitel pozemku!!!! V rozporu se zákonem jsou lidé, kteří tvrdí, že 
ten či onen ořech nebo trnka či meruňka jsou jeho, i když vědí, 
že pozemek je obecní. Takové tvrzení je lež. A tvrdí Vám to ně-

kteří stále a pořád. Znovu opakuji a připomínám zcela zásadní 
základní věc vyplývající ze zákona. STROM JE VŽDY MAJETKEM 
VLASTNÍKA POZEMKU, NA KTERÉM STOJÍ!!! A slovo obecní ne-
znamená jako v minulosti „nás všech“, jak se dodnes někteří 
domnívají. Pozor na zákony.

P. Z.

Zaměstnávání občanů 

V souvislosti s tabulkami a grafy z úřa-
du práce, patří naše obec dlouhodobě 
mezi obce s nejvyšším podílem nezaměst-
nanosti na Kyjovsku. Obec Nenkovice za-
městnává občany na tzv. veřejně prospěš-
né práce každý rok. Funkci zaměstnavatele 
vykonává starosta obce. Zastupitelstvo 
schvaluje rozpočet a tím uvolňuje pení-
ze, ale personální otázka je věcí starosty 
obce. V loňském roce obec poskytla práci 
celkem 6 lidem z Nenkovic. Jelikož mzda 
těmto lidem je zpětně refundována stá-
tem, má úřad práce pro zaměstnávání 
uchazečů své podmínky. Například ne-

podporuje opakovaně téhož uchazeče. 
Laicky řečeno, obec nedostane až na vý-
jimky na téhož zaměstnance opakovaně 
peníze. Proto se pod obecním úřadem vy-
střídá dost zaměstnanců, zvláště když sta-
rosta chce ušetřit nemalé peníze za fi rmy a 
hodlá dělat práce po obci vlastními silami. 
Bohužel Nenkovice jsou malá obec s ome-
zeným počtem uchazečů o zaměstnání. K 
tomu je v okolí ještě značná poptávka po 
zaměstnancích a fi rmy nabízejí volná mís-
ta. To znamená, že v budoucnu bude ne-
dostatek vhodných pracovníků pod obcí, a 
to z nejrůznějších důvodů. Také je od 1. 1. 

2017 nově zaveden institut veřejné služby. 
Kdo pobírá životní minimum a je dlouho-
době nezaměstnaný, může zažádat u sta-
rosty obce o odpracování dvaceti hodin 
veřejných prací. Tím by se mu měla zvýšit 
podpora. Důležité je ale vědět, že uchazeč 
si musí osobně vyřídit veškeré dokumenty 
sám. Někteří uchazeči totiž ani tak základní 
věc nezvládnou. Bohužel. U těchto obča-
nů je důležité nespoléhat se na obec, že 
je opět zaměstná, ale aby se přihlásili do 
podniků, fabrik a fi rem v okolí, kde je velká 
poptávka po pracovní síle. 

P. Z.

Práce po obci 
V této rubrice jsou zveřejněny některé fotografi e z mnoha čin-

ností zaměstnanců obce v průběhu uplynulého roku. Podotýkám 
na svou osobu, že starosta obce se také zapojuje do každoden-
ní činnosti zaměstnanců obce. V první řadě je třeba zabezpečit 
materiál a nářadí. Takže odvezu nebo dovezu potřebný materiál, 
vysypávám koše u zastávek, včetně košů na odpad a na psí ho-
vínka. Nebo betonuju s ostatními terasu, nebo montuju molo na 

rybníku, nebo odvážím trávu, hlínu, štěrk, stavím plot, odhrnuji 
sníh nebo v zimně sypu cesty a chodníky. Snažím se totiž odvádět 
za svůj plat nejen práci v kanceláři, ale když to čas dovolí, také 
přiložit ruku k dílu s ostatními. A co vlastně VPP, nebo chcete-li za-
městnanci na obci, kteří pobírají minimální mzdu, vlastně dělali? 
To se dovíte z následujících článků a fotografi í. 

P. Z.

Oprava kanalizace 

V jarních měsících došlo k ucpání ka-
nálu, neodtékala kanalizace z učitelských 

domků. Bylo nutné povolat bagr a najít 
stávající potrubí, respektive vyústění. Be-

tonové potrubí z 50. let minulého století 
bylo rozpadlé, ucpané a neodtékalo.

P. Z.
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Renovace stolů a lavic pro 

venkovní účely 

Na počátku roku byly zaměstnanci na VPP demontová-
ny desky ze stolů a lavic, které jsou využívány pro venkovní 
akce. Po deseti letech byly již značně opotřebené. Proto byly 
všechny desky přebroušeny, vyhnilé byly vyřazeny a nahra-
zeny novými, napuštěny ochranným nátěrem a namontová-
ny zpět. Letní akce už probíhaly s nově ošetřenými stoly a 
lavicemi.

P. Z.

Opravy komunikací 

Zaměstnanci obce si v uplynulém roce také vyzkoušeli 
práci cestářů. Studená pytlovaná balená směs byla použita 
na překopy a výmoly na místních komunikacích. Dospělo se 
k závěru, že tato pytlovaná asfaltová směs se musí pokládat a 
hutnit za vyšších teplot, než výrobci uvádějí v návodu. Jakmi-
le je chladněji, směs nepřilne k povrchu a rozdrolí se. Poučení 
pro příště. 

P. Z.

Odstranění plotů 

Biokoridor K6 – stávající projekt vysázení biokoridoru směrem na Čejč byl 
po 5 letech udržitelnosti projektu označen jako ukončený. Tím mohlo dojít k 
odstranění plotů a dřevěných kůlů, které už začaly uhnívat a padat na zem. 
Ploty byly odstraněny občany, kteří se přihlásili do seznamu na obecním úřa-
dě. Ploty a kůly tak byly odstraněny bez fi nančních nákladů obce. 

P. Z.

Zkouška LED osvětlení

Kdo se zajímá o úsporná opatření v rám-
ci energií, určitě si všiml, že po obci máme na 
třech místech rozmístěna LED světla veřejného 
osvětlení. Byla propůjčena zdarma na zkoušku. 
Zatím jsou již  1 rok v provozu bez poruchy.

P. Z.

Výsadba třešní 

V rezervaci „Sovince“ bylo vysázeno 16 třešní a rozšířeno 
území rezervace. Obecní zaměstnanci měli za úkol zálivku 
nově vysázených stromků. 

P. Z.
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Mulčování polních cest 

Obec zakoupila malou vlečku za traktorek a také mulčovač. 
Zajištujeme mulčování větších travnatých ploch u rybníku a 
poldru a zejména u zarostlých polních cest. O traktor a stroje 
se nám pečlivě stará pan Josef Bystřický.

P. Z.

Odpočinková místa 

U rybníku vznikla z dotací Mze tzv. odpočinková místa. Pří-
střešky a lavice jsou z akátového a dubového dřeva. Pokud ho 
vandalové nezničí, mělo by vydržet svou životnost, která činí 
30 let. Obecní zaměstnanci napomáhali u montáže altánů a 
následné úpravy terénu a také výsadby stromů a keřů v bez-
prostřední blízkosti laviček.

P. Z.

Dětské hřiště 

Zaměstnanci pracovali průběžně na úpravě dětského hřiš-
tě před školou. Vydláždila se plocha, aby děti mohly využít šla-
padla a tříkolky. Zabudovalo se pískoviště. Převezl se domeček 
z bývalé zahrady mateřské školky. Zakoupilo se a zabudovalo 
houpadlo. Taktéž se vykopal, převezl a zabetonoval další herní 
prvek. Přivezla se zemina a zasel trávník. Všechny tyto práce 
zajišťovali zaměstnanci obce. 

P. Z.
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Rozšíření terasy na hřišti 

Práce na uzavření areálu a jeho další modernizaci měly 
rovněž za úkol pracovníci pod obcí. Bylo nutné vykopat a za-
betonovat základy, postavit opěrnou zídku, vyplnit prostor ka-
menivem, vydláždit prostor, vybudovat plot, osvětlení. Práce 
prováděli zaměstnanci obce.

P. Z.

Víceúčelové hřiště

Tento umělohmotný povrch značky ,,Stilmat“ je povrchem, 
na kterém probíhalo MS v online bruslích. Na povrchu lze ne-
jen sportovat ale také tančit. Položení povrchu a vybavení za-
jišťovala odborná dodavatelská fi rma. Obec získal na tuto akci 
dotaci z JmK. 

P. Z.

Sečení 

Zaměstnanci udržují travnaté plochy po obci včetně hřbi-
tova a fotbalového hřiště. Trávu je třeba poté zase odvézt do 
kontejneru na bioodpad. V letošním roce z důvodu menšího 
počtu obecních zaměstnanců nebude obcí sečen sad pod 
školou.

P. Z.
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Chodník u hřiště 

Kousek chodníku bylo nutné dobudovat na straně panel-
ky – pěší zóny k základní škole. Práce zajišťovali zaměstnanci 
obce. 

P. Z.

Hasička 

Na hasičce bylo nutné dořešit střechu. Stará bobrovka pro-
pouštěla a zatékalo. Nakonec byla zvolena plechová krytina. 
Práce zajišťovala dodavatelská fi rma. Obecní zaměstnanci pro-
váděli pomocné práce a odvoz staré krytiny.

P. Z.

Vyklízení domu 

Zaměstnanci v zimním období pracovali také na vyklízení 
neskutečného nepořádku, z domu č. 142. Z domu byl nejprve 
vyvezen odpad z mlatu. Toho bylo 3,5 nákladního velkoobje-
mového kontejneru. Dále se vyklízely vyhořelé šopy a nakonec 
také sklep, který byl úplně zavezen odpadem. Dům se vyklízel 
celý měsíc. Odpad se musel nabírat ručně do kbelíků a poté se 
mohl sypat na vlečku a odvážet. Děs a hrůza. Touto cestou bych 

chtěl poděkovat zaměstnancům obce za skutečně obětavou 
špinavou práci. Obec tak nemusela objednat a platit nějakou 
vyklízecí hygienickou četu. 

P. Z.

Práce v budově OU 

V době nepříznivého počasí byli zaměstnanci povoláni do 
budovy Obecního úřadu, kde se řešily omítky a malování po 
mateřské školce. Omítky byly obouchány nebo oškrábány na 
chodbě, ve třídě, v jídelně a ložnici. Nově se natáhlo lepidlo a 
fajnová. Dále byly místnosti vymalovány. Zbývá ještě ložnice a 
záchody. Všechny práce se prováděly vlastními silami. 

P. Z.

Chodník na hřbitově

Na místním hřbitově bylo nutné vybudovat další nový 
chodníček pro novou řadu hrobů. Práce prováděly zaměst-
nanci obce. 

P. Z.

Oprava hlavního kříže

Poslední oprava kříže proběhla v roce 2004. Obklady so-
klu byly odlepené a písmo na kříži zašlé. Proto zastupitelstvo 
schválilo kompletní rekonstrukci. Kříž byl obroušen, napuštěn 
hloubkovou penetrací, obnoveno písmo. Sokl byl obložen 
kvalitní žulou. Opravu zajišťovala dodavatelská fi rma. 

P. Z.
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Únik vody

Únik vody z hlavního řádu byl zjištěn před Vánocemi. Po 
týdnu hledání a hlášení byl objeven problém v děravém po-
trubí u kašny. Opravu zajišťoval VaK Hodonín. 

P. Z.

Vyřezávání křovin

Zaměstnanci také dostali za úkol vyřezat křoviny a odmon-
tovat ploty na sběrném dvoře. Plánuje se tam totiž nejen roz-
šíření, ale také nové betonové oplocení.

P. Z.

Galerie 2016
Převážná většina galerií v obcích a 

malých městech nevznikla nařízením 
shora, ale z popudu lokálních patrio-
tů a milovníků umění. A tak se stalo i v 
Nenkovicích. Ale životnost každé takové 
galerie je velmi křehká. Píše se rok 2016 
a nenkovická galerie při obecním úřadě 
má za sebou téměř 15 letou  existenci. 
To není samozřejmost. Existence je zá-
vislá nejen na úsilí několika lidí, ale na 
mnoha jiných faktorech, mezi které patří 
i fi nanční podpora, která přichází jak ze 
strany obecního úřadu, tak i z privátních 
zdrojů. Neméně důležitá je i morální 
podpora a té se galerii dostává jak od 
nenkovických občanů, tak i návštěvníků 
ze širokého okolí. Velká účast domácích 
i přespolních na otevření stálé expozice 
akad.malíře Jano Köhlera je důkazem to-
ho,že lidé chtějí být informováni a mají 
zájem o umělce jako byl Jano Köhler. 
Nashromáždění artefaktů a exponátů, 
což je dlouholetá práce, vyústilo v uspo-
řádání stálé expozice, která nezůstane 
neměnná, plánuje se její rozšíření a obo-
hacení a tím pádem i přemístění do ves-
tibulu a schodiště před vstupem do ga-
lerie. Expozice v galerii bude přístupná 
v roce 2017 i když v budově budou po-

kračovat další úpravy na interiéru někte-
rých prostor dříve užívaných MŠ. Budova 
obecního úřadu, ve které je galerie umís-
těná, dostává částečně jakousi novou 
funkci, pro  Nenkovice velmi význam-
nou. A právě expozice, podle mého mí-
nění, ovlivňuje kulturní i společenskou 
úroveň života v obci. Expozice i výstavy 
jsou určeny nejen pro tradiční galerijní 
publikum, ale přichází i lidé, kteří jsou 
k umění a k umělcům skeptičtí, nebo je 
zajímají jen okrajově. Nebyl pro mě pře-
kvapující názor jednoho z návštěvníků, 
který nazval galerii jakýmsi velkým obý-
vacím pokojem, místem, kde můžete jen 
tak přijít a posedět si, odpočinout si od 
denního shonu,setkat se s přáteli.

Ve zpravodaji v roce 2015 jsem struč-
ně podala informace o Křížové cestě 
na sv.Hostýně, která pro své originální 
provedení a pro jedinečnou technolo-
gii – řezanou mozaiku, byla označena 
za světový unikát. Toto jedinečné dílo 
mistra Jano Köhlera, na kterém již také 
zapracoval zub času / ukončeno v roce 
1933 / , konkrétně první zastavení, bylo 
zrestaurováno akad.sochařem, profeso-
rem Vojtěchem Paříkem a jeho ženou. 
Ráda bych Vás seznámila s názorem jme-

novaného restaurátora. 
Cituji: Mistr Jano Köhler není umě-

lec minulosti, ale současnosti. Jeho mo-
numentální tvorba, kterou realizoval ve 
spolupráci s keramiky v ateliéru továrny 
Rako, je moderní ve výrazu a nadčaso-
vá v  provedení. Od roku 1912 do roku 
1933 pracoval neúnavně s týmem stejně 
zapálených odborníků na realizaci mo-
numentálního projektu architekta Jurko-
viče na sv.Hostýně, kde se projevil jeho 
lidský a umělecký vrchol. Před prvním 
zastavením Křížové cesty nám dojde, 
že si vlastně s Pilátem myjeme ruce a 
lhostejně přihlížíme všem nepravostem 
kolem nás. Zapomněli jsme na skutečné 
hodnoty života. Jano Köhler zde odsuzu-
je naši lhostejnost ke stavu světa. Posel-
ství je ukryté ve výrazech obličeje, v řeči 
rukou, ve vztahových osách promyšlené 
kompozice.  / v Praze 20.2.2014 / Pokud 
si dobře přečtete tento text, na slovo 
vzatého odborníka, a využijete i mož-
nosti, která se v blízké době nabídne v 
kině Panorama v Kyjově, a sice zhlédnutí 
fi lmového dokumentu o Jano Köhlerovi, 
pochopíte jaký to byl mistr ve svém obo-
ru  a také jaký to byl vzácný člověk.

Jitka Válková
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KULTURNI A SPOLEČENSKÉ AKCE

XII. společenský ples obce

Všechny akce v obci jsou pro přípravu a celé uskutečnění ná-
ročné a to hlavně časově. Spousta práce lidiček, bez kterých se 
akce neobejdou. Ovšem největší odměnou je pak velká účast a 
zájem o toto dění a bezpochyby přispívá také pěkné počasí. Pak 

V únoru se konal v pořadí již XII. ples obce. Hrála kapela 
V.S.P. BAND a CM Palagrija. Velká účast, bohatá tombola, také 
taneční vystoupení společenských i latinsko-amerických tan-
ců mladého páru a bubble schow Pavla Rollera přispěla ke 
krásné plesové atmosféře. 

G.K.

to všechno má cenu a jsme schopni věnovat spoustu času a sil 
do dalších plánů a událostí v obci a tím si tvořit tu naši malou 
vísku nejen krásnou, útulnou, ale i bohatou na dění.    

G.K.
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Velikonoce 2016  -  spoustu akcí v jeden termín 

Děti - hrkači, kteří několikrát denně prochází dědinu a 
hrkají tkz. hrkači nebo řehtačkami na místo zvonění zvonů, 
které v tu dobu nezazní. Dále prodejní výstava v kavárně veli-
konoční výzdoby a čtvrteční tradiční zelené pivo. Velikonoční 
nedělní diskopárty, Sobotní pletení žil, díky kterému se mladí 
kluci naučili plést žilu a pár týdnů po tom na soutěži Babího 
lomu (10 vesnic), která byla zaměřená na kroje, zvyky a tradice 
se umístil tým složený ze 4 dětí z Nenkovic (Veronika S.,Klára 
H.,Tomáš S., Martin K.) na prvním místě. A to i díky tomu, že 
hošani zmákli uplést parádní žílu z 8 prutů.

G.K.

Slet čarodějnic

 30. dubna se sletělo celé hejno ča-
rodějnic, tak jak už je tomu každý rok v 
tento den. Plnily se úkoly nelehké, vyřkly  

zaříkávadla přetěžké, poklad se otevřel, 
špekáčky opekly do zlatova i do černa.  
Morenu jsme společně upálili a zimu tak 

zahnali. Čarodky dík a za rok zas přijde 
čas.

G.K.
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Den dětí

 V červnu proběhla akce ke svátku dne dětí. Den se vyda-
řil, účast veliká, bylo to super, počasí nám přálo, děti skotači-
ly, baštily cukrovou vatu či párek v rohlíku, soutěžily, zkoukly 
vystoupení pejsků „dogfrisbee“  a ukázku dravců, nechaly se 
potetovat :) , tančily no co víc si přát.  Dík všem, kteří přispěly 
svou iniciativou a pomáhali. Dík pejskům Aší, Máji a Bobině a 
jejím páníčkům, dík Záchranné stanici Hluk, dík myslivcům, dík 
hasičům, dík sokolům, dík týmu F1, dík holkám a dík všem kte-
ří se zúčastnili.  Dík kameramanovi, fotografce, dík těm, kteří 
přišli a bavili se.

G.K.

Neckyáda

V červenci proběhl na rybníku Nynku II. ročník Neckyády, 
aneb soutěž o starostovy necky.  Plavidel soutěžilo celkem je-
denáct. Posádky si na výrobě plavidel daly velmi záležet. Pla-
vidla se vyráběla několik dnů až týdnů dopředu z všemožných 
materiálů, aby tak mohla vyplout na náš krásný rybník Nynek. 

Super plavidla všeho druhu, super posádky, bezva diváci, vod-
ní skluzavka, občerstvení, večerní kino a vše kolem co k této 
akci patřilo. Pro bezpečnost celé akce jsme požádali Vodní 
Záchrannou službu Nové Mlýny, která doprovázela všechny 
plavidla na jejich plavbě po rybníku. Po závodech záchranáři 

Ukončení školního roku ZŠ a MŠ Nenkovice 

Krásná super akce ve škole, rozloučení předškoláků se škol-
kou, rozdávání diplomů za úspěchy, program dětí ze školky, vy-
stoupení Nenkovjánku, divadlo, spoustu her a vědomostních 
soutěží, trampolína, skákací hrad, malování na obličej, cukrová 
vata, no prostě paráda. Škola připravila super program na celé 
odpoledne. Máme tu krásnou žlutou opravenou školičku, tak 
si ji važme a buďme rádi za to, že ji máme. 

G.K.
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provezli na motorovém záchranném člunu všechny zájemce. 
Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo a určitě to bylo velmi pěkné 
zpestření sobotního odpoledne.  

Plavidla se svými posádkami - pastva pro oči. Každý na-
prosto jiného druhu.
-  Krokodýl - vyřezaný motorovkou z klády a k tomu vyřezaná 

pádla, ještě pokryta kůrou, kormidelník a námořník v jedné 
osobě zdolal trasu na krokodýlovi s tělem po prsa ponoře-
ným pod vodou na jedničku :).

-  Lochneska - sudy pokryté polystyrenem a plastem, vyma-
kané nabarvené, obrovské. Lochneska se svou posádkou 
- Trosečníci též pokořili Nynek a dostali se opět na břeh, i 
když je malinko potlačili záchranáři :).

-  101-97 Dalmatinů - s krásnou, ale krutou Kruelou - pou-
hých cca 350 petláhví v igelitových pytlích pod paletami, 
načančané s boudičkou, vlaječkou, puntíkatými ušatými 
pejsky a krutou Kruelou na křesílku uprostřed puntíkatého 
koberečku, která nakonec ukázala, že není tak krutá a pád-
lovala taky :).

-  Kamenná Cara - Koutstounovi - kamenné (polyst.) pravěké 
auto položené na vzdušných vacích, v autě krásná Vilma  a 
její děti. Pohon ovšem hluboko v kufru, kde Dino vlastníma 
nohama poháněl tento pravěký plavidlovůz, plaval totiž za 
klobásou na udici :).

-  Hollywood Ferrari - naleštěné červené Ferrari převážející 
krásnou Katy Perry a Mr. Slashe super rychlostí okolo bójek 
a zpátky do cíle. :). I tyto dvě hvězdy ovšem zapojily své 
svaly při této rychloplavbě a dojely první do cíle.

-  Džulia, pivní speciál č. I - Pupíci, taktéž to zmákly kánoe i s 
pivní zátěží trasu okolo bójek a zpět do cíle, přitom jeden 
udával pádlem do bečky rychlost a dva makali málem s 
roubíkem v ústech. V cílové rovince ovšem divákům zapěli 
tů hodovů stárkovsků, že se po celém Nynku nesla. :)
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-  Pinec team - obrovské černé duše, nesoucí na sobě „pin-
gpongplochu“ a na ní odhodlané hráče tohoto krásného 
sportu se svým „pingpong“ kormidelníkem se sexy posta-
vou.:)

-  Žlutá perla - pidi člunek nesoucí svou posádku a táhnoucí 
trosečníka v záchranném kruhu po trase vodní plochy ryb-
níka Nynka až do cíle.

Za práci při výrobě plavidel, kostýmů a celkového dojmu 
z jejich plavby, byl všem udělen čestný certifi kát, diplom za 
jejich jedinečnost, kokardu, šampáňo a trofej. VŠEM DÍK za 
odvahu, píli, čas, přípravu všeho zázemí a účast na II. ročníku 
závodu. Pestrost plavidel, no prostě nádhera.  

G.K.

-  Sedmá rota - obrněné vojenské vozidlo - tank s vojensku 
posádkou s dokonalým válečným dýmem a muniční střel-
bou z kanónu při rychlém přesunu z místa vydaného roz-
kazu do určeného cíle. :)  Plavidlo se stalo favoritem diváků.

-  Blecha - NIK, plavidlo z necek a tomu potřebných dalších 
materiálů, nutných k vyrovnání rovnováhy, s nejmladším 
kapitánem a bezchybnou navigací na trase rybníka Nynka 
START - CÍL. :)

-  Vostrý necky - moderní zmotorizované plavidlo svařené s 
kousků plastových destiček, které zřejmě ukořistili dva pi-
ráti na svých pirátských plavbách křižující mega vodní plo-
chu Nynek. :) pro svůj motopohon nám opravdu křižovali 
po Nynku nekonečno.
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Krojované hody 

Příprava hodů začíná už dlouho do-
předu. Výroba růží, voniček, věnce, koše, 
škrobení krojů, zpívání, tančení, naučit 
se cifrovat a vše co k tomu patří. Připravit 
prostory k hodům, vše vyzdobit, vykopat 
jámu na máj. Letošní máj sehnal starosta 
ze ždánického lesa. Chlapi a krojovaní 
tak ve čtvrtek dovezli krásnou máj až ze 
Ždánic, cesta byla nelehká, ale máj šťast-
ně doputovala až na hřiště do Nenkovic. 
Máj chlapi očistí od kůry a hlídají ji celou 
noc, aby jí někdo nezničil. V pátek holky 
máj krásně nazdobí a už silní chlapi máj 
staví. U nás toto probíhá ručně, pěkně „á 
hop“, dokud máj pevně nestojí a už Sta-
ňa leze vysoko nahoru pro lana. Večer 
se zatančí, vše se zapije a  stárci nesou 
stárkám májky pod okno do zahrádky. 
V sobotu se všichni nastrojí do krojů a 
odpoledne projdou průvodem obcí, kde 
se zazpívá u stárek, pak u obecního úřa-
du pan starosta pěkně přečte paragra-
fy hodů, chasa zazpívá a starosta hody 
povolí. Večer krojová zábava, tancová-
ní, zpívání, cifrování. V neděli se všichni 
krojovaní účastní hodové mše Svaté. 
Odpoledne a večer je program na hřišti. 
Vyhlašování vítězů F1, fotbal, odpoči-
nek, zmrzlina, vata, párek, diskotéka, co 
se komu líbí. Letos bohužel nedorazili na 
nedělní podvečer akrobati s vystoupe-
ním „Klaun a Principál“, z důvody nehody 
na cestě k nám.

Je krásné, když se celá dědina nastro-
jí do krojů, malinkatí, mladí, dospělí, aby 

ty tradice žily a naše děti a děti na-
šich dětí v nich mohly pokračovat 
dál. Dík všem za to, že se do kroje 
nastrojíte a že nastrojíte svoje děti 
a tak podpoříte tradice.

V letošním roce se vypravilo 
devět párů krojovaných v pa-
rádních krojích: Tereza Kučerová, 
Daniel Raus, Veronika Mikesková, 
Boris Linzer, Kristýna Čurejová, 
Jakub Moravanský, Helena Prst-
ková, Patrik Lefner, Eva Prstková, 
Michael Slížek, Martina Janáková, 
Dominik Seďa, Monika Strmis-
ková, Marek Seďa, Daniela Ko-
tasová, Martin Kučera, Veronika 
Seďová, David Polášek.  Díky Vám 
všem. 

G.K.
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Vítání občánků 2016 

Starosta přivítal devět dětí ve věkovém 
rozmezí 1 měsíc - 1 rok. Vítání provázel kul-
turní program plný písniček, básniček od 
místních kluků a holčiček z Nenkovjánku pod 
vedením Lucie Spurné. Housle, basa Marek a 
Dominik Seďovi. Přivítané děti dostaly dáre-
ček, maminky kytičky, všichni jsme to zapili, 
tak ať žijí. 

Přivítány byly tyto děti: Dominik Plaček, 
Jonáš Kostrhoun, Tereza Horáčková, Štěpán 
Dvořák, Jakub Bystřický, Valentýna Gricová, 
Julie Pichlerová, Jasmine Chimvises, Karina 
Nguyen.

G.K.

Mikuláš

Mikuláš i v letošním roce prošel vesnicí, zaťukal na děti v jejich domovech a přišel i na mikulášskou besídku a spolu s andílky 
a strašnými čerty přinesl nadílku. Čertice si s dětmi zařádily, zatancovaly, zahrály hry.  

G.K.
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Vánoční koncert 

Vánoční koncert dětí z Nenkovjánku, za doprovodu CM Pa-
lagrija. Děti v krojích a ve vlňáčcích navodily vánoční atmosfé-
ru všem. Díky dětem, díky, jejich vedoucím, díky maminkám 
a CM Palagrija. Dále vánoční koncert pokračoval ve znění DH 
Svatobořáci. Všichni se zaposlouchali a vychutnávali si výbor-
ný vánoční punč. Účast byla výborná, díky Vám, díky Vlaďce 
za punč.

G.K.

Silvestr

Tradičně se slavil příchod nového roku a loučení s tím starým. Někdo v kostýmu, jiný bez, jak se komu líbí. Ohňostroj zasvítil 
a jedeme dál. 

G.K.

Cirkus

Začátkem dubna se mělo uskutečnit cirkusové vystoupení 
v menším cirkusovém stanu. Bohužel před vystoupením vy-
datně pršelo a vystoupení se muselo uskutečnit v menší po-

době v sále kulturního domu. Vystoupení bylo určeno zejmé-
na pro děti. Účast byla malá.

P.Z.
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Kavárna KD Nenkovice
V kavárně proběhlo spoustu akcí jako například posezení 

u cimbálu CM Palagrija, několikráte proběhlo zpívání s ŽAM-
DAS BADEM, dále pak prodejní výstavka velikonoční i vánoč-
ní, v kavárně se také uskutečnil kulečníkový turnaj, veliko-

Posezení u cimbáluPosezení u cimbálu Posezení u cimbáluPosezení u cimbálu

Posezení u cimbáluPosezení u cimbálu

Velikonoční výstavaVelikonoční výstavaZpívání s ŽAMDAS BADEMZpívání s ŽAMDAS BADEM

Kulečníková ligaKulečníková liga

noční diskopárty, nebo jako každý rok čepovaly holky zelené 
pivko na zelený čtvrtek.

  G.K.

a dále koncertovat a tvořit – nejbližší koncert je naplánován za-
tím na 27.5. v Hodoníně v klubu Nautilus spolu s další nenkov-
skou kapelou Sounds of Occupation a brněnskými 3+.

Sounds of Occupation i loni pokračovali ve své činnosti. Po 
vydání jejich první desky The Same River Twice (k poslechu i sta-
žení je celá na http://bandzone.cz/soo), na kterou vyšly recenze v 
časopisech Rock&All a Rocker.sk  kapela intenzivně koncertovala 

(Kyjov, Strážnice, Meziříčko, Boskovice, Brno atd.) a 
rovněž tvoří nové skladby pro druhou plánovanou 
desku. Tvorba kapely byla představena rovněž v roz-
hlasovém pořadu Třikrát z Proglasu na radiu Proglas.

Nesmíme zapomenout ani na momentálně ne-
aktivní Honzíkovu cestu, jejíž frontman měl po ne-
hodě zdravotní problémy. Zdá se, že se možná blýs-
ká na lepší časy - 3.3. je kapela v programu večera 
spodních proudů Proluky v brněnském klubu Pa-
radox, takže koncert po téměř roce a půl se blíží…

Bilancování hudebního dění v Nenkovicích za rok 2016 za-
čněme tím, že díky TJ Sokol jsme si mohli užít dalšího ročníku 
Vůdštoku na hřišti, který ale bohužel poznamenalo velmi špatné 
počasí a nízká návštěvnost. Nicméně momentálně to vypadá tak, 
že 30.6. – 1.7. proběhne Vůdštok opět, tak si 
tento termín poznačte do svých kalendářů. 
Loni vznikla v nenkovské zkušebně nová 
kapela Tennessee Strange, ve které se sešli 
bývalí členové už neexistujících kapel Hary a 
hadi a Deep-koš, kteří se spojili s kytaristou 
a zpěvákem pocházejícím z Tennessee – na 
což odkazuje i název kapely. Kluci stihli za 
dobu své existence vytvořit repertoár a mít 
již dva koncerty – v Nenkovicích a v Kyjově. 
Na letošní rok plánují ve studiu písně nahrát 

Kapely 2016
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Do dalších roků plánujeme pokračovat 
v navštěvování festivalů, besed u cimbálu 
a různých soutěží. V dubnu se uskuteční 
soutěž Zpěváček Hanáckého Slovácka, na 
kterou jsme poslali některé členy Nenko-
vjánku, přejeme jim hodně štěstí a věříme 
v co nejlepší umístění. Dále jsme přijali 
pozvání na Májovou veselici ve Ždánicích, 
děti vystoupí 6. května 2017. Pořad má ná-
zev „Práce, hospodářství a řemesla“. 

Také chystáme soustředění, kde děti 
budou nacvičovat pásmo na další vystou-
pení. Kromě zkoušek se děti mohou těšit 
na hry, soutěže či večerní táborák. Doufá-
me, že si všichni odnesou mnoho zážitků. 

V neposlední řadě bychom chtěli zmí-
nit festival k 10. výročí založení Nenkovján-
ku. Festival je zatím ve fázi plánování. 

Rádi přivítáme nové členy předškolní-
ho a školního věku, kteří rádi tancují, zpí-
vají a hrají si. Scházíme se každý pátek v 
16.30 hodin nad OÚ, v prostorách bývalé 
školky v Nenkovicích. Je nutné ale říci, že 
každý člen si musí pořídit kroj a navštěvo-
vat pravidelně zkoušky Nenkovjánku. Také 
je důležitá ochota a pomoc ze strany rodi-
čů, dopravit dítě na akci, nachystat kroj či 
povzbudit.

Děkujeme za podporu rodičům, praro-
dičům dětí a Obecnímu úřadu v Nenkovi-
cích. 

Zdravíme všechny naše příznivce 
Lucie Spurná, Veronika Mikesková, 

Mgr. Radka Seďová 
vedoucí souboru 

Nenkovjánek
V roce 2007 byl založen dětský národo-

pisný soubor Nenkovjánek paní učitelkou 
Jaroslavou Macháčkovou, která se o něj 
devět let pečlivě starala, připravovala děti 
na festivaly, soutěže, koncerty či besedy u 
cimbálu. V září 2016 změnil vedení a ve-
doucími se staly Lucie Spurná, Veronika 
Mikesková a Mgr. Radka Seďová. Po pře-
vzetí souboru nám paní učitelka Macháč-
ková předala všechny materiály a dala pár 
rad a zkušeností do začátku, za to jí moc 
děkujeme a doufáme, že budeme pokra-
čovat stejně dobře. 

V současné době Nenkovjánek navště-
vuje 21 dětí ve věku 3-14 let z Nenkovic a 
Želetic. Formou hry se učí písně a tance 
z regionu Hanáckého Slovácka. Cílem je 
pěstovat vztah dětí k tradicím a folkloru. 

Od změny vedení děti nacvičovaly 
na tradiční zpívání u vánočního stromu, 
v roce 2016 se však toto zpívání přesu-
nulo na Kulturní dům v Nenkovicích. Na 
koncertě děti předvedly pásmo koled a 
básniček, doprovázela je cimbálová muzi-
ka Palagrija. Moc se jim to povedlo, byly 
odměněny potleskem celého sálu a slad-
kostí. 

Na druhý svátek vánoční děti vyšly v 
odpoledních hodinách do ulic na Štěpán-
skou koledu. Počasí se vydařilo, nebyla 
velká zima ani nefoukal studený vítr, tak 
mohly vyrazit v kroji. Zpívaly koledy, při-
nášely radost a vánoční melodie lidem, 
kteří je štědře obdarovali. Děti doprováze-
li Dominik a Marek Seďovi. 

Vánoční koncertVánoční koncertNenkovjánek  na koleděNenkovjánek  na koledě

Poděkování p. uč. MacháčkovéPoděkování p. uč. Macháčkové

Obecní úřad  touto  cestou děkuje  paní učitelce Mgr. Jaroslavě Macháčkové za její  dlouholeté profesionální  vedení souboru. 
Především  za její  trpělivost, čas a obětavou práci  věnovanou souboru. K poděkování se připojují  bývalí, dnes již  téměř dospělí  
členové  a dále rodiče  dětí ze souboru.  

Poděkování 
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ČR. Návštěvník také může vidět památky 
a stavby místního významu a ukázky lido-
vého stavitelství. Několik kapliček, křížů a  
např. socha sv. Jana Nepomuckého jsou 
toho důkazem. Další zajímavostí je určitě 
kašna z roku 1890, kterou v tak malé obci, 

jako je naše široko daleko nenajdete. Do 
kašny přitéká voda samospádem ze stud-
ní od „Předního kříže“. Za zmínku také 
určitě stojí přírodní rezervace ,,Sovince“, 
krajina kolem rybníku a krásný výhled z 
,,Nenkůvek“ směrem na Pálavu. 

P.Z.

Cestovní ruch
Když se Vás někdo zeptá, co je vlastně 

v Nenkovicích zajímavého, nebo co může 
návštěvník, turista v obci vidět, lze jedno-
značně odpovědět, že kulturní památku 
- Zvonici na návsi. Ta byla vyhlášena Mi-
nisterstvem kultury za kulturní památku 

Dobrý den, 
již to bude 6 let, co jsem některé z vás poprvé oslovila a na-

bídla vám své služby. 5 let tuto službu nabízím také v naší obci a 
nejen zde. 

Pedikúru si oblíbily nejen nemocí a straší občané, ale i mezi 
mladými spoluobčany je plno mých klientů. Bohužel, ale zde však 
není žádný prostor na stálou provozovnu, což mne moc mrzí, a 
proto to s některými z vás řešíme, jak se dá. Většinou si mne po-
zvete k Vám domů. Najdou se však i takové prostory, jako hřiště 
nebo prostory KD, které jsou pouze tím nejkrajnějším řešením.

Pedikúra nám přináší nejen úpravu estetickou, ale i úlevu od 
bolesti nohou, zad, ale i hlavy a celého pohybového aparátu. A 
není určena jen nemocným a starším lidem, ale i mladí lidé mají 
problém s nohama. Nohy jsou část našeho těla, kterou nijak ne-
vnímáme až do té doby, než se vyskytne nějaký otlak, puchýř 
nebo kuří oko. Nohy jsou pro nás moc důležité, nosí nás od 1 roku 
života až do smrti, a proto jsou nejvíce zatěžovanou částí těla. Za 
to bychom se jim měli i více věnovat a pečovat o ně. Jednou za 

PEDIKÚRA
týden jim věnovat pozornost teplou koupelí s přídavkem buď 
koupelové soli nebo bylinek. Naučit se relaxovat a na alespoň 1 
hodinu vypnout. Nejlépe večer při televizi nebo poslechu dobré 
hudby. No a po dobré koupeli může následovat i příjemná ma-
sáž chodidel, ale tu už musíte požadovat od partnera nebo dětí, 
abyste si to užili se vším všudy. Pokud zvažujete návštěvu pedi-
kérky, ale stydíte se, mám pro vás radu. Stud a ostych zamkněte 
doma a jděte. Uvidíte, že po pedikúře budete říkat „Proč jsem ne-
přišel-šla dřív?“ Pokud jste již našli odvahu, zavolejte a objednejte 
se na tel: 733 188 993. Navštívím vás doma nebo Vás ráda uvidím 
u sebe v provozovně. Svou stálou provozovnu mám v Kyjově na 
ul: Svatoborská 27, v budově kde se nachází i opravna obuvi, ved-
le optiky Petrů. Provozní doba: pondělí, úterý, středy od 9,00 hod. 
do 16,00 hod. Provozní hodiny jsou dle objednání.  Čtvrtky a pát-
ky si vyhrazuji na výjezdy ke klientům domů. Tím to bych chtěla 
Všem svým klientů poděkovat za jejich přízeň a popřát jim i Vám 
všem, hodně štěstí a zdraví v roce 2017.

 Jana Pěnčíková

co Váš potomek dělá a s kým tráví spoustu 
času. Nenechávejte mladé jen, „zevlit“, nic 
nedělat, potulovat se. Zkušenost s dro-
gou má dle průzkumu 70% dotázaných 
mladých lidí. Chování lidí pod vlivem je 
nevyzpytatelné. Důsledky závislosti jsou 
nejen zdravotní a sociální, ale také rodinné 
a fi nanční. Právě problémy na téma alko-
hol či drogy jsou evidentní. Nepodceňujte 
náznaky ani příznaky. Po čase se objevují 
obrovské životní problémy, které činí lidi 
nešťastnými. V souvislosti s negativními 
celospolečenskými jevy, jako je alkoholis-
mu a drogy, se obec snaží, aby obyvatelé 

Drogy a my
měli možnost volby volnočasového vyžití. 
Podpořilo se zázemí pro myslivce, fotbalis-
ty a hasiče. Škola má zavedenu družinu a 
spoustu kroužků. Pro další sportovní vyžití 
veřejnosti, zde máme nový povrch malé-
ho hřiště. Kdo nechce sportovat nebo se 
zapojit do spolků, může vyrazit do přírody, 
na kolo, na rybník. Obec se snaží dlouho-
době vytvářet podmínky, aby riziko uží-
vání návykových látek bylo co nejmenší. 
Záleží především na samotném člověku, 
jaký postoj zaujme, jaké má priority a co 
od života očekává. 

P.Z.

Vážení občané,
pokud si myslíte, že v oblasti drog je v 

naší obci klid a jedná se o celospolečenský 
problém, vše je v pořádku a nic se nedě-
je, jste na velkém omylu. Jsme malá obec 
a přeci nějaké místní citlivé informace vy-
plavou na povrch. Apeluji touto cestou 
zejména na rodiče, aby se svými dětmi 
hovořili na téma měkkých i tvrdých drog. 
Možná se dovíte i co nechcete, nebo Vás 
vlastní potomek zahrne na toto téma úpl-
nou přednáškou, že budete zírat. Potom-
kem není myšleno jen nezletilé dítě, ale i 
dospělák. Každopádně se zajímejte, kde a 

KRONIKA OBCE ZA ROK  2016

Počet obyvatel k 31.12.2016: 481
Přihlášeno:  12
Odhlášeno:  5

Narození:

Jonáš Kostrhoun, Tereza Horáčková, Štěpán 
Dvořák, Jakub Bystřický, Valentýna Gricová, 
Julie Pichlerová, Jasmine Chimvises, Karina 
Nguyen, Vojtěch Bystřický

Stěhování v rámci obce:  5
Sňatky:  3

Opustili nás:

Ludmila Luterová, Vlasta 
Staňková, Anežka Buchlovská, 
Marie Damborská, Anežka 
Petulová



FOTOPŘÍLOHA

Pravidelné sečení hřiště Nové altány u rybníku

Výzdoba vánoční strom Práce na vstupu do areálu

Stavíme pergoluRozšíření sběrného dvora



FOTOPŘÍLOHA

Chlapi krmí ryby Nohejbal

Odklízení sněhu Zálivka  stromků na Sovincích

Usazování nové cedule u Nynku



FOTOPŘÍLOHA

Zájezd - Floria Kroměříž

Hody máj



FOTOPŘÍLOHA

Neckyáda



ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2016

FOTOPŘÍLOHA

Pinec cup - soutěž senioři a junioři

MŠ Nenkovice - nové hřiště

Veteráni
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ŠKOLÁČEK

ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2016

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2016

Základní škola

Počet žáků základní školy se v roce 2016 
stabilizoval. Menší počty žáků ve třídách 
umožňují individuální přístup k žákům a 
i díky tomu dosahují žáci naší školy trva-
le velmi dobrých výsledků. V podzimním 
testování SCIO zvládli žáci 9. ročníku testy 
z matematiky lépe než 70 % zúčastněných 
škol. V českém jazyce patřili dokonce mezi 
10 % nejúspěšnějších škol.  

Škola obstála i při podzimní tematické 
inspekci zaměřené na přírodovědnou gra-
motnost na druhém stupni. 

Žáci školy jsou vzděláváni podle nově 
upraveného Školního vzdělávacího plánu. 
Rodiče i veřejnost mají možnost nahléd-
nout do něj na webové stránce školy. Nad-
standardně je v ZŠ Nenkovice zařazena už 
od 1. ročníku výuka anglického jazyka. 

V září vstoupila v platnost novela škol-
ského zákona. Podle ní má žák se speci-
álními vzdělávacími potřebami právo na 
bezplatné poskytování podpůrných opat-
ření, která by mu měla pomoci naplnit jeho 
vzdělávací potenciál.

Žákům je poskytována podpora v pěti 
stupních. Opatření 2. - 5. stupně poskytuje 
škola až na základě doporučení školských 
poradenských zařízení.  Na doporučení 
školského poradenského zařízení je ve třídě 

například přítomen asistent pedago-
ga. V současné době pomáhají v ZŠ Nen-
kovice učitelům s žáky čtyři asistenti. Osm 
žáků je vzděláváno podle individuálního 
plánu.

V červnu ukončilo školní docházku cel-
kem 14 žáků. 13 žáků vyšlo z 9. ročníku, je-
den žák z osmého ročníku. 8 žáků bylo při-
jato ke studiu maturitních oborů, ostatní si 
zvolili učební obor.

V září do lavic zasedlo deset prvňáčků. 
Jak se stalo v posledních letech zvykem, 
byli slavnostně pasováni a pro ně i jejich ro-
diče bylo připraveno zábavné odpoledne s 
táborákem. 

Základní výuka byla během celého roku 
zpestřena a doplněna celou řadou akcí. Ně-
kterých akcí se s našimi žáky účastnili i žáci 
jiných škol- ZŠ Archlebov (karneval), ZŠ Ža-
rošice (exkurze do elektráren), družební ZŠ 
Hradiště pod Vrátnom (soutěže, výlet do 
ZOO). Samozřejmostí je spolupráce s MŠ 
Nenkovice a MŠ Želetice (Den dětí, Mikuláš, 
návštěva předškoláků v 1. třídě).

Jednodenní školní výlety byly tentokrát 
zážitkové. Žáci 2. stupně si zařádili  v Bruno 
parku, absolvovali program v lanovém cen-
tru, vyzkoušeli si únikovou hru v  Mystery 
Room či Laser game. Žáci 1. stupně si podle 

své chuti namíchali čaj v Sonnentoru v Čej-
kovicích a potom protáhli svá těla v kyjov-
ském Sokolíčku.

Děti se mohou účastnit činnosti něko-
lika kroužků: keramický, dramatický, spor-
tovní pro žáky prvního stupně, fl orbal, Nen-
kovjánek, od října nově hra na zobcovou 
fl étnu.  Ve dvou skupinách je vyučováno 
náboženství.

Škola je zapojena do projektů Mléko do 
škol a Recyklohraní. V soutěži ve sběru sta-
rého papíru organizovaného společností 
EKOR se škola umístila na 6. místě. Nejlepší 
tři žáky, Andreje Marečka , Anetu Hrabalo-
vou a Samuela Ježe EKOR odměnil.  

Těší nás, že o činnost školy projevují zá-
jem rodiče. Přicházejí do školy nejen zeptat 
se na prospěch svých dětí. Na „Rozloučení 
se školou pro žáky i rodiče“ si spolu se svými 
dětmi vyzkoušeli, co by je čekalo v dnešní 
škole v různých vyučovacích předmětech, 
a zhlédli vystoupení Nenkovjánku a po-
hádku O štěstí a kráse v podání dramatic-
kého kroužku. Na závěr společně poseděli 
u táboráku. Na vánočních dílnách si rodiče 
s dětmi vytvořili vánoční dekorace. 

Leden:

• Karneval pro žáky 1. stupně za účasti žáků ZŠ Archlebov 

Únor:

• Výchovný koncert skupiny Marbo

Březen:

• Divadelní představení Kocour Mikeš (Kyjov, 1. stupeň)
• Přednáška „Prevence rizikového chování- drogy, šikana“ 

(2. stupeň)
• Výukový program pro 1.stupeň v ekocentru Jezírko Brno
• Informační den na Úřadu práce Hodonín (8. ročník)

Duben:

• Exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (7. ročník)
• Návštěva soudního přelíčení v Hodoníně (8.+9. ročník)
• Program v multimediálním studiu Lávka (8.+9. ročník)

Květen:

• „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové (vystoupení ve 
škole)

• Návštěva brněnského divadla Polárka (2. stupeň)
• Exkurze - vodní elektrárna Dalešice a jaderná el. Dukova-

ny (9. roč., společně se ZŠ Žarošice)
• Návštěva ze ZŠ Hradisko pod Vrátnom- společné soutěže, 

společný výlet do ZOO Hodonín

Přehled akcí konaných pro žáky ZŠ Nenkovice v roce 2016
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Červen:

• Oslava Dne dětí
• Prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku
• Exkurze do Muzea TGM Hodonín (5. roč.)
• Rozloučení se školním rokem pro děti s rodiči 

Říjen:

• Divadlo Radost Brno (žáci 1.stupně)
• Návštěva Veletrhu vzdělávání (9. roč.)
• Recyklohraní- výukový program pro žáky 4.-9. ročníku
• Exkurze do Muzea ropy(9. roč.)

Listopad:

• Divadelní představení Romeo a Julie- Mahenovo divadlo 
Brno

Prosinec:

• Výukový program v ekocentru Lipka Brno (žáci 1. stupně)
• Mikulášská obchůzka žáků 9. ročníku
• Vánoční dílny pro žáky a rodiče
• Exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (6. roč.)
• Vánoční zpívání na schodech
• Vánoční besídky a tvoření (žáci 1.-5. ročníku)
• Pyžamový večírek (žáci 2. stupně)

Informace o škole a spoustu fotografi í najdete na webových stránkách školy (www.zs-nenkovice.cz). 

28 dětí hravě zvládne obrátit dru-

žinu vzhůru nohama. Aby se to ne-

stávalo příliš často, zaměstnáváme 

se keramikou, vařením, sportováním 

a tvořením všeho druhu.

 
Vyrábíme z keramiky: 

Ježci
Pejsci
Hrnky – stojánky na pastelky

Pečeme, vaříme:

Jablkový koláč z listového těsta
Čokoládové hrudky

Malujeme, tvoříme:

Hrozen – práce s papírem
Bramboroví podzimníčci

Tavení listů do folie
Výroba katapultů
Výroba skleněných dýňových světýlek
Anděl – malba temperou
Anděl – práce s papírem
Zapékané korálkové ozdoby
Výroba vánočního přání
Miminko v oříšku – vánoční ozdoba
Betlém – tisk
Betlém – práce s papírem
Tři králové – práce s vodovkami
Tučňák – práce s papírem
Zimní krajina – tisk z polystyrenu
Polystyrenová fujavice

Sportujeme, soutěžíme:

Ovocná soutěž
Fotografi cká soutěž

Konkurz na modelku
Bramborová olympiáda
Růžová soutěž
Stromová soutěž
Kostka rallye
Dobývání hradu
Stezka odvahy
Kolem světa
O betlémskou hvězdu
Písmenková soutěž
Zimní sportování v tělocvičně

Zpíváme a bavíme se:

Čteme z knížky o Míši Šroubkovi
Dramatizace básniček
Zpívání u kytary
Kočičí zpívání
Vánoční a mikulášské nadělování

Noviny ze školní družiny
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Mateřská škola je obdobím dětství, 
prvních a také nejsilnějších dojmů, obje-
vů a poznatků. Všichni zaměstnanci ma-
teřské školy se snaží zajišťovat, vytvářet 
a neustále zlepšovat podmínky vedoucí 
ke kvalitě vzdělávání a ke „Školce plné 
zábavy a bezpečí.“

Jsme rádi, že každé ráno děti radost-
ně spěchají do školičky, aby tu společně 
prožily pěkný den a ukázaly, co všechno 
umí, zvládnou a co se naučily. Těm nej-
menším pomáháme bez slziček zvlád-
nout adaptaci na nové prostředí, učíme 
je žít ve společnosti svých vrstevníků 

a prožívat první plnohodnotné vztahy. 
Snažíme se všechny děti dovést k bez-
problémovému vstupu do základní ško-
ly. 

Svátky, slavnosti a tradice patří k ži-
votu v naší školičce. Do života dětí zařa-
zujeme společné oslavy jejich svátků a 
narozenin, lidové zvyky a školní tradice. 
Děti se tak učí vnímat radost, veselí a 
pohodu. Rozmanité kulturní a společné 
akce obohacují vzdělávání dětí. Hudební 
pořad „Zpívání pro radost“, maňáskové 
divadlo, návštěva obecní knihovny a mu-
zea v Želeticích, prohlídka nové hasičky 

v Nenkovicích, fotografování a kul-
turní vystoupení na konci školního 
roku byly aktivitami v prvním polo-
letí. Jak se pracuje s našimi dětmi, 
si vyzkoušela na 14-ti denní odbor-
né závěrečné praxi studentka 4. 
ročníku SPgŠ Veronika Mikesková.

Důležitá je pro nás spolupráce 
a hlavně spokojenost zákonných 
zástupců dětí. Těší nás jejich zájem 
a zapojení do těchto akcí: přípravy 
masek na karneval a masopustní 
obchůzku po škole, výroby kraslic v 
domácí velikonoční dílně, ukonče-
ní školního roku s rozloučením se 7 
budoucími prvňáčky a do podzim-
ního tvořivého odpoledne. 

Školní rok 2016/2017 pokračuje 
v nové mateřské škole s naplněnou 
kapacitou a převažujícím počtem 
kluků. Do 1. třídy připravujeme 9 
předškoláků, poskytujeme vzdělá-
vání také jednomu dítěti se speci-

álními vzdělávacími potřebami. 10 dětí 
dojíždí ze Stavěšic. Výchova a vzdělávání 
je uskutečňována ve všech činnostech 
a situacích, které se vyskytnou během 
dne. Nejdůležitější je aktivní zájem a za-
pojení dětí v obou třídách, a to ve třídě 
„Myšiček“ i „Žabiček.“ Náš vzdělávací 
program je založen na přímých zážitcích 
dětí, vychází z jejich samostatné činnosti 
a individuální volby. V rámci vzdělávání 
nabízíme výuku angličtiny, hraní na zob-
covou fl étnu, tvořivou činnost v kera-
mické dílně a preventivní logopedickou 
péči. 

V měsících září a říjnu byl náš život 
ve školičce obohacen o divadlo „Květin-
ka“ a maňáskové divadélko „Sluníčko.“ V 
měsíci listopadu jsme se zapojili do pro-
jektu pro obec Stavěšice s návrhy dětí na 
vybudování altánků. V adventním čase 
nás navštívil Mikuláš, proběhlo vánoční 
fotografování, nadílka nových hraček 
a setkání s rodiči na vánoční besídce s 
posezením u stromečku a ochutnávkou 
napečeného cukroví. 

Náš společný život se základní ško-
lou se nese v duchu respektu, přátelství 
a vzájemné spolupráce. Během roku 
jsme se společně účastnili těchto akcí: 
hudebního koncertu, karnevalu, výuky s 
prvňáčky, zápisu do 1. třídy, divadla pro 
školy, Dne dětí, recyklohraní, pohádky 
dramatického kroužku, slavnostního 
ukončení školního roku, vánočních dílen 
a zpívání na schodech. V měsíci březnu 
se děti těšily na žáky školní družiny, kte-
ří jim přicházeli před odpočinkem číst 

z jejich oblíbených pohádkových 
knížek. Veškeré informace, doku-
menty a fotogalerii z akcí naleznete 
na společných webových stránkách 
školy.

Bez spolupráce a fi nanční pod-
pory obecních úřadů si život v naší 
školičce nelze představit. Děkuje-
me Obecnímu úřadu Nenkovice a 
všem jeho zaměstnancům za vybu-
dování nové školní zahrady. Cení-
me si práce paní Katky Koutníkové, 
která se podílela na estetické úpra-
vě zahradního nábytku. Děkujeme 
Obecnímu úřadu Stavěšice za po-
skytnutí fi nančního daru k zakou-
pení přikrývek pro děti a dekorace 
do třídy.  Poděkování patří také ha-
sičskému sboru a rodičům za spon-
zorské dary a všem našim přízniv-
cům za podporu a spolupráci.

V novém roce přejeme hodně 
zdraví, štěstí, pohodu a spokoje-
nost.

Jak se žije v Mateřské škole Nenkovice
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