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Slovo starosty
Vážení  spoluobčané, uplynul další rok 

a dostáváte do rukou zpravodaj obce, kte-
rý by Vám měl podat informace  nejen  o 
práci starosty a zastupitelstva, ale zejména 
o tom co se podařilo a nepodařilo  vybudo-
vat. Na úvod musím připomenout, že Nen-
kovice jsou menší obec do 500 obyvatel. 
Máme velmi  omezený  rozpočet. Pokud 
někdo  srovnává  naši  obec s nějakou  ji-
nou, měl by  srovnávat  hlavně  s obcí stej-
né velikosti, tedy  se  stejným  rozpočtem. 
Je třeba  si  uvědomit,  že na celém okre-
se  a pravděpodobně  také kraji nenajdete 
obec se stejným  počtem obyvatel , která  
díky  okolnostem  z  minulých let  vlastní 
tak velkou budovu  školy. V souvislosti se 
školstvím bych touto cestou  chtěl  veřej-
ně  poděkovat  panu řediteli školy, který se 
snaží  zachovat  školství  v obci v současné 
podobě. V  této souvislosti  zastupitelstvo  
odsouhlasilo   doplatit  chybějící  fi nanční 
prostředky školy  z rozpočtu obce. V jistém 
smyslu slova se snaží  také naši občané, je-
likož  se v Nenkovicích zvýšila porodnost  a 
pomalu se počet obyvatel navyšuje.  Ne-
máme zde  větší   fi rmu, která by zaměstná-
vala  naše obyvatele, aby  lidé mohli  auto-
maticky  zůstávat,  žít a pracovat v obci. Pro 
obec je velmi důležité   provozovat  školku, 
školu, zajistit  stavební  místa, lékaře, potra-
viny  nebo služby a dopravní  obslužnost. 
Každoročně se snažím, aby na investiční  
akce  obec  získala dotace. Každoročně se  
snažím,  s obecními  zaměstnanci  provést 
po obci co nejvíce prací, které ušetří  obec-
ní  rozpočet. Nevím o žádné okolní obci, 
kde by  jako my prováděli  opravu fasády 
kaple s lidmi na veřejně prospěšných  pra-
cích, nebo asfaltovali svépomocí výtluky 
v  silnici, nebo stavěli a dláždili terasu na 
hřišti. Za toto patří všem těmto současným 
a bývalým  zaměstnancům velký dík!  Dal-
ším důležitým   obecním  tématem v uply-
nulém roce bylo odpadové hospodářství. 
Zastupitelstvo na návrh starosty  schválilo 
vyhlášku, ve které se snižuje  roční poplatek 
za osobu. Důvod  byl  ten,  že se osvědčil  
systém  třídění v obci a občané  skutečně 
rok co rok třídí více a více odpadů. Možná 

je to také tím, že se zlepšilo  prostře-
dí  na  třídění na sběrném dvoře. 

Přikoupili se další nádoby na tříděný od-
pad. Naopak se zavádí poplatek  za stočné 
v  místech,  kde je veřejná kanalizace ve 
vlastnictví obce. Na podzim 2018 končí 
čtyřleté volební období a obce budou re-
kapitulovat  úspěchy a neúspěchy. Občané  
tak budou vystavovat  starostům a zastupi-
telům  účtenky. Obyvatelé naší obce  určitě  
vnímají  a pozorují,  co se za uplynulé  vo-
lební období  podařilo v obci  změnit  nebo 
vybudovat, ale  také co je terčem kritiky. 
Vyjmenujme si alespoň  ty nejdůležitější. 
Opravila se kaple a hřbitov, zrekonstru-
ovala velká  budova školy, přestěhovala 
se mateřská školka, vybudoval se areál u 
hřiště včetně nového víceúčelového hřiš-
tě, terasy a pergoly , zvětšilo se a oplotilo  
sběrné místo,  vykoupily se a zdemolovaly 
dva domy, vybudovala  se dvě dětská hřiš-
tě, vybudovaly se altány na rybníku a  nad 
cihelnou, opravila se hasička, zakoupil se 
traktor na zametání, mulčování nebo odklí-
zení sněhu, opravila se  kostkovka  ke škole, 
odstranili se ploty v biokoridorech a další  a 
další akce, které  byly  většinou  fi nancová-
ny  z dotačních titulů. Nejdůležitější  ze vše-
ho  však  zůstává  snaha obce,  aby zde lidé 
budovali své domovy,  žili a zakládali rodi-
ny. Obec hodlá do budoucna  investovat  
zejména  do oblastí,  které přinesou  nárůst 
a omlazení  obyvatel. A jelikož se nepodařil 
výkup pozemků pro další etapu výstavby 
nad učitelskými, tak obec  začala jednat o 
změně územního plánu  v  nové lokalitě. 
A jaké projekty  nás  tedy  v nejbližší době 
čekají?  Nový povrch vozovky v  nové vý-
stavbě rodinných domů u školy, dokončení  
areálu u hřiště III. etapa, nová  podlaha tělo-
cvičny, nový biokoridor nad obcí, očekáva-
ná a pravděpodobně  na sousedské vztahy 
problematická  nová digitalizace obce. Vel-
kou  akcí lze  nazvat    připravovanou  in-
vestici E-on v  položení  kabelů  el. vedení  
do země. První etapa této investice by měla 
zahrnovat  části obce  ,,Dědina“, „Příhon“ a 
,,Nad kašnou“. Investorem veškerých nákla-
dů bude E-on. Nicméně to vyvolá  investo-
vání z rozpočtu obce  do nového rozhlasu 
a zejména  do samostatného  osvětlení. 

V oblasti služeb  bude novinkou zahájení  
provozu  pánského, dámského a dětského  
kadeřnictví  v nebytových prostorách   bu-
dovy  obecního  úřadu. Takže  projektů 
z nejrůznějších oblastí, které zaměstnávají  
a naplňují  veškerý  pracovní a volný čas 
starosty je spoustu. Svědčí o tom skuteč-
nost,  že   jsem opět  nečerpal dovolenou  a  
pro letošek mám  nárok  na 60 dnů dovole-
né, které v případě nečerpání propadnou. 
Ale vraťme se k důležitějším tématům. Po  
jednání dotčených  obcí  se zástupci VaK 
Hodonín a také  na krajském úřadě si bude-
me  muset ještě na novou čistírnu a kanali-
zaci počkat. Jelikož se náklady  stále navy-
šují  bude třeba  realizovat stavbu  na etapy. 
Je třeba  na rovinu  říci, že obec splácí úvěr, 
který byl použit na  inženýrské sítě  a opra-
vu školy  a další  úvěr  nepřichází v součas-
né době  v úvahu. Já  osobně budu určitě 
apelovat na novou vládu ČR, aby v případě  
dotací u  malých obcí  zvýšili  podíl od stá-
tu na nové  kanalizace a ČOV. V neposlední 
řadě  se také zavádí  digitalizace  samo-
správy, nové směrnice EU zavádí  změny  
způsobu  práce  na úřadech. Nicméně  na  
všechny projekty bude potřeba zajistit  jak 
dotace, tak fi nanční spoluúčast  z obecního 
rozpočtu. Proto obec zavádí  úsporná opat-
ření. Budou se  týkat  mimo jiné také dob-
rovolných organizací a podpory některých  
sportovních, či  společenských akcí.  Pokud  
obec  chce jít s dobou, potřebuje fi nance 
na svůj rozvoj. Potřebujeme šetřit a hos-
podařit s penězi tak, aby obec mohla  vy-
jmenované  projekty  spolufi nancovat.  Na 
závěr  bych  chtěl  vyzvat všechny občany 
a zejména všechny nespokojence, kritiky, či  
jen nositele jiných názorů  na obecní dění, 
aby vzali odpovědnost do svých vlastních 
rukou a na podzim sestavili kandidátku do 
obecního zastupitelstva. Každý tak tímto 
způsobem  má možnost, postavit se  do 
čela obce a  přinést  nové myšlení a něco 
změnit. Vážení  občané,  dovolte mi, abych 
Vám popřál  snad to nejdůležitější,  pevné 
zdraví, mnoho radosti ze svých nejbližších 
a spoustu úspěchů v pracovním i soukro-
mém  životě.      

Vše dobré přeje 
Zálešák Petr, starosta obce Nenkovice

Komentář k hospodaření Obce Nenkovice 2017

Obec Nenkovice pro rok 2017 schválila rozpočet (22.12.2016) 
s příjmy 6.334.000,- Kč, výdaje 5.974.500,- Kč se splátkou úvěru 
359.500,-Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu a bylo vyhoto-
veno dvanáct rozpočtových opatření. Po úpravě příjmy 9459900,-
Kč, výdaje 7606400,-Kč v nichž je obsaženo i fi nancování (splátky 
úvěru-jistina) obce po poslední úpravě rozpočtu k  31.12.2017 

v částce  359.500,- Kč  pol. 8124  (dlouhodobé půjčky) a fi nanco-
vání z účtu -1494000,-Kč pol. 8115.

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 9459900,-Kč  
se z největší části skládají z dotací, daňových příjmů, dále pak pří-
jmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, z  poskytování služeb, 
z úhrad dobývacího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr 
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poplatků (odpad, hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z  banky, prodej 
pozemků, správní poplatky a další příjmy.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2017:  
-  Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a stát-

ního rozpočtu (82,38%+17,62%) a (100%) z  Úřadu práce pro 

pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP) v obci v celko-

vé částce 555.795,-Kč.

Dotace od ÚP   Podíl státu Podíl EU

Projekt  VPP UZ 
13013 211.385,-Kč

17,62%  
37.246,04 Kč

82,38%      
174.138,96 Kč

Projekt VPP UZ 
13101 344.410,-Kč

100%   
344.410,-Kč

0

- Pasivní místo odpočinku „Nenkůvka nad cihelnou““ – pří-

jem dotace z MZE 129.167,-Kč (min.30%účast obce)

Dotace inv. z MZE 
celkem UZ 29500

Celková cena díla 
(dílo+projekt)

Vlastní prostředky

129.167,-Kč  200.325,00Kč 71.158,- Kč

-Dotace z JMK PRV – Víceúčelové sportovní hřiště Nenko-

vice II.etapa –příjem dotace 200.000,-Kč (min.50% účast)

Dotace JMK PRV   UZ 341
Celková cena díla (dílo+-
projekt+vybavení)

Vlastní prostředky 

200.000,-Kč 481.375,-Kč 281.375,-Kč

-Dotace a transfery  jiné

Dotace ze st.roz-
počtu  UZ 98071
(Volby do zastupi-
telstev krajů a PČR                                 

24091,-Kč Neinv.dotace-vyčerpáno 
17454,40Kč
Vráceno 6636,60Kč 
(8.1.2018)

Dotace od Obce 
Želetice na MŠ Že-
letice dopl. mezd

171.859,-Kč Neinv.dotace – vyč.
celkově, vyúčt. do 
31.3.2018

Transfer pro ZŠ 
a MŠ Nenkovice 
z MŠMT

632.020,-Kč Vyúčtování 2018

-   Daňové příjmy 7.156.887,30-Kč, příspěvek na výkon státní sprá-
vy 90.400,-Kč, prodej pozemků 0, příjmy z pronájmu pozemků 
136.304,-Kč, MND 98.460,-Kč, nájem prostor 134.607,93Kč, 
Eko-kom 163.688,50,-Kč.
Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2017 po úpravě rozpočtu 

činily 7.606.400,-Kč v nichž je obsaženo i fi nancování (splátky 

úvěrů) obce po poslední úpravě rozpočtu k 31.12.2017 v část-

ce 359.500,- Kč  pol. 8124  (dlouhodobé půjčky):

-  Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy pro ZŠ Nen-
kovice v částce 1.471.859,-Kč.

-  Stavby 021 zařazení do majetku: Víceúčelové hřiště, Pasivní 
místo odpočinku, TZ kaple 296.222,-Kč, TZ hřbitov 58.210,-Kč, 
kdy poměrná část TZ je tvořena z aktivace mezd 148.308,-Kč, 
TZ OÚ 45.000,-Kč.  

- Výdaje na pracovníky VPP, dohody (mzdy, soc.zam.org.,zdrav.
zam.org. 933.891,35Kč. 

- V  roce 2017 obec zaměstnala 1/2017  5 občanů na VPP,  
1-3/2017  zaměstnán 1 občan na VPP, 1-5/2017 zaměstnán 1    
občan na VPP,  4-12/2017 zaměstnáni 3 občané VPP. 

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

-  Splátky úvěrů v r. 2017 inž.sítě a budova školy částkou 359.388,- 
Kč  (pravidelné měsíční splátky I. a II. úvěru).     
Srovnání roku 2016 a roku 2017. Rozpočet po úpravách 

v  roce 2016, příjmy v  roce 2016 v  částce 8.632.800,-Kč a výdaje 
8.427.000,- Kč, fi nancování  (8124 spl.úvěru) 359.500,- Kč. Rok 2017 
je v rozpočtu v příjmech vyšší  a ve výdajích nižší oproti rozpočtu 
r. 2016, kdy obec spořila na další větší investice v příštích letech. 
V roce 2017 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 vlast-
ních 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 trans-
akce souvisí s Plánem  rozvojem obce Nenkovice, schválený v ZO 
v  roce 2010 a 2014. Kontroly hospodaření obce Nenkovice byly 
s dosavadním výsledkem bez pochybení, kontroly (audit) provádí 
kontrolní oddělení pro přezkum hospodaření KrÚ JMK Brno.  

Zpracovala:Kučerová

Nenkovice byly dvojí. Jedny zanikly
ZANIKLÉ VESNICE - Zajímavá pro Kyjovsko je existence stejně 

se jmenujících vesnic. Nejde přitom o Lhoty, jak by se nejjedno-
dušeji nabízelo. Už dávno historiky mátla dvojí existence Nenko-
vic. Stejnojmenné vesnice dokonce ležely velmi blízko sebe.

Zaniklá vesnice 

„Nenkovice u Lovčic ležely v údolí potoka tekoucího z Lovčic 
do Věteřova. Zůstalo po nich pojmenování luk Nenkůvky,“ píše 
historik Rudolf Hurt v knize Kyjovsko.

Podle něj bylo matoucí to, že zápisy o  dvojích Nenkovicích 
v určitou dobu fi gurovaly vždy u jednoho majitele.

Od poslední čtvrti čtrnáctého století je vlastnil Ondřej z Ne-
chvalína a pak jeho syn Čeněk z Bludova, který je roku postoupil 
Janu Kuželovi ze Žeravic.

„Skutečnost, že Jan Kužel odprodal Jiřímu Rackovi z Mrdic od 
Nenkovic k Archlebovu dva rybníky, ležící v dražůvských a bohu-
tických polích, nelze dobře spojit s Nenkovicemi u Želetic, ale se 
zaniklými Nenkovicemi u Lovčic,“ vysvětluje Hurt.
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Již v předloňském roce byla  na návrh starosty schvále-
na  zastupitelstvem stavební akce  opravy fasády kaple na 
hřbitově. Akci si řídil starosta obce sám a také se osobně 
fyzicky podílel na stavebních pracích. Oprava  byla na po-
čátku myšlena jen jako provizorní a to v rámci zaměstnanců 
obce. Laicky řečeno, co nejlevnějším způsobem dosáhnout 
zapravení a natření  fasády. Po započetí prací  jednoduchý-
mi postupy se však ukázalo, že omítka fasády je  vystřílená 
v důsledku  v minulosti  použitého nekvalitního vápna. Co 
však  bylo větším problémem,  byla  statika. Budova kaple 
má v obvodových a vnitřních zdivech trhliny,  které se sice 
zapravili  novou omítkou, ale za pár dnů se trhliny objevily 
znovu. Současně  se ukázalo další nešťastné  řešení  z  mi-
nulosti. Septik, který je vybudovaný pod základy budovy, 
je  jen vybetonovaný,  avšak neodizolovaný. Celá léta do 
něho a jeho okolí stékala dešťová voda. To mělo za násle-
dek sednutí zeminy v okolí  staré budovy  smuteční  síně  
a  další svislé  a vodorovné   trhliny v obvodovém  plášti.  Z 
těchto důvodů se přikročilo k tomu, že plášť  budovy byl  z 
větší  části přikryt polystyrénem  a nanesla se úplně  nová 
fasáda. Byly vyčištěny a znovu natřeny  okapy.  Na vestibu-
lu  byla položena nová  izolace jelikož prosakovala  vlhkost  
do stropu a padala omítka. Sloupy vestibulu byly natřeny a 
nanesen novým kamenitým   povrchem.  Byly  provedeny  
klempířské práce. Nové parapety, nový okap zvonice. Voda 
s okapů byla svedena, tak aby se  nekumulovala  pod  bu-
dovou kaple. Na některé práce byla povolána  firma. Většinu 
prací  jsme si  ale jako obec  prováděli  sami. Důvod  byl jed-
noduchý - peníze. Celá  akce  stála obec  cca 170 000korun. 

Úspora  byla  vyčíslena nejméně na  400 000kč. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat panu  Janu  Seďovi,  který  za mini-
mální mzdu  jako  zaměstnanec  obce  prováděl  veškeré  
práce a byl u všeho od začátku až do konce. Dále  manželům  
Koutníkovým, kteří dohodli zapůjčení  lešení zdarma. Paní 
Koutníkové,  která se fyzicky podílela na opravách. Jako za-
jímavost bych  vyzvedl, že při nanášení  fasádní barvy  byla  
uvázána  lanem za hromosvod a natírala zvonici ze střechy, 
jen proto, aby se nemusela volat a platit plošina. Dále po-
děkování patří panu Kučerovi Zdenkovi,  který  také  pomá-
hal  a svůj honorář věnoval  na obecní  akce pro děti.  Dále 
bych chtěl poděkovat  panu Radkovi Krahulovi, který dodal  
fasádní barvy. Dále se 
na hřbitově  opravil  po-
mník  padlých občanů  
z 1.světové  války a vybu-
dovali se dva úseky no-
vého  chodníku. Opravila 
se  obvodová  zeď  hřbi-
tova a natřelo se zábradlí 
a vchodová  brána. Celý  
hřbitov a samotná budo-
va  římskokatolické  kap-
le tak  byla  za co nejnižší  
ceny  opravena  a nadále 
bude  sloužit  jako dů-
stojný  církevní  stánek  
pro naše občany. 

pz

Lovčické Nenkovice se pak dostaly 
s bohuslavickým statkem do rukou Voka 
z Holštejna, který je pak roku 1466 prodal 
Jindřichovi Mirkovi z  Chlumu a z  Dražo-
vic. Toho roku už se uváděly jako pusté. 
Území pustých Nenkovic pak splynulo 
s územím Nechvalína.

V  lokalizaci zaniklých Nenkovic není 
úplně jasno. Hurt, jak bylo uvedeno výše, 

je situoval od Lovčic na jih směrem k Vě-
teřovu, kde by mělo být pole Nenkůvky. 
Stejné jméno lze objevit na mapách Ždá-
nického lesa. Nenkůvky tam jsou uvede-
né od Ždánic severovýchodně.

Vladimír Nekuda v knize Zaniklé osa-
dy na Moravě v dobách feudalismu píše 
o  pustých Nenkovicích, že ležely v  po-
lích mezi Nechvalínem a Haluzicemi. To 

by také ukazovalo na prostor severový-
chodně od Ždánic. I Nekuda hovoří o po-
lích, která se jmenovala Nenkůvky. Našel 
je na jedné z map z roku 1776.

Lokalizace uváděná Nekudou byla 
ale v  několika doložených případech 
zaniklých vesnic mylná. Proto se lze do-
mnívat, že přesnější odhad provedl Ru-
dolf Hurt.

Oprava kaple 

Práce po obci
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Po výstavbě pergoly  pro  posezení 
se v uplynulém roce přistoupilo  k  do-
končení  okolí  víceúčelové plochy, kte-
rá  slouží nejen pro sport, ale také  pro 
setkávání občanů a  taneční zábavy. 
Práce  po výběrovém  řízení   provádě-
la  fi rma  Hofrastav  z  Hovoran. Dále se 
provedlo osvětlení areálu a pergoly. Vy-
rovnala  se fasáda na udírně. Zhotovila  
se  speciální  šachta na máj. Osázely  se  
keře. Na pracích se  podílela  také obec 

svými zaměstnanci. Celý areál tak do-
stal úplně jiný nádech a snad  si to také  
uvědomili  věční  kritici, kterým se neu-
stále pořád něco nelíbilo. Zejména sklon 
střechy nové pergoly, či uzavření  areálu 
oplocením a přesunutím vstupu.  Nové 
věci a hlavně změny jsou prostě většinou  
vnímány  kriticky. Troufám  si  však tvrdit, 
že kdyby  střecha pergoly měla  opačný 
sklon než jaký  v současnosti  má, tak by 
po  říjnové vichřici utrpěla pořádný úraz.  

Dláždění areálu 

Stačí  fakt, že v létě  vlivem větru  už po-
druhé  utrpěl v areálu  zlomeniny  další  
obecní velkoplošný stan a  také  se od-
trhla plechová  střecha na kabinách. Nic-
méně  když  srovnáte areál před dvěma  
lety a dnes,  musí každý uznat, že  obec 
vybudovala za minimum peněz  důstoj-
ný stánek  nejen pro sport, ale také pro  
společenské akce a hlavně setkávání  lidí. 
Na akci se po oba roky získala dotace z 
JmK.  pz
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 Naše  obec  má zřízeno  jako jediná v okolí  předsběrné  
místo. Provoz  zajišťuje  obec vlastními silami. V uplynulém  
roce  byl dvůr oplocen betonovým plotem a vytvořena větší 
plocha pro velkoobjemové kontejnery.  Tento  ekodvůr,  jak 
mu  někteří  říkají,  slouží pouze  výhradně pro občany  a 
chalupáře z naší obce, kteří mají zaplacen poplatek za od-
pad. Sběrný dvůr je otevřen od dubna po listopad a to kaž-

Sběrný dvůr

dou sobotu od 9-17hodin.  Odpad, který je na tomto místě 
uložen následně likvidují odborné firmy na náklady obce. 
Před  branou  jsou  umístěny  1100l kontejnery na tříděný 
odpad a také velkoobjemový  kontejner na bioodpad. Tyto 
jsou volně  dostupné  všem obyvatelům po celý týden, kaž-
dý den.   

pz

 Po rekonstrukci  školy  zůstal  ještě  
nevyřešen problém s odpadním po-
trubím pod budovou školy. Odpadní 
potrubí v patrech budovy  bylo  zrekon-
struováno, ale  sběrače pod budovou už  
z fi nančních důvodů ne. Bohužel došlo 
v uplynulém roce k  havarijnímu  stavu 
a tyto staré betonové roury začaly pro-
sakovat ještě více. V tunelech pod ško-
lou  volně  protékaly na podlaze  fekálie. 
Ve sklepení se tedy k celkové výměně 

potrubí. Práce prováděla fi rma Men-
šík ze Žarošic, za spolupráce obecních 
zaměstnanců na  veřejně prospěšných 
pracích. Všichni zaměstnanci museli mít  
při práci ochranné dezinfekční obleky a 
holínky. V tunelech o výšce 140cm byly 
nejprve vybourány a v kýblech  vynoše-
ny  staré betonové roury. Pak se položi-
lo nové PVC potrubí a nakonec bylo vše 
podbetonováno  a zapraveno tak, aby 
potrubí nesedalo. Touto cestou bych 

Odpadní potrubí pod školou 

chtěl poděkovat bývalým zaměstnan-
cům  Marianovi  Levayovi  ml. a zejména  
panu Jaroslavu Výletovi, který  s pečli-
vostí, která je mu vlastní  několik  týdnů 
systematicky pracoval  ve velmi  ztíže-
ných  a smradlavých prostorách. Potka-
ni, krysy  a fekálie není zrovna prostředí  
ve kterém by se  kdokoliv rád pohyboval  
a to ještě za minimální mzdu. Na práce 
tak nemusela  být povolána žádná jiná 
odborná fi rma.  pz 

U rybníčku na „Bařině“ vyrostlo 
dětské hřiště pro nejmenší. Hřiště bri-
gádnicky vybudoval  pan  Petr Zálešák 
s  manželkou Markétou za spolupráce 
obce. Byly použity kovové starší herní 
prvky ze sadu pod školou. Z důvodu ne-
certifi kovaných herních prvků je povo-
len vstup na vlastní nebezpečí. Hřišťát-
ko se  velmi povedlo a u vodárny působí, 
jako by tam bylo odjakživa. Pamětníci si 
vzpomenou  jak dříve v těchto místech  
byla rampa  „Svazarmu“ a hlavně sklád-
ka  autodílů, olejů a pneumatik. Dnes 
tam máme rybníček a dětské hřiště.  To 
jsou proměny. Tímto děkujeme Petrovi 
a Markétě Zálešákovým  za  ochotu a 
hlavně práci a čas, který věnovali  bu-
dování  zázemí pro nejmenší na tomto 
konci dědiny.  pz

Hřiště na Bařině
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Vykoupení m domu č.142  obec  spl-
nila záměr.  Zamezit   dalšímu  nastěho-
vání  nepřizpůsobivých obyvatel.  Na 
tento dům byla vyřízena úřední   demo-
lice. Musela být  vypracována  projektová 
dokumentace. Což v  minulosti nebylo 

požadováno. Energetická společnost si 
ponechala  delší dobu  na přepojení   el. 
vedení a proto  vyřízení povolení trvalo  
déle než obvykle. Před dům byl postaven  
sloup  a přeloženo el. vedení.  Po obdržení 
povolení k demolici nic nebránilo k zahá-

Demolice domu  

jení prací na zbourání domu.  Aby obec 
ušetřila  prováděla  většinu   demoličních  
prací  svépomocí.  S vytvořenou stavební  
parcelou  je několik záměrů. Vždy ale do-
stane přednost zájemce, který by tamto 
místě chtěl postavit dům.  pz

Na návrh starosty  odsouhlasilo  zastupitelstvo  sníže-
ní  poplatku  na 460kč,os/rok, Tato sazba je určena novou 
obecní vyhláškou. Důchodci nad 80let  a děti do 3let  mají 
sníženou sazbu na 200kč/os. Nejdůležitějším argumentem 
pro snížení poplatku a slev pro důchodce a děti do 3let je 
ten, že obec vytvořila  maximální podmínky pro třídění,  při-
koupily se nové nádoby  na tříděný odpad  a jako jediná 
obec na Kyjovsku máme zavedený systém žlutých  nádob 
na plast, které mají  občané doma. Také už uplynul nějaký 
čas od  zavedení  tohoto systému a občané až na některé si 
zvykli a třídí  čím dál více odpadu. To si zaslouží snížení ceny 
za odpad. Bohužel naopak  bude muset být zvýšen poplatek  
za ukládání respektive  za  shromažďování  velkoobjemo-
vého, nebezpečného odpadu a stavební suti. Pro názornost  
uvedu příklad. Odvezení a likvidace  jednoho velkoobjemo-

Poplatek za odpad

vého kontejneru  ve kterém jsou televize, lednice, eternit, 
barvy, oleje vyšlo obec na 32.tisíc korun. pz

 Kavárna - Provozovatel  pohostinství 
TJ Sokol  podal Obecnímu úřadu výpověď  
z nájmu prostor kulturního domu. Hostin-
skou činnost  dále provozuje  na hřišti na 
kabinách. Obec bude využívat prostory KD 
pro své účely. Např. pro jednorázový pro-
nájem, na rodinné  oslavy, svatby, rauty, 
smuteční hostiny. Veškeré pomůcky, ná-
bytek nádobí a zařízení  je přestěhováno 
na kulturní dům. V budově obecního úřa-
du není tato činnost možná. O pronájem  
těchto prostor  na jednorázové soukromé 
akce se zájemci  můžou  nahlásit  na obec-
ním úřadě u paní Koutníkové . pz  

Pohostinství

Zastupitelstvo obce Nenkovice na svém jednání dne 25. května 2017  vyhodno-
covalo  mimo jiné také působnost obce ve svazcích a mikroregionech ve spojitosti  s 
členskými příspěvky. Po rozsáhlé  debatě  se zastupitelstvo  usneslo dle článku VI  
odst. a)  stanov  svazku ukončit  členství  v Mikroregionu BABÍ  LOM a uložilo staros-
tovy obce  zrealizovat v této souvislosti potřebné úkony. Odůvodnění:  Po dobu člen-
ství se platily členské příspěvky. Od roku 2002 se  zaplatilo za členství více jak 140 
000kč. Mikroregion měl na počátku smělé plány-postavit rozhlednu na Stražovjáku. 
Záměr se za 15let nepodařilo zrealizovat. Žádný jiný viditelný projekt nebyl z pří-
spěvků členských obcí, respektive z peněz Babího Lomu zrealizován.  Zastupitelstvo 
rozhodlo, že členské příspěvky budou raději použity na potřeby dětí ve škole, nebo 
na propad příjmu za snížení poplatků. pz

Ukončení členství v mikroregionu 

Babí Lom  
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Obec  Nenkovice žádala o dotace na dokončení víceúčelo-
vého hřiště -2.etapa  dláždění – získali jsme 200tisíc korun z PRV 
JmK. Dále odotace na altán s lavicemi  v rámci programu Státního 
intervenčního zemědělského fondu  -SZIF – získali jsme  129 tisíc 
korun.

Dále obec žádala o dotaci na biokoridor nad obcí z Operační-
ho programu životní prostředí - získali jsme 8 milionů korun. Dále 
v programu  Rozvoje regionů  u Ministerstva pro místní rozvoj   na 
novou podlahu v tělocvičně školy – získali jsme  612 tisíc korun. 
Dále obec žádala Ministerstvo  práce a sociálních věcí z programu 
Evropského sociálního fondu  Zaměstnanost  získali jsme  více jak 
400 tisíc korun na mzdy zaměstnancům. Obec také žádala v le-
tošním roce o dotace na příští rok  z programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí na provoz, příměstských táborů a prodloužení  
provozu družiny ve škole. Zde není ještě výsledek znám. 

Každá dotace je kontrolována poskytovatelem. Každá dotace 
vyžaduje   zúřadování a hlavně  musí  být dodržena  tzv. udržitel-
nost  projektu. Například dřívější dotační akce jako zateplení školy  
či provoz traktoru vyžaduje průběžné monitorovací zprávy a hlá-
šení. Prostě úředničení a úředničení , které na tak malých vesni-

Dotace ,kontroly

cích jako je ta naše moc rádi nemáme. Nemáme na to kapacity či 
oddělení dalších úředníků. Ve věci kontrol dotací považuji v uply-
nulém roce za absurdní  skutečnost, že se na Obecní úřad nahlá-
sila kontrola, která  za předpokladu, že bychom neprovedli práce 
v předstihu, tak by neměla co kontrolovat. Jak se to mohlo stát? 
Prostě přijeli dva kontroloři  a chtěli  vidět  stav  věci. Přitom  obec  
ještě neměla podepsanou  smlouvu z poskytovatelem  dotace  a 
žádné  dotační  peníze na účet neobdržela.  Když padla z mé stra-
ny otázka: „Proč kontrolují fi ktivní peníze, které  jsme neobdrželi 
a práce které jsme hradili ze svého?“ Tak mi  bylo sděleno: „že ta-
kový je postup a že také oni – jako kontroloři, jsou  kontrolování  
vlastním interním  kontrolním oddělením.“  Co na to říci. Během 
dopoledne zkontrolovali nejnutnější doklady a provedené práce,  
které obec  vynaložila ze svého rozpočtu. Všichni byli spokojení. 
Oni, že kontrola proběhla dle jejich  představ  a já, že nebylo žád-
né pochybení a že už jsou pryč. Obecní úřad se také v uplynulém  
roce podrobil několika dalším kontrolám. Jednalo se o kontrolu 
Okresní správy sociálního zabezpečení,  Všeobecné zdravotní po-
jišťovny, kontroly  na poskytnuté dotace, dvojitá kontrola  na hos-
podaření obce a také  na archivní a spisovou službu.  pz

Jsem ročník 1933, do školy jsem na-
stoupil 1. září 1939, tedy po vzniku Protek-
torátu Čechy a Morava. Řídícím učitelem 
byl p. Jan Šplouchal, který nás učil 3 roky. 
Ve třídě byla 3 oddělení, tedy 1. 2. 3. roč-
ník. Další třídu vyučoval p. učitel Oldřich 
Vašíček a poslední třídu vyučoval p. učitel 
Antonín Ježek. V této třídě byly nejstarší 
ročníky, většina z nich zde končila 8. ročník 
povinné školní docházky. V té době vyšší 
stupeň školního vzdělání /měšťanskou 
školu navštěvovalo jenom několik málo je-
dinců z vesnice/. Z dnešního pohledu se to 
jeví jako neskutečné, ale vyučující doved-
li pracovat s více ročníky ve třídě. Jistě to 
bylo náročné jak pro vyučující, tak pro žáky. 
Ve škole nebyly samostatné šatny, takže 
svršky se věšely na věšáky přímo ve třídě. V 
každé třídě byla velká kamna na tuhá pali-
va s nezbytným truhlíkem na uhlí. Školnice 
sice nanosila zásobu topení, ale když byla 
velká zima, tak žáci během přestávky mu-
seli z dřevníku a uhelny doplnit zásoby. V 
každé třídě byla na přední stěně umístěna 
tabule se stupínkem, který byl asi 25 cm 
vysoký, aby z něj byl přehled na žáky. Dále 

zde bylo nezbytné plivátko, /misečka s ví-
kem v němž byl otvor/ a dále lavor a džbán 
s vodou. Nad tabulí byly umístěny obrazy 
Adolfa Hitlera, Emanuela Moravce /ministr 
školství/ a Emila Háchy. Učebnice v té době 
byly již v omezeném množství, pro prvňáč-
ky „Poupata“, která začínala vyobrazením a 
říkankou „Zajíc seče otavu, liška pohrabuje 
...“ Do r. 1941  byla školní zpráva /Vysvěd-
čení/ v českém jazyce. Od r. 1942 byly již 
tiskopisy německo-české s názvem Schul-
nachricht - Školní zpráva. Dějepis se ne-
směl vyučovat, byl nahrazen předmětem 
Vlastivěda. Záleželo na konkrétním učiteli, 
jak dovedl do výuky začlenit i něco málo 
z našich dějin. Německý jazyk se začal vy-
učovat od 3. třídy. Byl nedostatek sešitů - 
byly nahrazeny kamennými tabulkami v 
dřevěném rámečku s houbičkou a kamín-
kem na psaní. Tabulky byly velmi křehké a 
často se rozbily. V českých učebnicích, kde 
se nacházely portréty nebo články /Jan 
Hus, Jan Žižka, TGM, Beneš, Štefánik/ mu-
sely být z učebnic odstraněny nebo pře-
lepeny a na učebních a sešitech, kde byla 
uvedena cena Kč - č -  se muselo začernit 

černou tuší, aby to nepřipomínalo nic, co 
souviselo s bývalou republikou. Toto opat-
ření velmi bedlivě  kontroloval i okresní 
školní inspektor. Až do takových detailů 
šli.  Velmi rád vzpomínám na výuku Vlasti-
vědy ve 4. ročníku p. učitelem Ježkem, na 
jeho poutavé a zaujaté přednášky o Nen-
kovicích. Zřejmě čerpal informace nejen z 
Obecní Kroniky, ale i od svého otce Josefa 
Ježka, který byl místním kronikářem. Vodil 
nás do přírody a velkým zážitkem pro nás 
bylo, když nás zavedl nad Nenkovice a my 
mohli vystoupat na dřevěnou rozhlednu 
a jeho dalekohledem vidět odraz sluníčka 
od oken Svatoštěpánského chrámu ve Víd-
ni. K rozhledně se došlo vývozovou cestou 
za Vodákovým. V r. 1945 v době válečných 
událostí jí němci zbourali. 3.9.1943 většina 
našeho ročníku začala navštěvovat, „HAP-
TSCHULE in Steinitz-Bezirk Gaya - Hlavní 
škola ve Ždánicích-okr. Kyjov“ - od r. 1945 
Měšťanská škola. To je již jiná kapitola.

Snažil jsem se přiblížit a pro dnešní ge-
neraci posoudit a srovnat, v jakém prostře-
dí jsme vyrůstali a jak škola vypadala. 

autor: Josef  Hrbotický

Příspěvky občanů

Tak, jak docházelo ke změnám v celé společnosti, tak se 
měnila i naše obec. Pro nás, generaci dříve narozených jsou 
to vzpomínky pamětníků, pro mladou nastupující generaci 
je to historie. Neškodí si některé skutečnosti připomenout 
že: V Nenkovicích byly 3 obchody se smíšeným zbožím a to 
u:   K o u k a l ů, H u d c ů, Č a d í l k ů, byly 2 hospody - u   

K o u k a l ů  a  P r o c h á z k ů - pan Josef Procházka byl i 
holičem /pro zpestření: v době okupace musely být i firmy 
psány německo-česky - malíř nevěděl jak „ holič“ přeložit 
do němčiny, proto krátkou dobu nápis zněl „pucifous“.1 
prodejna trafiky /stávala u silnice mezi vjezdy k Maradům a 
Zálešákům - trafikant pan Josef Čadílek st. byly 2 kovárny a 

 Jak šel v Nenkovicích čas a co se změnilo:
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V naší obci Nenkovice ke dni 21. října 
2017 bylo přiděleno zatím poslední čp. 
241. Je nelogické, že se přidělují další a 
další pořadová čísla domů. Skutečnost je 
taková, že bylo zbouráno 96 rodinných 
domů a tím zaniklo 96 čísel popisných. 
Skutečný stav je 145 rodinných domů. 
Nejvíce zbouraných domů bylo ve Fortni 
/20/, od kašny k Bařině také asi 15. Několik 
dalších adeptů na zbourání čeká. Pokud se 
zrealizuje záměr přečíslování domů, jeví se 

to jako potřebné. Je nepochopitelné, že je 
přidělováno nové číslo popisné i tam, kde 
se sice dům zbourá, nový je postaven na 
stejném místě a stejné parcele.

Za absurdní lze považovat 20 bývalých 
občanů naší obce vedených na OÚ. Větši-
na z nich několik let s OÚ nekomunikuje 
a nikdo o nich nic neví. Paradoxem je, že 
ten, kdo prodá svůj dům a nový majitel jej 
tam nechce, tak je veden na OÚ a přitom 
odejde mimo obec neznámo kam. Nastá-

vají sice komplikace a zbytečné zatěžová-
ní pracovníků OÚ s korespondencí, která 
chodí pro ně adresu OÚ. Tuto musí sice 
uložit a jako nevyzvednutou po stanove-
ném termínu vracet odesilateli. Tento stav 
také zbytečně zkresluje účast na volbách 
- v našich podmínkách to činí 5,27 %. Ne-
bylo by vhodné, aby kompetentní orgá-
ny  pro řešení tohoto problému hledali jiné 
řešení ?! 

autor: Josef Hrbotický 

Mohlo by Vás zajímat

Předem zdravím a moc děkuji za zaslání zpravodaje 2016.
Je opravdu vydán s  hrdostí a láskou ke svým spoluobča-

nům. Skutečně dokazuje, že i na vesnici může být život bohatý, 
pokud starosta, členové zastupitelstva a administrativní pra-
covnice v  kanceláři si stanovují vysoké cíle, které následně a 
příkladně po další dny realizují. Do úrovně života rovněž pa-
tří i zapojení a příkladná činnost všech předsedů a vedoucích 
místních organizací a spolků, kteří dovedou aktivizovat takové 
činnosti, jenž velmi citlivě a profesionálně zdokumentoval na 
120 fotografi ích odborník. 

Obsah článků vyjadřuje náplň skutečného života v obci o 
rozloze cca 700 ha a 401 občanech.

Toto je důkaz nejpádnější všem kritikům a škarohlídům. Ti 
byli a budou, ale sami se nemají čím vykázat.

Činnost a výsledky dosažené Vám dávají sebevědomí zcela 
záslužně a bylo také nedávno celostátně oceněno! Jiné obce 
Vám určitě mohou závidět, že nemají takového starostu, za-
stupitele, vedoucího organizací a spolků, dobrovolné aktivní 
spoluobčany.

Právě Vaše výsledky jsou tak příkladné, a proto Vás lidé 
opětovně volí a znovu budou! Ano, mnozí z Vás za všech okol-
ností musíte upřednostňovat činnost pro veřejný život obce 
nad potřebami svých rodin. Ale toto je příklad vlastnictví a vý-

chovy nové generace. Svědčí o tom účast na akcích, nádherné 
kroje, hudební tělesa, široké celoroční kulturně společenské, či 
výchovné programy. Plně si zasluhujete pochvalu a jsem hrdý 
na to, že jsem se narodil, žil a trvale psal do hotelových knih 
hostů „narozen v Nenkovicích“. V Etiopii, Mongolsku, Číně, In-
dii, Moldávii, Sarajevu ještě před třemi lety.

Pochvalu si zaslouží členové mysliveckého sdružení, že ne-
jsou lovci, ale především milovníky veškeré přírody se všemi 
zvířaty. To by bylo dobré více zpopularizovat!

Ke zpravodaji mám jen jednu věcnou připomínku. Našel 
by se někdo, ve spojení s vedoucími organizací a spolků, kteří 
by sestavili dodatek jako u knih dokumentárních. Jmenný se-
znam osob na jednotlivých fotografi ích?

Vydaný zpravodaj je ta nejdokonalejší kronika pro věčnost. 
Lidé se mění, nemládnou, vdávají, mění jména.

Tento rok jsem organizoval setkání po 69 letech od nástu-
pu do učení v roce 1948. Bylo nás 88 a zbylo nás pouhých 29 
v 83 letech. Nyní mnoho lidí zjišťuje své předky, po kom mají 
své geny a vy byste předem připravili dětem totéž! 

PS: Děkuji Vám za sebe a Josefa Gavendu, kterého jsem 
včera navštívil. Bedřovi  Osičkovi dám zpravodaj také přečíst.

S pozdravem
Vlastík  Trlida, Mladcová ,Zlín

Dobrý den pane starosto!

to u: Z á v o r k ů /nedávno zbourána/, V y m a z a l ů - stávala, přes 
cestu proti kašni pod Seďovým. Dále 2 krejčovství - pan František 
Eliáš a pan Václav Vyhňák. Dále klempíř pan Antonín Vízdal, stolař 
pan Julius Závorka, malíř pan Augustin Ježek. Obecní váha stávala 
mezi silnicí a kašnou. Na Lúčkách bývala obecní studna s pumpou 
a pod ní velké dřevěné koryto. Zde se napájel dobytek a v létě, 
když byl ve vesnici nedostatek vody, zemědělci s dřevěnými lej-

tami jezdili čerpat vodu pro dobytek. Proti hospodě u Procházků 
přes silnici stávala pekárna u Osičků. Za zmínku stojí, že zde bý-
vala cihelna - majitel pan Karel Fiala. Je dobré si připomenout, že 
v obci nebyl telefon, t.zv. veřejná hovorna byla v Želeticích v ob-
chodě u  Kobzů. Co by na to říkala dnešní mladá generace, která 
si život bez mobilu nedovede představit. I takové byly Nenkovice. 

Josef Hrbotický

Vážení spoluobčané,
opět tu máme Nový rok a všichni se 

ohlížíme zpět na začátek roku minulé-
ho a bilancujeme, co a jak se v tom roce 
událo. Někteří z nás by tento rok nejra-
ději vymazali z mysli, jiní by ho vráti-
li na začátek a zopakovali si ho. Vám i 
mně se letos poštěstilo. Podařilo se, za 
pomoci obecního úřadu vybudovat v 
prostorách Obecního úřadu, v 1 pat-
ře v prostorách bývalé  MŠ, provozov-

nu. Tyto prostory by  měli  být využity 
více účelově. Je tam vyhrazen prostor 
s vodovodem a odpadem pro kadeř-
nici, s tím že si zájemce dovybaví tím, 
co bude potřebovat ke své práci. Dále 
je  k dispozici  prostor i pro masérku 
či  fyzioterapeutku. Prozatím jsou tyto 
prostory volné a tudíž k dispozici. Kdo 
by  měl  zájem o provozování jaké-koli 
v zde uvedené činnosti nebo podobné 
činnosti, můžete se doptat na obecním 

úřadě. Dojíždět sem bude i paní kos-
metička a to již některým dobře známá 
paní Zdeňka Kristová. Kdy a jak bude 
v  provozovně, budete vždy dopředu 
vědět. Prozatím je domluveno že by 
to bylo 1x za měsíc vždy asi kolem 20 
dne v měsíci. Paní Zdeňka by dojížděla 
podle potřeby a podle toho jak bude 
onen den zaplněn. Pokud by byl velký 
zájem je ochotná dojíždět 2x do měsí-
ce většinou by to byl čtvrtek.
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Soutěže:

V rámci zimní přípravy odehráli muži tři utkání, žáci se zú-
častnili kvalitně obsazeného turnaje v Lužicích.

Třetí sezonu v  nejvyšší soutěži na okrese Hodonín 
(2016/17) jsme zakončili pod vedením trenéra Marka Zále-
šáka na 8. místě se ziskem 32 bodů za 8 výher, 8 remíz a 10 
porážek se záporným skóre 59:63. Do střelecké listiny se za-
psali: Josef Kopčil 14, Matěj Zálešák 10, Viktor Válek 8, Franta 
Kuchař 7, David Pospíšil 6, Radim Stehno 4x, Patrik Válek 3x, 
Honza Polcr, Roman Frelich, Tomáš Hrabal všichni 2x, Peter 
Kováč, Pavel Schöfr oba 1x. Mužstvo nebylo kompletní vinou 
zdravotních a osobních problémů některých hráčů.

Žáci pod vedením realizačního týmu Josef Hofírek, Pavel 
Hlaváč, Jaroslav Kučera hráli okresní soutěž (7 + 1) a v koneč-
ném pořadí obsadili 5. místo se ziskem 45 bodů při vysoce 
aktivním skóre 200:31. Do střelecké listiny se zapsali: Jakub 
Kohút 72, Martin Kučera 51, Filip Lévay 27, Tomáš Spurný 17, 
Tomáš Lévay 8, Víťa Hlaváč, Karolína Vlasáková oba 6, Michal 
Brázda 5, Jakub Měsíček 4, Erik Khol, Libor Kolařík oba 2. 

Mužstvo mužů vstoupilo do nové sezony 2017/18 pod 
novým trenérem Martinem Vaďurou. Volné přestupy hráčů 
přinesly řadu změn na jednotlivých soupiskách fotbalových 
týmů a tentokrát se výrazně týkaly i našeho mužstva. Mimo 
avizovaný odchod dlouholetého kapitána týmu Radima Steh-
na do Šardic ohlásila přestup na poslední chvíli hned trojice 
hráčů do sousedních Želetic.

Nově se na soupisce mužstva objevilo pět hráčů. Se zis-
kem 21 bodů při skóre 20:28 se mužstvo umístilo po podzimu 
na 6. místě. Gólově se prosadili Viktor Válek 6, Josef Kopčil 4, 
Franta Kuchař 3, Jarda Bayer, Josef Klimeš oba 2, Honza Polcr, 
Peter Kováč, Dan Raus všichni 1.

Pro nedostatek hráčů ukončilo činnost žákovské družstvo. 
Vedení klubu se dohodlo s FK Hovorany na vytvoření společ-
ného dorosteneckého mužstva, kam také většina kluků pře-
šla. U nového týmu zůstala trenérská dvojice Josef Hofírek 
a Pavel Hlaváč. Po podzimu je společné mužstvo Hovoran a 
Nenkovic na 5. místě se ziskem 12 bodů.

Všechny nás zasáhla zpráva o tragickém úmrtí Pavla Zále-

TJ Sokol Nenkovice, z.s.

Dobrovolné organizace

Kosmetička nabízí tyto služby: Kos-
metika,  Permanentní  make-up,  Mo-
deláž nehtů a Ultrazvukovou liposuk-
ci. Letáčky na poslední službu mám u 
sebe v provozovně nebo je najdete i v 
hale v přízemí na stojánku u Obecního 
úřadu.

Co se týče provozovny Pedikúry, 
vyhrazeny dny mám čtvrtek-pátek. S 
tím že dojíždím i ke starším spoluobča-
nům domů. Takže všechny návštěvy v 
provozovně jsou pouze na objednání. 
Ještě dořeším, jak bych mohla dát ve-
řejně vědět, zda je provozovna ote-
vřena či zavřena. Vše se ještě musí do 
řešit, vychytat mouchy, jak se říká. Za 
půl rok, po který provozovna funguje, 
je zájem uspokojivý. Začínají dojíždět 
i klienti z Násedlovic, Želetic, Stavěšic, 
Šardic,  Dražůvek  a dokonce až z Lov-
čic. A i v Kyjově jsou osůbky, pro které 
není problém dojet do Nenkovic, když 

se na ně v Kyjově nedostane. Za těch 
6 let, co provozuji tuhle živnost už 
vím, že si lidičky cestu najdou. Chce to 
jen  trpělivost, nevnucovat a nenutit. 
Mohu jen povzbudit, ujistit, že se není 
proč stydět a bát. A ze  zkušenosti  už 
vím, že kdo jednou přijde, přijde i po-
druhé.

Pedikúra není jen estetická úpra-
va  nohou. Ale je uvolňující a dokáže 
odstranit i různé neduhy. Bolest hlavy, 
zad, odlehčit celému pohybovému 
aparátu. Neošetřuji jen ty, co mají ně-
jaký problém se ztvrdlou kůží na cho-
didlech, ale ošetřuji i zarostlé nehty, 
kuří oka, otlaky jak při celkové  pro-
ceduře  tak i samostatně. Se  zarost-
lým  nehtem není nutné hned běžet 
na  chirurgii  na strhnutí nehtů. Tento 
problémek se dá vyřešit  docela  leh-
ce a možná  miň  bolestivěji jak v ne-
mocnici. Někdy je opravdu zbytečné 

nehet strhnout. A na citlivější  téma, 
plíseň nohou a nehtů, se dá také  vy-
řešit ale je zapotřebí přijít co nejdříve. 
Toto onemocnění nohou je ale bohu 
žel na dlouhou léčbu, ale chce to od-
vahu dojít a trpělivost s léčbou. To zda 
se rozhodnete sebemenší problém 
řešit je zcela na vás. Ale vězte, čím dří-
ve přijdete,  tím rychleji se problému 
zbavíte.

Odhoďte stud a  přijďte  odlehčit 
vašim nožičkám a i tělu, zaslouží si to. 
Nohy nás nosí od 1 roku života až do 
smrti. A naši péči a pozornost si oprav-
du zaslouží.

Chtěly bychom Vám všem, popřát 
do nového roku 2018 jen to nejlepší. Ať 
vás provází jen pohoda, zdraví a štěstí, 
jak v soukromém životě, tak i v práci.

To Vám přejí
 pedikérka Jana Pěnčíková 

a kosmetička Zdeňka Kristová
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Veteráni -  SDH Nenkovice 2017

Rok 2017 uplynul jako voda a my by-
chom Vás opět chtěli seznámit  s činností 
SDH -Veteránů za toto období. Následují-
cí rok 2018 bude pro Veterány výročním 
. Oslavíme již 10 let existence. Tento rok 
bude zároveň jubilejním i pro SDH Nen-
kovice, neboť si připomeneme 120 let od 
založení tohoto spolku v obci. 

Nyní se ale vraťme k událostem roku 
2017. Už v zimních měsících jsme se 
scházeli v garáži u p. Z. Kučery, kde jsme 
renovovali starou sudovou stříkačku po-
cházející ze 30. let minulého století z okolí 
Karlových Varů. Používala se k hašení požá-
rů na venkově, převážně na statcích. Bylo 
nutné ji očistit, natřít a některé části zno-

vu vyrobit. Kromě této 
celodřevěné stříkačky 
jsme restaurovali i ruční 
stříkačku – tzv. berlov-
ku. Obojí se zdařilo. V 
průběhu roku jsme tyto 
stříkačky používali na 
našich akcích a návštěv-
níci je s neskrývaným zá-
jmem obdivovali.

Bohužel nás potkala 
i smutná událost. Kon-
cem března zemřel je-
den z našich členů - bratr 
Jiří Pěnčík. Podlehl těžké 
nemoci. Zúčastnili jsme 

šáka. Talentovaný fotbalista Sokolu Nenkovice, neúnavný bojov-
ník a kamarád nás navždy opustil ve věku pouhých 19 let. 

Společenská a kulturní činnost:

Amerika II - vyprávění a fotodokumentace Richarda Malíka 
z cest po USA

Nenkovská Tlačenka - spolupořadatelé koncertu rockových 
skupin

Proběhl 2. ročník kulečníkové ligy
Pohárový turnaj v kopané mužů - zvítězilo domácí mužstvo 

před dvěma slovenskými mužstvy (Hradiště pod Vrátnom a So-
botiště) a Dambořicemi

 Nohejbal - spolupořadatelé
Hody a taneční zábava s krojovanými, nedělní zábava s beat-

rockovou skupinou
Závěrečnou sportovní akcí roku je tradičně turnaj ve stolním 

tenisu - Pinec cup. Letos se turnaje zúčastnily 4 děti a 20 dospě-
lých. Pořadí vítězů v juniorské kategorii - Tom Spurný, Kuba Měsí-
ček, Tomáš Lévay; mezi dospělými si nejlépe vedl Rosťa Moudrý 

před Antonínem Jirouskem ze Strážovic a Jaroslavem Navrátilem.
Silvestr - pro zájemce z řad občanů setkání na závěr roku  

Stavby a stavební úpravy:                                                                                                                                    
S příchodem jara byly započaty práce na rekonstrukci prostor 

pod pódiem na hřišti. Cílem je vytvořit oddílovou klubovnu. Akce 
byla doposud realizována svépomocí a z vlastních fi nančních pro-
středků. 

Závěr:

Výbor TJ Sokol Nenkovice děkuje Obecnímu úřadu Nenko-
vice za celoroční podporu, všem za nezištnou pomoc při sta-
vebních úpravách na hřišti, dobrovolným pomocníkům při pří-
pravě 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 hrá-
čům samotným.

Zvláštní dík patří všem sponzorům, kteří náš spolek podpo-
rovali fi nančně nebo dary. 

Výbor TJ Sokol Nenkovice, z.s.
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se jeho pohřbu. Poté jsme chvíli poseděli 
„v hasičce“ a zavzpomínali na společné 
akce, které jsme s ním zažili. Byl to dobrý 
kamarád. Čest jeho památce.

Mezi akce, kterých jsme se v průběhu 
roku účastnili, patřila 17. 6. oslava 120. vý-
ročí založení sboru hasičů v Moravském 
Písku. Kromě nás přijely sbory z tamního 
okolí (Těmice, Syrovín, Bzenec ). Předvedli 
jsme ukázku hašení „berlovkou“, sudovou 
i motorovou stříkačkou. Ukázka se zdařila, 
o čemž svědčilo i pozvání do Těmic na 90. 
výročí založení SDH a svěcení praporu. I 
tady jsme se 1.7. potkali s dalšími hasičský-
mi sbory a i tady jsme zažili s naší „starou 
technikou“ úspěch. Už potřetí za sebou 

jsme se zúčastnili Požárního dne ve Strážni-
ci. Vystoupení se nám povedlo a my se tam 
blýskli ve zcela nových uniformách, za něž 
sponzoru velmi děkujeme. S velmi milým 
přijetím jsme se setkali 29.7.  na Kroměříž-
sku, kam nás pozvalo SDH z obce Vlčí Doly. 
Další dva víkendy, na které nás taky srdečně 
zvali, jsme ale bohužel museli odmítnout. 
Nejraději jezdíme do Brumovic, protože 
tam jsou asi naši nejlepší kamarádi. Zde 
jsme na Hasičské noci úspěšně předvedli 
dvoukolový požární útok. Návštěva se v 
Brumovicích protáhla až do nočních hodin. 
Poslední akcí loňského roku se stal 30.11. 
Memorial Pepy Koláře v Březině u Tišnova. 
Je to menší obec, ale požárním sportem tu 

žije snad každý. Memorialu se zúčastnila jak 
spousta sborů, tak i diváků. Naše ukázka se 
velmi líbila, a tak jsme si přivezli cenu za 1. 
místo. Jedná se o cenu putovní, proto ji bu-
deme v roce 2018 obhajovat.

Rovněž z předešlých akcí máme mnoho 
diplomů, pohárů, upomínkových předmě-
tů, videí a fotek. Ale hlavně máme mnoho 
nových zážitků ( někdy i úsměvných ) a 
mnoho nových kamarádů. Tak to byl ve 
stručnosti průřez naší činností. Děkujeme 
Vám, milí nenkovští spoluobčané, za Vaši 
přízeň a přejeme Vám v novém roce 2018 
pevné zdraví a radost i štěstí v osobním ži-
votě.

 Vaši Veteráni – SDH Nenkovice.

V roce 2017 se bez hasičského dohledu neobešlo pálení ča-
rodějnic, kde preventivní činnost v obci provádí velmi spolehlivě 
náš člen Pavel Šlahař.

Za rok 2017 máme 26 členů, z toho 9 veteránů, kteří velmi 
dobře reprezentují naši obec, hasiče a samozřejmě 3.okresek 
okresu Hodonín. 

Bohužel jsme se dne 7.4.2017 rozloučili s naším zesnulým 
dlouholetým členem, funkcionářem panem Jiřím Pěnčíkem st.

 Samozřejmě jsme nezapomněli na ocenění členů.
Na požární zbrojnici probíhalo v rámci udržby malování, natí-

rání, úklidy všeho druhu a samozřejmě údržba hasičské techniky, 
aby byla ve 100% stavu vždy, kdy je potřeba.

Letos jsme měli možnost zakoupit 2 ks vycházkových unifo-
rem a teleskopická LED světla na 220V,  která budou nedílnou 
součástí hasičského vozu, akumulátor 12V do přenosného čerpa-
dla PPS12.

Dále se naši členové zůčastnili 
pravidelné odborné přípravy JSDHO 
na okresní stanici HZS Hodonín. Tam 
v dalších dnech probíhalo i školení 
na počítačový program Portál.ALL, 
kam jsme vyslali velitele JSDHO a 
starostu SDH. Tento program je pro-
pojen s celým hasebním obvodem 
okresu Hodonín, HZS JMK a také s 
MV ČR. Z toho vyplívá, že i místní ha-
siči musí jít s dobou a veškre úkony, 
které souvisí s JSDHO musí provádět 

přes tento program. Co se týče SDH, ta pracuje už několik let s 
programem Centrální evidence SH ČMS.

Dne 27.5.2017 jsme se zúčastnili okreskové soutěže ve Stážo-
vicích v rámci 3. okresku okresu Hodonín.

Pro příští rok máme velké plány.
Červen: oslavy 120 let založení SDH Želetice
Červenec: oslavy 135 let SDH Ždánice
 výpomoc na 3. ročníku Neckyady na místním rybníku Nynek 
Srpen: 120 let založení SDH Nenkovice - oslavy by se měly 

konat na hody 12.8.2018 v neděli.  Tento termín byl stano-
ven jako předběžný. Bližší informace budou včas zveřejněny na  
obecní vývěsce .

Závěrem chceme poděkovat za podporu všem obyvatelům 
naší krásné obce, kteří nás jakoukoliv formou podporují v činnos-
ti, kterou provádíme a budeme se na Vás  těšit i v přístím roce .

Starosta SDH Nenkovice , Pavel Marada

Hasiči Nenkovice 2017
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Myslivecké  sdružení  Nenkovice  z.s.

Myslivecké  sdružení  Nenkovice  z.s. 
mělo k 1.1.2018 celkem 10 členů a 5 stálých 
hostů.  V loňském roce jsme organizovali 2 
společné hony,  na kterých bylo uloveno: 
10 zajíců polních a 13 kohoutů bažanta 
obecného. Dále bylo samostatně uloveno:  
7 srnců, 7 srn a 4 srnčata. Co se týče škodné 
zvěře, dokázali jsme snížit její stavy o: 10 li-
šek, 2 kuny, 2 jezevce a 18 strak.

Dne 2. ledna jsme se bohužel rozloučili 
s  naším dlouholetým bývalým členem a 
myslivce tělem i duší, panem Jaroslavem 
Stávkem z Karlína. Na jeho poslední cestě 
jsme ho doprovodili.

Novým adeptem se u nás v Myslivec-
kém sdružení Nenkovice stal pan Maroš 
Karabinoš. Vykonává u nás povinnou my-
sliveckou praxi a navštěvuje od tohoto 
ledna  Myslivecký kurz pořádaný  při OMS 
(Okresní myslivecký spolek) Hodonín.  Po 
absolvování kurzu myslivosti, by měl ještě 
zažádat Policii ČR o vydání zbrojního prů-
kazu, aby se stal myslivcem s právem nosit 
loveckou zbraň. 

Jinak jenom pro představu, vydání 
zbrojního průkazu se neustále zpřísňuje a 
musím se jenom usmívat výzvám někte-

rých politiků, že by si měl každý občan po-
řídit zbraň na svoji ochranu a také případ-
nou obranu státu. Přitom sám stát Česká 
republika vydání zbrojního průkazu (mož-
nost legálně držet zbraň), svým občanům 
zcela vědomě omezuje a ztěžuje.

V  loňském roce jsme zhotovili bri-
gádnicky 3 nová krmná zařízení (zásy-
py) pro drobnou zvěř. Na tyto zásypy 
jsme použili smrkovou tyčovinu, kterou 
jsme získali po dohodě s panem staros-
tou ze stromů, které byly už na obtíž 
v místě příjezdu ke 
hřbitovu.

V průběhu pod-
zimu a zimy jsme 
doplňovali, dle po-
třeb zvěře, zásypy 
obilím a obilným 
pozadkem a slanis-
ka přírodní kamen-
nou solí. V  součas-
né době máme 
v  naší honitbě na 
629 hektarech 17 
zásypů a 15 slani-
sek. 

Co se týká myslivny, byly dokončeny 
prakticky veškeré stavební práce a úpravy. 
Proběhlo podbití střechy a vevnitř mysliv-
ny se  dodělalo dřevěné zábradlí na scho-
dy do patra. Tímto se zajistila podmínka 
bezpečnosti při vstupu do podkroví. Na 
toto jsme využili příspěvek na činnost od 
zastupitelstva obce a starosty pana Petra 
Zálešáka, za což velmi děkujeme.

Za MS Nenkovice z.s.
Ing. Jaroslav  Kučera

předseda sdružení

Šlechtitelský chov v Nenkovicích se zabývá šlechtěním 
prasat plemene ,,Bílé ušlechtilé,,. Produkuje prasničky chov-
né pro obnovu základního stáda a na prodej okolním cho-
vům a kanečky chovné pro potřebu domácího chovu a na 
prodej okolním chovům a také pro Inseminační stanici kan-
ců Salaš u Velehradu.       Základem dobrého šlechtitelského 
chovu je dostatečná produkce produkce zdravých selat. Že 
se nám tento bod daří plnit na jedničku, dokládá tato struč-
ná tabulka:  

 selat / vrh všech živě odstav mezidobí

ČR 14,6 13,2 11,6 156

Svornost Těmice, a.s. 16,2 15 12,9 168

ZEMAS, a.s. 17,6 15,5 13,6 163

Šlechtitelská farma Zemas a.s.
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Abychom v příštích letech hospodařili stejně dobře, ba i lépe, 
rozhodlo se vedení Zemas a.s. Čejč v roce 2018 pokračovat 
v rekonstrukci naší farmy. Byl vypracován projekt na rekon-
strukci a modernizaci stávajících budov a výstavba nové stáje 
o kapacitě 100ks prasat a rekonstrukce jímek na kejdu včetně 
nového zařízení na jímání kejdy. Modernizace zvýší komfort 
nejen chovaných prasat, ale dojde i ke zlepšení životního pro-
středí v okolí farmy tím, že se sníží fekvence provozu při vy-
skladňování kejdy. Dále je v plánu vybudování malých jatek a 
bourárny masa přímo v areálu farmy. Tím by vznikla možnost 
pro místní obyvatele zakoupení kvalitního vepřového masa 
srovnatelného s kvalitou masa domácích zabijaček. To je dáno 
kvalitou krmiv od fi rmy De Heus, která dodává krmení do celé 
Evropy. Také kvalitní prací ošetřovatelů, kteří se o všechna pra-
sata starají stejně pečlivě jako se starají drobnochovatelé o 
svého vepříka na dvorku. Za to jim patří velký dík. Doufejme, 
že šlechtitelský chov vydrží  i v těžkých podmínkách, které cho-
vatelé momentálně zažívají.    

     Patrik Lefner   vedoucí ŽV Nenkovice

Zkušebna 

Ve zkušebně momentálně fungu-
jí dvě kapely. Sounds of Occupation 
a Tennessee Strange. Obě dvě pilně 
zkouší a pilují svůj repertoár nebo vy-
mýšlejí zbrusu nové skladby. Do kape-
ly Sounds of Occupation přibyl další 
člen. Vynikající skotský kytarista Robin. 
Jeho příchodem se zvuk kapely obo-
hatil a vznikl větší prostor pro hudební 

improvizace, z kterých se rodí většina 
skladeb. Sounds of Occupation nepra-
cuje jen na nových písničkách, ale také 
pravidelně koncertuje. Kapela Tenne-
ssee Strange nahrála v dubnu v brněn-
ském studiu svoji prvotinu. CD si vydali 
vlastním nákladem a pojmenovali ho 
Garden. Odehráli také několik koncer-
tů. Co říci závěrem? 

„Hudba je malbou, na kterou se člo-
věk dívá ušima.“

 Vlasta Burian

http://bandzone.cz/soo
 - Sounds of Occupation
http://bandzone.cz/_101308
 - Tennessee Strange
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 Na návrh starosty obce se zavedlo stočné pro nemovitos-
ti a byty, které mají  prokazatelně svedenou   domácí odpadní 
kanalizaci do veřejné  kanalizace jejímž vlastníkem je  obec. 
Nikoliv Vodovody a kanalizace Hodonín. Zavedením  poplat-
ku  stočného se narovnávají  podmínky v oblasti  používání 
veřejné kanalizace v  obci. Betonová kanalizace z  50.-70 let 
minulého století  je v některých částech v katastrofálním  ha-
varijním stavu  a záměr,  že by se  celá problematika  kanaliza-

ce  a čištění odpadních vod  vyřešila   stavbou nové  čistírny 
a kanalizace  se z fi nančních důvodů  stále oddaluje. Prostě  
nemáme   v současné době dostatek  peněz na  opravu kana-
lizace, natož tak desítky  milionů na spoluúčast  k dotaci na 
nový kanál. Faktem zůstává, že obecní  kanalizaci  obyvatelé  
využívají desítky let zdarma – bez poplatku. To má za násle-
dek  nulové  investice  do oprav kanalizačního řádu. Každý 
musí pochopit, že takový stav je neudržitelný . pz

Stočné

Novinky 

Nové mapování 

Katastr nemovitostí – na zákla-
dě  pozemkových  úprav z  roku 2009 
a následné žádosti obce v  roce 2013 
oznámil  katastr  nemovitostí   zahájení  
prací na novém mapování  a vytyčení  
hranic v  intravilánu obce. Od  března  
2018 dojde v  průběhu  několika  mě-
síců k  novému zakreslení mapového 

operátu na katastrálním úřadě v Kyjo-
vě. Laicky  řečeno to  znamená, že se 
budou nově zakreslovat do map hrani-
ce domů, dvorů,  staveb a zahrad. Za 
účasti zástupce obecního úřadu  a pra-
covníků  katastrálního úřadu  budou 
probíhat návštěvy všech nemovitostí  
a staveb v  obci, kde se  budou  fyzic-

ky zaznamenávat hranice! Na obec-
ním úřadě také budou probíhat sezení 
s pracovníky katastru. Pozor v případě 
nesrovnalostí s  parcelami,  ploty  mezi 
sousedy atd. se zmapuje  současný  
užívaný  stav.  Bez dohody sousedů  ne-
lze současné  hranice upravovat. 

pz  

Od  března 2018   budou mít zájemci  možnost zakoupit  na 
obecním úřadě  povolení k  rybolovu na Vodní nádrži  Nynek.  
Zde je  ofi ciálně povolen  sportovní  rybolov  bez rybářského 
lístku. Povolení  zakoupíte v úřední dny pondělí- středa na Obec-
ním úřadě. Podmínky rybolovu jsou obsaženy  v  Rybářském  
řádu, který  je zveřejněn na  webových stránkách obce a také 
přímo u rybníku na vývěsce.  pz

Ceník povolenek: 

             
denní        250,- Kč  přivlastnit    1ks ušlecht. ryby 
týdenní     600,- Kč přivlastnit    2ks ušlecht. ryby                                                            
měsíční  1 000,- Kč  přivlastnit    4ks ušlecht. ryb
roční       2 000,- Kč  přivlastnit  10ks ušlecht. ryb

Rybářství

Nové el. vedení do zemi

 Energetická   společnost  E-on  a.s. ofi-
ciálně  oznámila  investici    v  souvis-
losti  s ukládáním el. vedení  do země. 
V  lokalitě od obecního úřadu směrem 
k obchodu, nad kašnou a v příhoně  by 
se tak měly odstranit betonové sloupy a 

vedení  by mělo být položeno do země. 
Náklady ponese E-on včetně zásahů 
do fasád a nových přípojek k domům. 
Na obecním úřadě  bude ležet břímě 
takto vyvolané investice a to v souvis-
losti s veřejným osvětlením a místním 

rozhlasem. Toto bude muset být vybu-
dováno nově na samostatných slou-
pech ve vlastnictví obce. Kolik peněz 
to bude obec stát je otázkou. Nejprve 
se musí začít s projektovou dokumen-
tací, která by měla investici vyčíslit. 
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Realizace je  naplánována na rok 2019. 
Z tohoto důvodu  upozorňuji  občany,  
že  dotčené  vlastníky  parcel a domů  
bude  osobně  kontaktovat  projekční  

firma, která bude  má za úkol  připravit 
projektovou dokumentaci. Projektant 
bude v této souvislosti  potřebovat  vě-
dět  kde  mají  dotčené rodinné domy 

a stavby elektroměry a rozvodové skří-
ně, aby se dohodli  s majiteli  domů na 
dalším postupu. 

pz 

Rok 2017 byl pro dětský národopisný soubor Nenkovjá-
nek úspěšný a nabitý akcemi. Máme několik nových členů a 
v současnosti soubor navštěvuje 25 dětí ve věku od 5 do 14 
let z Nenkovic, Želetic i Stavěšic. Každý pátek v 16:30 hodin 
se scházíme v prostorách bývalé školky v Nenkovicích. Učíme 
se písně a tance z našeho regionu a také hrajeme různé hry. 
Rádi mezi sebe přivítáme nové členy ve věku od 5-ti let se 
zájmem o folklór.

V květnu jsme se zúčastnili Májové veselice ve Ždánicích, 
pořad měl název „Práce, hospodářství a řemesla“. Počasí se 
vydařilo a děti byly moc šikovné. Stejné pásmo o práci jsme 
také předvedli v Nenkovicích k příležitosti Dne matek. 

Na jaře se vybraní členové zúčastnili pěvecké soutěže 
Zpěváček Hanáckého Slovácka 2017 ve Ždánicích, před-
vedli opravdu vynikající výkony. Ve velké konkurenci uspěl 
Matýsek Vlasák, který si vyzpíval 2. místo. Dále jsme se zú-
častnili Setkání dětských folklorních souborů ve Vaceno-
vicích na Růdníku. I přes deštivé počasí jsme dorazili a 
vystupovali. Děti byly odměněny potleskem a sladkostí. 

Na konci školního roku jsme se vypravili do Buchlovic na 
Smraďavku. Trénovali jsme tance, písně a nové pásmo. Kromě 
trénování jsme si všichni přijeli zahrát hry a pobavit se. Zahrá-
li jsme si na lovce, soutěžili, šli na zámek Buchlovice, opekli 
špekáček, báli se na stezce odvahy a odvezli si plno zážitků. 

Po prázdninách v  neděli 3.9.2017 bylo naplánované 10. 
výročí založení Nenkovjánku, na které jsme pilně trénovali na 

soustředění. Měli vystupovat i další soubory. Bohužel, kvůli 
deštivému počasí účast na poslední chvíli odřekly. Ale Nen-
kovjánek a bývalí členové vystupovali i přes nepřízeň počasí. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, prarodičům a 
příznivcům, kteří přišli a podpořili nás. Oslava výročí se vyda-
řila a vystoupení se moc povedlo.  

8.10.2017 někteří členové Nenkovjánku přivítali malé 
občánky v Nenkovicích. Pásmo básniček a písniček zakončili 
skočnou. Děti doprovodili Marek a Dominik Seďovi. 

Od října 2017 jsme trénovali na vánoční koncert, který 
se uskutečnil 23.12.2017 na KD v Nenkovicích. Pásmo koled, 
básniček a pořekadel děti předvedly před velkým publikem. 
Doprovodili nás Marek a Dominik Seďovi. Diváci si mohli dát 
rybí polévku či svařák. Maminky a babičky napekly vánoční 
cukroví. Za to jim moc děkujeme. 

Poslední akce tohoto roku byla Štěpánská koleda. I přes 
zimu si děti oblekly kroj a zpívaly koledy. Přinášely vánoční 
melodie a náladu lidem, kteří naše koledníky štědře odměnili. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu rodi-
čům, prarodičům, kteří připravují děti na vystoupení. Velké 
díky patří obecnímu úřadu v Nenkovicích a panu starostovi. 
Doufáme, že i v roce 2018 budeme zpěvem i tancem rozdávat ra-
dost. A že se i nadále budeme potkávat na našich vystoupeních. 
Zdravíme všechny naše příznivce 

Lucie Spurná
Veronika Mikesková
Mgr. Radka Seďová

Nenkovjánek

Kultura
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Obecní Galerie  

 Je prosinec 2017 a brzy se bude psát 
rok 2018 a všichni se již díváme do no-
vého kalendáře. Kalendář roku 2017 je 
tedy pro nás již minulostí, ale nelze přeci 
nevzpomenout co nám uplynulý rok při-
nesl, ať v dobrém či v tom horším slova 
smyslu. I já se v galerii ohlížím za rokem 
2017 a plánuji co bude dál. Nic nového 
v  galerii nezačíná, ale naštěstí všechno 
pokračuje. Když jsme v galerii na sklon-
ku roku 2016 otvírali expozici akad.ma-
líře Jano Köhlera, věděla jsem, že celý 
rok 2017 bude patřit tomuto umělci, a že 
budu této významné a vyjímečné osob-
nosti věnovat i nadále maximální pozor-
nost. A tak se také stalo. Expozice byla 

obohacena o nové artefakty. Potvrdil se 
u můj předpoklad, že o expozici bude 
zájem. Po celý rok přicházeli  do galerie 
za Jano Köhlerem lidé ze širokého okolí, 
převážně rodáci ze Strážovic a Nenkovic. 
Tato osobnost, a troufám si říct, nadre-
gionálního významu, konečně byla do-
ceněna. Jsem také hluboce přesvěd-
čena, že Nenkovice jsou tím správným 
místem pro expozici. Spolu s  obecním 
úřadem plánujeme v nejbližší době pře-
stěhovat expozici do prostorné chodby 
před galerii, čímž se stane přístupněj-
ším a galerie se opět otevře dalším plá-
novaným výstavám a jiným společen-
ským aktivitám.

V  prvním adventním týdnu vstou-
pí do Nenkovic vánoční atmosféra roz-
svícením vánočního stromu a s ním se 
zároveň otvírají dveře galerie se svou 
tradiční adventní výstavou. V  roce 2017 
si návštěvníci mohli vybrat dárky od 13 
vystavujících. Výstava byla bohatá a hoj-
ně navštívena domácími i přespolními. 

Když člověk vidí spokojeně odcháze-
jící návštěvníky, má chuť a elán do dal-
ších aktivit, a proto bych si moc přála, 
aby i další rok byl rokem bohatým  na 
pěkné zážitky z nenkovické galerie.

Přeji hodně zdraví, veselou mysl a 
k tomu občas aspoň nějaké štěstí v duši. 

   Jitka Válková 

Jak jsem viděl Ameriku II. 

Rodák Richard Malík nám připravil krásný večer, promítal 
fotografi e a videa z Ameriky a vyprávěl o životě a cestování po 
Arizoně a okolí, o San Franciscu, Minneapolis a dalších částech 
Ameriky, které navštívil. K tomu všemu přichystal (navařil) hovězí 
burito se sýrem a enčeládovou omáčkou, podávané s mexickou 
rýží, fazolovou kaší, guakamolou, ledovým salátem a zakysanou 
smetanou. Bylo to jako vždy výborné. Oceňujeme Michelinskou 
hvězdou .

Slet čarodějnic na kopci v Nenkovicích.

Posledního dubna si opět čarodějnice zařádily, košťátka na 
startu a letělo se po dědině až na bečkodrom. Zábavička v podo-
bě her a říkadel a zaklínadel, upálení Moreny a opékačka buřtů. 

Oslava dne matek

Škola a školka si připravily krásný program pro maminky, ba-
bičky a vůbec všechny, kdo se rádi přišli podívat a poslechnout si 
šikovné dětičky a taky už pomalu dospívající mládež. Povedlo se, 
potlesk byl veliký.

Kulturní akce
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Pohádková cesta v  Nenkovicích, aneb z  pohádky do 

pohádky

Červencová neděle v Nenkovicích byla věnována dětem. Po-
hádková cesta, aneb z pohádky do pohádky. Velká akce, spoustu 
příprav, ale stálo to za to. Kupa dětí, rodiče, prarodiče i sluníčko 
se přišlo podívat. Ač se to nezdálo, do pohádky bylo zapojeno 44 
lidiček, z toho 41 bylo v maskách, takže 41 pohádkových postavi-
ček. Díky jim všem jsme mohli potěšit svět dětí.

Krojované hody

Hody byly v  letošním roce prosmutnělé, celé bílé. I máj se 
v pátek stavěla nazdobená v bílém. Podpořit krojovanou mládež 
i nás všechny přijeli krojovaní z Novosedel a Klobouk u Brna. Dě-
kujeme všem.

Oslava 10. výročí Nenkovjánku

Oslava se uskutečnila i přes deštivé počasí. Nenkovjánek sou-
časný vystoupil se svým pásmem „Budú hody“ a Nenkovjánek 
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bývalí členové vystoupil s pásmem „Vy ste zase slavily?“. Ostatní 
dětské soubory se pro nepřízeň počasí nedostavily. Areál byl krásně 
vyzdobený a dýchal folklórem.

Děcka dostaly k výročí nadherný dort, maminky napekly koláč-
ky, děvčatům byly předány kytičky. Starosta poděkoval p.uč Jaro-
slavě Macháčkové za spoustu let trpělivosti a krásných vystoupení, 
předal dáreček a kytičku, poděkoval a předal kytičky i p.uč.Radce 
Seďové za spoustu let práce a hodně sil do dalšího pokračování i 
spolu s Veronikou Mikeskovou a Lucií Spurnou. Nenkovjánek byl 
moc šikovný a neodradilo je ani pár kapek deště, po vystoupení 
zazpívala se společná písnička, snědly se koláče, snědl se dort (do 
kterého bylo škoda zakrojit, protože byl opravdu nádherný), napili 
jsme se, snědli párek v rohlíku, prohlédli fotografi e Nenkovjánku od 
roku 2007 až do současnosti.

Vítání občánků

Přivítáno starostou bylo celkem 8 dětí ve věkovém rozmezí 1 
měsíc - 1 rok. Vítání provázel kulturní program plný písniček, bás-
niček od místních kluků a holčiček z Nenkovjánku pod vedením 
Lucie Spurné. Housle, basa Marek a Dominik Seďovi. Všechny děti 
přivítány, rodičům předána gratulace, dárečky, kytičky a na konec 
přípitek na zdraví dětí.

Drakiáda

Drakiádu v letošním roce provázel silný vítr, ale také pěkná zi-

menka a deštivé počasí. Draci létaly o sto šest, tentokráte nad hři-
štěm. Děti si vytvořily velkou dýni. Po zásluze byly odměněny me-
dailí za pouštění draka, dobrotou a nechybělo i opékání špekáčků. 

Mikuláš a Mikulášská besídka

Jako každý rok přišel Mikuláš s anděly a čertisky, nejprve se za-
stavil u dětí doma a později přišel za dětmi na besídku s nadílkou. 

Vánoční koncert Nenkovjánku

Vánoční koledy a říkadla si připravily děti z Nenkovjánku. Dě-
tem se to moc povedlo, potlesk byl veliký a rodiče na své děti pat-
řičně pyšní.

Silvestr 

Silvestrovský večer proběhl v kavárně. Přípitek o půlnoci šam-
paňským za burácení ohňostroje a máme Nový rok.
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Římsko-katolická církev v Nenkovicích a její události 

v roce 2017

 Do nového roku jsme vstoupi-
li uskutečněním Tříkrálové sbírky, 
při které naši koledníci vykoledovali 
16 023Kč.

 V  druhé polovině ledna se konal 
tradiční farní ples. Ples pořádali farnicí 
z Nenkovic a proběhl v prostorách Kul-
turního domu v  Nenkovicích. Zahájily 
ho předtančením děti ze Žarošic. Dík 
patří Obci Nenkovice za poskytnu-
tí prostor pro konání plesu, TJ Sokolu 
Nenkovice za zajištění občerstvení a 
farníkům celé farnosti za pomoc při 
přípravách a za dary do tomboly. Výtě-
žek z  tohoto plesu byl použit na dofi-
nancování elektrifikace zvonění v nen-
kovské kapli. 

K  významným událostem patří 
oprava fasády naší kaple, kterou zre-
alizovala Obec Nenkovice svépomocí. 
Fasáda kaple je stále bílé barvy se žlu-

tými prvky, došlo také k  rekonstrukci 
odvodnění okolí kaple. Další změnou 
je instalace svítidel u dveří na pohybo-
vá čidla. 

Z důvodu zatékání do prostor věže 
byly do oken věže umístěny dřevěné ža-
luzie.

V  rámci našich tradičních krojových 
hodů se konala slavnostní mše svatá, 
která byla obětována za nenkovské ro-
dáky a mládež, při níž bylo žehnáno víno 
od místních vinařů. Výtěžek hodové sbír-
ky částečně přispěl na pořízení nového 
ozvučení kaple a hřbitova.

Mše svaté se v  kapli konají každé 
pondělí odpoledne, o Vánocích byla mše 
svatá i na svátek svatého Štěpána. Za-
čátkem prosince na svůj svátek navštívil 
kapli svatý Mikuláš i s andělem.  

Socha nenkovské Panny Marie letos 
v září se společně s námi zúčastnila naší 

Zásvětné poutě v Žarošicích. Pannu Ma-
rii doprovodili i naši krojovaní. 

Místní Galerie obohatila inventář 
kaple o obraz Svatých Cyrila a Metoděje.

Zde uvádíme několik statistických 
údajů nenkovské kaple L. P. 2017:

- mše nedělní    9
- mše všední   47
- mše zádušní     2
V nenkovské kapli bylo tedy odslou-

ženo 58 mší svatých. 
Na rok 2018 připravujeme následují-

cí: Farní ples 20. 1. 2018, Farní pouť 19. 
5. 2018, Farní dvorní slavnost 30. 6. 2018, 
Hodová mše svatá 12. 8. 2018, Zásvětná 
pouť 23. 9. 2018.

Závěrem děkujeme Obci Nenkovice a 
všem, kteří se po celý letošní rok starali o 
zvelebení kaple. 

Za nenkovské farníky požehnaný rok 
2018 Vám přeje Jaroslav Malík

 žádáme majitele psů, aby tyto po obci vodili na vodítku. 
Ne každý  člověk  důvěřuje  procházející  osobě se psem, že 
právě ten jeho pes nic neudělá.

Pobíhající psi

Co nás trápí

Žádáme    řidiče, aby neblokovali svým parkováním ná-
vštěvníkům potravin výjezd  křižovatky u kašny!

 Dále prosíme řidiče, aby  neparkovali  v obci  na chodní-
ku. Vlivem    nezodpovědného  chování  řidičů  jsou chodci a 
zvláště  děti  nuceni vstupovat do vozovky! 

Žádáme také řidiče, aby využívali k parkování  zejména  
svých vlastních vjezdů a nájezdů. Po obci je zavedeno par-
kování po jedné straně komunikace.

Parkování

Obecní úřad ze zákona již nepovoluje kácení stromů jed-
notlivým vlastníkům parcel. Stále platí zákon, že  vlastníkem 
stromu je vždy vlastník  pozemku na kterém strom stojí. 
Proto ve vlastním zájmu upozorňujeme zejména ty občany, 
kteří vysazují  mladé stromky  na nejrůznějších  místech  bez 
souhlasu vlastníka, že právo je na straně  majitele pozemku. 
Úroda z těchto stromů náleží majiteli a vlastníkovi pozemku, 
nikoliv tomu kdo strom zasadil!  pz

Stromy a vlastnictví 

 Každý občan může v souvislosti s obecními záležitost-
mi  získat  informace  na vývěskách a prostřednictvím inter-
netu na www.nenkovice.cz . Dalším zdrojem nepovinných 
informací může být takzvaný  infokanál obce, který    pravi-
delně rozesílá  starosta obce. Zájemce o zasílání informací 
v oblasti veřejného dění a činnosti obecního úřadu může o 
jeho zasílání  požádat  na adrese  starosta@nenkovice.cz . 
Podmínkou je souhlas zájemce s používáním jeho  soukro-
mé mailové adresy. Obecní úřad v souvislosti se zákonem 
o ochranně osobních údajů a nařízením EU neposkytuje 
a nesmí poskytovat žádné informace soukromého charak-
teru. Na obecním úřadě již nelze podávat  informace na-
příklad  kdo a kde bydlí, kdy se kdo narodil, nebo jaké má 
domovní či telefonní číslo. Takové informace získá od obce 
na základě žádosti pouze oprávněná instituce! V případě 
porušení tohoto nařízení hrozí milionové pokuty!

 pz 

Podávání informací
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Zaměstnávání  

obyvatel 
Za 15 let se pod obcí vystřídalo více jak 70 
lidí, které obec zaměstnala na tzv. veřejno-
prospěšné práce. Pracovní poměr, respekti-
ve jejich mzda byla a je  refundována z větší 
části  státem-úřadem práce. Refundace pro-
bíhají většinou s prostředků evropské unie 
a národních zdrojů v rámci tzv. Evropského 
sociálního fondu. Jedná se tedy o dotace a 
obec o tyto peníze musí vždy požádat. Pod-
mínky pro přijetí uchazeče do pracovního 
poměru však určuje úřad práce. Bohužel 
v naší obci se o místo pod obcí uchází neu-
stále stejní lidé. To je právě problém pro po-
skytnutí dotace. Tito lidé většinou nesplňují 
totiž zmiňované podmínky pro přijetí. Není 
pravdou, že starosta si příjme koho chce, 
nebo že odmítne někoho, kdo se mu nelí-
bí. To je nesmysl. V současné době vznikla 
situace, že nejsou zájemci, kteří by splňo-
vali podmínky úřadu pro přijetí. Jednoduše 
řečeno, obec si zatím nemůže  dovolit  za-
městnávat  lidi, na které  nedostane peníze 
od státu.   pz  

Problém se zápachem z  kanalizace 
vzniká většinou v období  vyrovnávání tzv. 
barometrického tlaku. Většinou když prší, 
nebo jsou teploty okolo 0 stupňů, nebo je 
velké horko a sucho.  Zápach z kanalizace 
u hřiště nebo přes dědinu je cítit ojediněle. 
Lidé si u starosty stěžují většinou na zápach 
v „Příhoně“ a „Na Bařině“, kde  se skutečně  
za poslední roky mnohonásobně zvýšil. Po-
kud má někdo odpady-septiky   z minulosti 
svedené do  dešťové  kanalizace, což není 
legální, měl by mít alespoň ohleduplnost a 
do septiků přidávat  bakterie které rozloží 
fekálie. Tyto bakterie lze normálně zakou-
pit v obchodě. Nehoráznost je způsob, kdy 
v  kanalizaci vidíme fekálie, které neprošly 
septikem a jsou splachovány přímo do ka-
nálu. Fekálie by měly, vždy projít hnilobným 
procesem!!!  Jinak se zápachu nikdy nezba-
víme. A čistírna odpadních vod zápach z ka-
nálu v  Nenkovicích nevyřeší, ta bude totiž 
stát u Trkmanky v Želeticích! Další problém 
má obec s  odvodem dešťové vody z oka-
pů  nemovitostí. Většina starších domů má 
totiž svedeny okapy volně na komunikaci 
což je také porušení zákona. V zimním ob-
dobí pak vzniká  situace kdy je obec kritizo-
vána za neposypané zledovatělé úseky ko-
munikace nebo chodníku. Přitom tento stav 
z větší části způsobuje právě voda z okapů!  
Ještě že novostavby už musí mít na základě 
požadavků stavebního úřadu odvod dešťo-
vých vod vyřešen do septiků nebo kanaliaz-
ce a nikoliv volně na komunikaci.  pz 

Zápach z kanalizace 

KRONIKA OBCE ZA ROK 

2017

Počet obyvatel k 31.12.2017: 484
Přihlášeno: 11
Odhlášeno: 10

Narození:

Melissa Zálešáková, Matyáš Kantner, 
Ema Krahulová, Eliška Hašková, Josefína 
Dvořáková,Elen Staňková, Mia Smetanová

Stěhování v rámci obce: 17
Sňatky: 2

Opustili nás:

Jiří Pěnčík,  Josefa Pichlerová, František 
Houšť, Pavel Zálešák, Emilie Slížková



FOTOPŘÍLOHA

Dláždění chodníku 

na hřbitově

Dláždění na hřbitově

Kamení a odpad 

do bioodpadu nepatří

Likvidace plotů

 v oplocenkách

Práce na terase v areálu hřiště



FOTOPŘÍLOHA

Mulčování  u rybníku Návoz a úprava zeminy 

pro bikros

Nezjištná výpomoc.Děkujeme Nová střecha  sociálek na hřišti

Pokládání obrubníku na Bařině



FOTOPŘÍLOHA

Nové oplocení 

sběrného místa

Nový požární hydrant 

na Bařině

Nový přístřešek u vchodu KD Odklizení padlých stromů 

po vichřici

Oprava  komunikace u školy Oprava komunikace u školy



FOTOPŘÍLOHA

Prasklý vodovod Prořezávka stromů 

před hřbitovem

Předláždění propadlých

 chodníků

Převoz zeminy

Příprava na narozeniny 

Nenkovjánku

Sečení sadu po školou 



FOTOPŘÍLOHA

Servisní údržba traktoru Složení asfaltové směsi

Terénní úpravy Údržba svahů rybníka

Údržba u rybníku Údržba zeleně po obci 



FOTOPŘÍLOHA

Úklid autobusových zastávek Úprava prostor bývalé MŠ  

na služby

Úprava terénu Úpravy urnového háje 

Vyhlídkový altán nad cihelnou Vyhlídkový altán 

nad cihelnou 



FOTOPŘÍLOHA

Vývoz smetiště ze hřbitova Zateplení stropu sociálek 

na kabinách

Zpevnění komunikace 

kamenivem

Asfaltování děr 2017

Čištění potoka od Karlína

Vánoční koncert 



FOTOPŘÍLOHA

Hody - nedělní mše Hody - nedělní mše 

Mikulášská 

besídka

Nenkovické SAKO 2017 - 

 turnaj v nohejbale

Oslava dne matek

Hody 



FOTOPŘÍLOHA

Pohádková cesta 



FOTOPŘÍLOHA

Pohádková cesta 



FOTOPŘÍLOHA

Pinec 2017

Pohárový trnaj - 

večerní zábava

žáci ukončení sezony

Vánoční koncert 

Galerie - stálá expozice 

Jano Kőhler

Galerie - Adventní prodejní 

výstava



FOTOPŘÍLOHA

brigádníci likvidují bodláky 

u rybníku

Vánoční koncert 

úklid plochy víceúčelového

 hřiště

úklid stolů a lavic

Vítání občánků 
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ŠKOLÁČEK

ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2017

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2017

Základní škola

Počet žáků školy se drží už několik let 
zhruba na stejné úrovni. V  současné době 
školu navštěvuje  71 dětí. Díky obecnímu 
úřadu, který fi nančně školu podporuje, se 
nenaplnily obavy některých rodičů a zavření 
2. stupně školy v  současné době skutečně 
nehrozí.  Navíc do školy po několika „hube-
ných“ letech konečně začínají nastupovat 
třídy s počtem žáků kolem deseti. 

Škola, ač malá co do počtu žáků, je po 
stránce vzdělávání zcela srovnatelná se ško-
lami městskými. 

Ve všech učebnách jsou počítače a da-
taprojektory, umožňující při výuce využívat 
například internet. Počítače, které zastaráva-
jí, jsou postupně nahrazovány novými.

Studijní výsledky žáků jsou tradičně vel-
mi dobré, všichni žáci prospěli, vysoké pro-
cento tvoří žáci s vyznamenáním. Možnosti 
slovního hodnocení využil jeden žák. 

V květnu byli loňští deváťáci podrobeni 
testování České školní inspekce  v českém a 
anglickém jazyce a v přírodovědné gramot-
nosti. Úspěšnost žáků se pohybovala kolem 
80 procent, v angličtině ve dvou případech 
činila dokonce 100 procent.

Šest deváťáků pak bylo přijato na střední 
školy do maturitních oborů (dva na gymná-
zia), jeden žák do oboru učebního.

Rovněž výsledky letošních deváťáků ve 
Scio testech podobně jako v  minulých le-
tech ukázaly, že žáci se neztratí v konkurenci 
jiných škol. Byli lepší než 80 procent zúčast-
něných škol v matematice, v českém jazyce 
za sebou nechali dokonce 90 procent škol. 
V hodnocení se uvádí, že studijní předpokla-
dy žáků jsou ve škole využívány optimálně.

Výuku zpestřují a doplňují exkurze, spor-
tovní a kulturní akce (viz přehled akcí). Žáci 
1.-4. ročníku absolvovali plavecký kurz, čtr-
náct žáků 2. stupně školy se zúčastnilo lyžař-
ského kurzu ve Velkých Karlovicích.

Škola nabízí vyžití žáků při mimoškolních 
činnostech. Žáci mají možnost navštěvovat 
Nenkovjánek, kroužky sportovní, drama-
tický, kroužek keramiky nebo hry na fl étnu. 

Úroveň keramických výrobků je vysoká, 
ostatně stejně jako úroveň veškerých výtvar-
ných prací žáků školy. Chodby školy mnohdy 
připomínají galerii. 

Vážíme si spolupráce s  rodiči, jsou pro 
nás cenné jejich návrhy, nejsme lhostejní 
k jejich připomínkám. Školní kuchyně vyšla 
vstříc požadavkům rodičů na změnu jídel-
níčku, byla zřízena stravovací komise ze zá-
stupců rodičů, pedagogů a pracovníků škol-
ní jídelny. Při kontrole obstála školní kuchyně 
dobře.

Ze strany rodičů vzešel na školské radě 
podnět k uspořádání příměstského tábora 
v  době hlavních prázdnin. Tým vedoucích 
(učitelky 1. stupně a vedoucí školní družiny) 
připravil  týdenní indiánský tábor s pestrým 
programem, o stravu se postaral sám ředi-
tel školy. Čtrnáct malých „indiánů“ si pobyt 
opravdu užilo. Všem organizátorům akce 
patří obrovský dík.

Rádi jsme přivítali rodiče a příznivce ško-
ly na tradičních vánočních dílnách, na paso-
vání prvňáčků a zejména na školní akademii 
ke Dni matek,  která se konala po dvouleté 
přestávce.

Projekty Mléko do škol a Ovoce do škol 
se od září týkají i žáků druhého stupně ško-
ly. Dnes dostávají jednou týdně neochuce-
né mléko a dvakrát měsíčně ovoce zdarma 

všichni žáci školy.
Neodmyslitelnou součást školy tvoří 

družina. V žádném případě se nejedná pou-
ze o hlídání dětí. Každý týden jsou děti moti-
vovány novým tématem, například v září to 
byly sportovní týden broučků, týden rekor-
dů a ježčí týden. Střídají se činnosti výtvarné, 
sportovní, hudební, poznávací, za každého 
počasí děti tráví aspoň část doby venku, což 
se samozřejmě někdy neobejde bez zablá-
cených bot či bund. V horkých dnech vzbu-
dil nadšení bazén před školou, kde měly děti 
možnost osvěžit se. Rejstřík aktivit je pestrý, 
děti nadmíru spokojené, a tak se nelze divit, 
že do družiny je přihlášena většina žáků 1. 
stupně.

V současné době družinu navštěvuje 29 
dětí.

Na žádost rodičů došlo od září k prodlou-
žení provozní doby družiny, a to do 15.30 ho-
din.

V  žákovském parlamentu zástupci jed-
notlivých tříd iniciovali nejen další barevné 
dny a Den naruby, ale také pyžamový bál 
s programem nebo soutěž tříd ve výzdobě 
k Halloween.

Zaměstnanci i návštěvníci školy se po 
letech konečně dočkali opravy přístupové 
cesty ke škole. 
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ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2017

• Vzdělávání, výchova: Putování s  velrybou + Barev-
ná chemie – VIDA Brno (1. stupeň), výukové programy 
v  ZOO Hodonín, Divadlo fyziky, přednáška o extrémis-
mu, prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku

• Exkurze: Planetárium Brno (9. roč., 6. roč.), Muzeum 
TGM Hodonín, Muzeum ropy, Úřad práce Hodonín

• Kultura: Divadélko pro školy (1. – 5. roč. Dobrodružství 
veverky Zrzečky, 2. stupeň Divadelní cestopis), fi lmo-
vé představení Anděl Páně 2 (žáci 2. stupně), maškarní 
karneval pro žáky 1. stupně, pyžamový bál (2. stupeň), 
divadlo Zlín - Obušku, z  pytle ven, O Šípkové Růžence, 
divadelní představení v  DK Kyjov Popletené Vánoce (1. 
– 5. roč.), školní akademie ke Dni matek, vánoční zpívání 
na schodech

• Sportovní: Turnaj ve stolním tenise, lyžařský kurz, pla-
vecký výcvik, účast na akci Kyjovský dětský sportovní 

koktejl, Mc Donald‘s Cup (4.+5. roč.), cvičení v přírodě u 
rybníku Nynek, sportovní turnaj v  Archlebově, vánoční 
turnaj ve vybíjené

• Spolupráce s  MŠ, s rodiči, jinými školami: Návštěva 
předškoláků v  1. třídě, beseda s  rodiči budoucích prv-
ňáčků, návštěva družební školy v Hradišti pod Vrátnom, 
návštěva ZŠ Archlebov + společný program, pasování 
prvňáčků, vánoční dílny

• Výlety: Macocha, Punkevní jeskyně (1. – 5. ročník), Brno 
(6. roč.), Brno - Jump Park, Laser game (8. roč.), Brno - 
Bruno family park, úniková místnost Brainfaq (9. roč.), 
poznávací exkurze Praha (5. roč.)

• Další akce: Soutěž ve výzdobě tříd k Halloween, Den na-
ruby, návštěvy veletrhů středních škol,

• mikulášská obchůzka, sběr jablek ve školním sadu, celo-
roční sběr papíru, baterií a drobných elektrospotřebičů 

Přehled akcí

• Dramatický kroužek si tentokrát připravil Shakespearovu 
tragédii Romeo a Julie. Zhlédli ji žáci školy i široká veřejnost 
na školní akademii. Na rozdíl od Shakespearovy doby, kdy 
všechny role hráli muži, u nás se ve všech rolích objevily vý-
hradně dívky.

• Před 30 lety žáci o malých přestávkách nesměli vycházet ze 
třídy, o velké přestávce se naopak museli procházet spořáda-
ně po chodbě. Dnes je o přestávkách povoleno i běhání po 
chodbách. Prvňáci a druháci hrají na chodbách stolní fotbá-
lek, v obležení je o přestávkách pingpongový stůl i kulečník. 

• Občas se objeví možnost přijmout žáka, který přechází z jiné 
školy kvůli výrazným poruchám chování. To však pro školu 
představuje značné riziko. Někdy je fi nanční přínos zanedba-

telný ve srovnání s problémy, které to škole přináší. Návrat 
takového žáka zpět do jeho původní školy znamená pak 
značnou úlevu jak pro zaměstnance školy, tak pro žáky. Loni 
jsme se o tom mohli přesvědčit.

• Ve škole se během celého roku neobjevil žádný případ kou-
ření žáků nebo zneužívání návykových látek. Zato dnes po-
zorujeme u některých jedinců silnou závislost na internetu/
mobilech.

• Zatímco rodiče žádají ve školní jídelně pro děti zdravou stra-
vu, děti si přejí, aby na jídelníčku byla častěji krupice a pizza. 

Spoustu informací o škole naleznou zájemci na webových 
stránkách školy, zs-nenkovice.cz.

Stojí za povšimnutí:
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Co dítěti přináší nebo může přinést naše mateřská škola

Od září 2017 se významně změnilo 
vzdělávání předškolních dětí v  mateřských 
školách. Děti, které do konce srpna 2017 do-
sáhly pěti let, mají předškolní vzdělávání po-
vinné. Z celkového počtu 30 zapsaných dětí 
do 1. třídy připravujeme 10 předškoláků.

Zahájení školní docházky je velmi důle-
žitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. 
Dítě by do školy mělo nastupovat tehdy, kdy 
je na ni zralé a dostatečně připravené. Naší 
snahou je vybavit děti předškolního věku 
znalostmi a dovednostmi, které jim umožní 
zvládat nároky 1. třídy. Předškolní příprava 
probíhá hravou formou, dítě není omezo-
váno ve své přirozené potřebě spontánně 
si hrát.  Učitelkami je motivováno zapojit se 
do nabízených činností a aktivit vedoucích 
k rozvoji celé jeho osobnosti. Dítě je vždy ve-
deno k dokončení započaté činnosti a splně-
ní daného úkolu. Velký význam má i psychic-

ká a sociální zralost, důležité je chování dítě-
te vůči jeho kamarádům, vrstevníkům. Jak 
se dítě chová v mateřské škole, tak se chová 
později i v základní škole. Záleží na rodičích, 
zda jim na prospívání jejich dítěte záleží a 
svého budoucího prvňáčka v jeho přípravě 
podpoří. Dobrá spolupráce mezi mateřskou 
školou a rodiči je pro dítě vždy přínosná.

Do naší pracovní náplně patří i poraden-
ská činnost – pravidelné informování rodičů 
o prospívání jejich dítěte i o jeho individu-
álních pokrocích v  rozvoji i učení. Denně 
pracujeme s dětmi, pozorujeme je, víme, co 
potřebují, jak se chovají, jaká pomoc je pro 
ně důležitá. Pomáháme rodičům v preven-
ci i nápravě problémů, v řešení naléhavých 
situací výchovy a vzdělávání. Jde nám pře-
devším o to, abychom byli s rodiči jednotni 
v  názorech a postupech ve výchově dětí. 
Pokud po vyhodnocení dospějeme k závě-

ru, že dítě vyžaduje speciální poradenství, 
doporučujeme rodičům požádat o pomoc a 
rady odborníky ze školských poradenských 
zařízení, kteří dané problematice lépe rozu-
mí.

A jaký byl uplynulý rok 2017 v naší ma-
teřské škole? Byl zajímavý a pestrý. Svět jde 
kupředu, a také naše mateřská škola nabízí 
dětem a rodičům moderní trendy vzdělává-
ní. Interaktivní tabule a počítač nenahrazuje 
kontakt dítěte s učitelkou, ale je v mateřské 
škole součástí výukového programu pro 
děti. V rámci vzdělávání nabízíme také výuku 
angličtiny, hraní na zobcovou fl étnu, tvoření 
s keramickou hlínou, preventivní logopedic-
kou péči a novinkou byl předplavecký kurz.

 Naši výchovně- vzdělávací činnost zpes-
třily v průběhu roku také kulturně – vzdělá-
vací akce, společné akce se základní školou a 
společné aktivity s rodiči.

Mateřská školka

•  Leden – divadelní představení se ZŠ „O veverce Zr-
zečce“

•  Únor – karneval se ZŠ „Z říše zvířat“ a návštěva vědec-
kého zábavního         parku „VIDA Brno“  

• Březen – projekt „Žáci čtou dětem“, návštěva 1. třídy, 
beseda pro rodiče „Vyučování v  1. třídě“, maňáskové 
představení divadla „Sluníčko“

• Duben – zápis do 1. třídy, zahájení plaveckého výcviku, 
domácí tvořivá dílna ke „Dni Země“, divadlo „Květinka“

• Květen – zápis do MŠ, Den matek, školní fotografování

• Červen – Den dětí, ukončení plaveckého výcviku, výlet 
do ZOO Hodonín, slavnostní ukončení školního roku a 
rozloučení s budoucími prvňáčky

• Září – divadlo „Květinka“, dýňové tvořivé odpoledne s ochut-
návkou pokrmů z dýně

• Říjen – maňáskové představení divadla „Sluníčko“

• Listopad – uspávání broučků a vypouštění „lampionku štěs-
tí“, vánoční fotografování

• Prosinec – návštěva „Mikuláše“, vánoční tvořivé dílny se ZŠ, 
nadílka hraček, vánoční besídka s ochutnávkou cukroví, zpí-
vání na schodech se ZŠ, divadlo „Květinka“

Řadu informací a spoustu fotografi í z  akcí naleznete na webo-
vých stránkách školy. Závěrem bychom chtěli poděkovat za spo-
lupráci OÚ Nenkovice, OÚ Stavěšice, paní Jitce Válkové a rodičům 
za sponzorské dary. Všem našim příznivcům za zájem a podporu. 
A co si přejeme v roce 2018? Šťastné a spokojené děti, chápající a 
podporující rodiče, zdraví a pohodové dny pro všechny.

Přehled akcí v roce 2017:

Mateřská škola Želetice-odloučené pracoviště 

ZŠ a MŠ Nenkovice

Než přistoupím k  novému školnímu 
roku, ráda bych se ohlédla zpět za prv-
ním pololetím roku 2017. 

Už v  lednu jsme jeli do Nenkovic na 
divadelní vystoupení „Nová dobrodruž-
ství veverky Zrzečky“. Zatancovali jsme 
si, zasoutěžili a příjemně se unavili na 
tradičním dětském karnevalu v  KD Že-

letice. Předškolní děti navštívily 1. třídu 
ZŠ Nenkovice a společně s prvňáčky vy-
zkoušely, jak ve škole probíhá vyučovací 
hodina. Divadlo Sluníčko nám připravilo 
tři maňáskové pohádky a přivítali jsme 
společně jaro. A s ním novinku v našem 
vzdělávacím programu, a to předplavec-
ký výcvik v  Plavecké škole Bzenec, kam 

jsme jezdili pravidelně až do června. Ve 
spolupráci se školou byla rodičům na-
bídnuta beseda na téma „Jak připravit 
děti ke vstupu do 1. třídy“.

V  dubnu ke Dni Země jsme společ-
ně se ZŠ navštívili ZOO Hodonín a po-
slední společnou akcí bylo vystoupení 
v programu ke Dni matek, kde mohli ná-
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vštěvníci  mimo jiné zhlédnout výstavu 
výtvarných prací dětí z mateřských škol 
a žáků ZŠ. Měsíc červen patřil k velmi bo-
hatým, co se akcí týče. Svůj svátek oslavi-
ly děti projížďkou na poníku za budovou 
školky. Hudební vystoupení „Zpíváme si 
pro radost“ připravila pro děti Maruška 
Nováková. 

Také jsme se mohli podívat do míst-
ního muzea s poutavým výkladem Marie 
Valianové. Závěr školního roku patří tra-
dičně školnímu výletu. Vydali jsme se za 
zábavou do dětského centra Sokolíček a 
za vzděláním do Vlastivědného muzea 
v Kyjově. Děti opět mile překvapily svým 
vystoupením na Farní dvorní slavnosti. 
A úplně poslední akcí ve starém školním 
roce bylo rozloučení s  předškoláky na 
školní zahradě s mottem „Z pohádky do 
pohádky života“, kde vystoupilo divadél-
ko Květinka z Břeclavi a královna pasova-
la předškoláky na školáky.

V letošním školním roce děti i rodiče 
vstupovali do krásně zrekonstruovaných 
prostor MŠ. Rekonstrukcí prošla vstupní 
chodba, šatna a třída. V těchto místnos-

tech byla provedena celková oprava stěn 
a podlah. Dále byla instalována nová top-
ná tělesa. Po vymalování se prostory roz-
zářily veselými barvami a moderní vzhled 
umocnila nová podlaha z PVC, nové dře-
věné regály, závěsné police, dva vesta-
věné regály a dveře. Rekonstrukce byla 
prováděna v  období hlavních prázdnin. 
Provoz jsme zdárně zahájili 4. září 2017 
s počtem 15 zapsaných dětí, který se nám 
ještě rozšířil o jednoho nového dvouleté-
ho chlapečka z Nenkovic. 

Předcházející školní rok jsme měli za-
psáno 16 dětí. Stejný počet máme tedy i 
nyní v novém školním roce.

Mezi významné novinky od září 2017 
patří povinná docházka dětí v posledním 
roce před zahájením nástupu do základní 
školy. Tyto děti musí povinně chodit do 
MŠ na souvislé 4 hodiny denně a svoji 
případnou nepřítomnost musí mít řádně 
omluvenu. Další čas strávený v  MŠ mo-
hou využívat bez omezení.

Vzdělávací program obohacujeme 
různými kulturními akcemi (divadla viz 
výše).

Pět nejšikovnějších výtvarnic se zú-
častnilo soutěže, která byla součástí be-
sedy se spisovatelem Stanislavem Češkou 
v místní knihovně na téma „Můj literární 
hrdina“. V říjnu jsme se setkali společně 
s  rodiči na tzv. „Halloweenském tvoření“, 
kde si děti s rodiči vytvořily lucerničky. Po 
úspěšném tvoření jsme se vydali na „Svě-
týlkový průvod“ obcí za doprovodu hud-
by a přidaly se k nám mladší i starší děti se 
svými světýlky. 

Jako každoročně nás v  závěru roku 
navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Pak už 
jsme jen netrpělivě čekali na vánoční 
stromeček a příchod Ježíška. Pro vytvoře-
ní příjemné vánoční atmosféry byl připra-
ven divadelní program „Vánoční příběh“.

V  činnosti pokračuje kroužek „Hraje-
me si s angličtinou“ pod vedením Renaty 
Blahové. 

Děti navštěvovaly i keramickou dílnu 
„Hliněnka“, kde vytvořily pod dohledem 
L. Svatoňové, N. Jakešové a M. Horákové 
úžasná keramická díla.   

Lenka Hrabalová, 
vedoucí učitelka MŠ Želetice
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FOTOPŘÍLOHA

Pasování prvňáčků

Zaměstnanci školy
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FOTOPŘÍLOHA

MŠ Želetice

Návštěva prvňáčkůmateřská školka
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Nově otevřeno !!!

Dámské, Pánské, Dětské

KADEŘNICTVÍ 

Místo:

budova Obecního úřadu. 

Nenkovice  č.p. 37

 Pracovní doba:

 Po-Stř:  dle objednávek

Čt-Pá:  9-18.hod

Odpovědný vedoucí:

Šárka Španělová

tel: 732 106 903 
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