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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dostáváte do 

rukou zpravodaj, který Vás informuje 
o dění v naší obci. Nejprve bych chtěl 
všem poděkovat za projevenou důvě-
ru v podzimních volbách 2018 a zdů-
raznit, že si vážím všech, kteří mne 
v  těchto volbách podpořili. Uvnitř 
zpravodaje si můžete přečíst příspěvky 
a prohlédnout fotografie z nejrůzněj-
ších oblastí života naší obce. Dočtete 
se o školství, dobrovolných organi-
zacích - dnes již zapsaných spolcích, 
kulturních akcích a jiných veřejných 
záležitostech. Naše obec nemá ani 500 
obyvatel. Má omezený rozpočet s 2 
úvěry (inž.sítě, oprava školy), což nás 
staví do role obce, která musí dvakrát 
rozmýšlet, kde a jakým způsobem bu-
dou veřejné peníze z rozpočtu použity. 
V loňském roce se podařilo zrealizovat 
několik větších dotačních a stavebních 
akcí. Vysadil se biokoridor, opravila se 
tělocvična školy, fotbalové kabiny s vý-
čepem dostaly novou fasádu, položil 
se asfaltový povrch v ulici nové výstav-
by a na panelové cestě ke škole. Menší 
práce, jako např. opravu chodníků, se-

čení po obci, provoz sběrného 
dvora, udržování rybníku atd., 

se snažíme provádět s vlastními za-
městnanci. Pokud to úředničení a čas 
dovolí, tak můžete také zahlédnout 
starostu, jak vyklízí koše po obci, pře-
váží materiál, sype chodníky nebo jezdí 
traktorem. V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat za dlouholetou spolupráci 
panu Josefu Bystřickému, který se roz-
hodl předat volant mladším a ukončit 
tak kariéru obecního traktoristy. Za 
velmi důležitou věc v uplynulém roce 
musím označit digitalizaci obce, u kte-
ré jsou již terénní práce hotovy. Nová 
digitální mapa obce by měla fungovat 
od poloviny roku 2019. Z oblasti služeb 
lze připomenout zahájení provozu ka-
deřnictví – holičství v budově obecní-
ho úřadu. U služeb nelze opomenout 
fakt, že jako obec „zatím“ nedoplácíme 
na provoz místního obchodu se zá-
kladními potravinami jako okolní obce 
v případě „Jednoty“. Asi to bude tím, že 
obchod provozuje pracovitá vietnam-
ská rodina Nguen, která mezi naše ob-
čany dobře zapadla.

Určitě Vás zajímá jaké plány má 
obec pro letošní rok. Mým prvořadým 

úkolem pro toto volební období jsou 
nová stavební místa a také zahájení 
projektu čistírny odpadních vod spo-
lečně se Želeticemi a Dražůvkami. S tě-
mito obcemi jsme se dohodli na rozlo-
žení projektu do časových etap. Obce 
sdružení „Trkmanka“ odsouhlasily na 
rok 2019 investice do projektové do-
kumentace pro provádění stavby. Byli 
jsme úspěšní z dotací na separaci od-
padů, takže pokud občané projeví zá-
jem, obdrží každá domácnost zdarma 
kompostér. Z důvodu dlouhodobého 
sucha a vysychání studní na Bařině jed-
ná obec o možnosti vyvrtání hlubinné-
ho vrtu pro zavlažování hřiště. A pro-
tože časově nemůže starosta všechno 
stihnout, tak některých úkolů se chopil 
místostarosta Ing. Seďa Marek a další 
zastupitelé. 

Vážení čtenáři, závěrem mi dovolte 
poděkovat všem minulým členům za-
stupitelstva za spolupráci a popřát no-
vému zastupitelstvu mnoho zdaru při 
řešení nelehkých obecních záležitos-
tí. Všem občanům přeji pevné zdraví 
a spoustu radosti ze života. 

 Váš starosta 
Petr Zálešák

Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2018

Obec Nenkovice pro rok 2018 schválila rozpočet 
(14.12.2017) s příjmy 15476600,- Kč, výdaje 15117100,- Kč 
se splátkou úvěru 359.500,-Kč. Během roku došlo k  úpravě 
rozpočtu a bylo vyhotoveno dvanáct rozpočtových opat-
ření. Po úpravě příjmy 14307300,-Kč, výdaje 13110700,-Kč 
v nichž je obsaženo i fi nancování (splátky úvěru-jistina) obce 
po poslední úpravě rozpočtu k 31.12.2018 v částce  359.500,- 
Kč   pol. 8124  (dlouhodobé půjčky) a fi nancování z  účtu 
-837100,-Kč pol. 8115.

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě rozpočtu 14307300, Kč  
se z největší části skládají z dotací, daňových příjmů, dále pak 
příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, z poskytování slu-
žeb, 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. 2018:  

- Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z  EU 

a státního rozpočtu  (100%) z  Úřadu práce pro pracov-

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

částce 207560,-Kč. 

Dotace od ÚP   Podíl státu Podíl EU

Projekt VPP   UZ 13101
207560,-Kč 100%   207560,-Kč 0

-  Biokoridor „Nenkovice-Biokoridor LBK1,LBK5,LBK9“ – 

příjem dotace z MŽP 4421530,02Kč (min.100%)

Dotace inv. 

z MZE celkem 

UZ 15011

Celková cena díla 

(dílo+projekt)

Realizace 

2018

4421530,02Kč  4421530,02Kč 4123200,86Kč

Násl.péče (2020-2022)    298329,16Kč

- Dotace z JMK PRV – Víceúčelové sportovní hřiště Nen-

kovice III.etapa –příjem dotace 201.000,-Kč (min.50% 

účast)

Dotace JMK 

PRV   UZ 341

Celková cena díla 

(dílo+projekt

+vybavení)

Vlastní 

prostředky 

 201.000,-Kč  484.898,-Kč 283.898,-Kč

- Dotace a transfery  jiné

Dotace ze st.rozpočtu  
UZ98187
(Volby do zastupitelstev 
obcí)

30000,-Kč

Neinv.dotace-
vyčerpáno 
20392,20Kč
Vráceno 
9607,10Kč 
(10.1.2019)



www.nenkovice.cz 3

Dotace za st.rozpočtu UZ 
98008
(Volby prezidenta ČR)

26237,-Kč

Neinv.dotace-
vyčerpáno 
18781,-Kč
Vráceno 7456Kč 
(10.1.2019)

Dotace od Obce Želetice 
na MŠ Želetice dopl. 
mezd

153800,-Kč

Neinv.dotace 
– vyč.celkově, 
vyúčt. do 
31.3.2019

Transfer „Školu máme 
krásnou, tělocvičnu 
chceme novou“- MMR

612956,-Kč

Vlastní 
prostředky 
262696,-Kč.
Celkově TZ 
924524,-Kč.

-   Daňové příjmy 7.740.307,64Kč, příspěvek na výkon stát-
ní správy 97400Kč, směna pozemků 553222,61Kč, příjmy 
z pronájmu pozemků 301572,84Kč, MND 105034,-Kč, Eko-
-kom 157888,-Kč.

Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2018 po úpravě rozpoč-

tu činily 13110700,-Kč + (splátky úvěrů) obce po poslední 

úpravě rozpočtu k  31.12.2018 v  částce 359.500,- Kč   pol. 

8124  (dlouhodobé půjčky):

-  Provozní neinvestiční výdaje + doplatky na mzdy pro ZŠ 
Nenkovice v částce 1.943.800,-Kč.

-  Stavby 021 zařazení do majetku: Víceúčelové hřiště- TZ 
budovy, Tělocvična TZ budovy, TZ točna-bařina 99427Kč, 
TZ fortňa343324-Kč, kdy poměrná část TZ (bařina, fortňa) 

je tvořeno z  aktivace mezd 58211,-Kč, TZ cesta ke škole 
059089,-Kč.  

- Výdaje na pracovníky VPP, dohody (mzdy, soc.zam.or-
g.,zdrav.zam.org. 557062,-Kč). 

 
V roce 2018 obec zaměstnala  4-10/2018  2 občany na VPP. 
-  Energie, materiál, práce, služby, opravy, mzdové náklady, 

projekty, vlastní způsobilé výdaje k dotacím a jiné.  
-  Splátky úvěrů v  r. 2018 inž.sítě a budova školy částkou 

359.388,- Kč  (pravidelné měsíční splátky I. a II. úvěru).     
        
Srovnání roku 2017 a roku 2018. Rozpočet po úpravách 

v roce 2017, příjmy v roce 2017 v částce 9459900,-Kč  a výdaje 
7606400,- Kč, fi nancování  (8124 spl.úvěru) 359.500,- Kč. Rok 
2018 je v rozpočtu v příjmech vyšší  i ve výdajích vyšší oproti 
rozpočtu r. 2017, kdy obec spořila na další větší investice v příš-
tích letech. V roce 2018 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. Prá-
ce hlavně s využitím vlastních pracovníků pro VPP, kteří obci 
tak ušetří nemalé výdaje, 100% dotace 4 milionů Biokoridor. 

Dotace pro obec znamenají nejen velkou fi nanční výpo-
moc, 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  rozvoje obce Nen-
kovice, schválený v  ZO v  roce 2010,2014,2018. Kontroly hos-
podaření obce Nenkovice byly s dosavadním výsledkem bez 
pochybení, kontroly (audit) provádí kontrolní oddělení pro 
přezkum hospodaření KrÚ JMK Brno.  

Zpracovala: Kučerová
Zálešák Petr – starosta obce Nenkovice

Odpadové hospodářství

V naší obci máme zavedené dva systémy sběru 
odpadu. První systém obhospodařuje fi rma Ekor 
Kyjov. Tato fi rma má na starost směsný komunál-
ní odpad z domácností, separovaný odpad z tzv. 
hnízd po obci a bioodpad z domácností. Druhý 
systém obhospodařuje fi rma Megawaste Hodo-
nín. Tato fi rma má na starost plasty z domácností 
a separovaný odpad ze sběrného místa v Přího-
ně. Pokud má občan či vlastník chalupy uhrazen 
poplatek za odpad, může na sběrné místo (sběr-
ný dvůr) vyvážet velkoobjemový směsný odpad, 
železo, bioodpad. K tomuto účelu zde máme 
velkoobjemové kontejnery. Ve sběrném dvoře je 
nutné řídit se pokyny obsluhy. Třídí se také ošace-
ní – kontejner je umístěn uprostřed obce, a nově 
také elektroodpad –kontejner je umístěn u sběr-
ného dvora. Tento systém sběru a  třídění nás 
dlouhodobě řadí na přední místa ve třídění od-
padů v rámci celého Jihomoravského kraje. No-
vinkou v letošním roce je zisk dotací a plánovaný 
nákup kompostérů do každé domácnosti, nákup 
štěpkovače na větve a doplnění 2 kontejnerů na 
ošacení. O způsobu dodání kompostérů budou 
občané včas informováni. 

pz
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V uplynulém roce zaměstnávala obec dva zaměstnance 
na VPP, kterým nebyla prodloužena ze strany úřadu práce 
pracovní smlouva. Jelikož práce a úkolů je po obci spoustu, 
byli o prázdninách přijati na brigádu studenti, kteří praco-
vali například v tělocvičně, na rybníku atd. Na podzim obec 
využila další 2 brigádníky z řad občanů, kteří řešili sběrný 
dvůr či sad pod školou. Jaká bude situace v zaměstnávání 

občanů na veřejně prospěšné práce v tomto roce, nedoká-
žu odhadnout. V současnosti je ze strany státu, respektive 
ze strany úřadu práce, trend obcím moc nepomáhat. A jeli-
kož jsme malá obec a většina občanů z evidence ÚP již pod 
obecním úřadem pracovala, nevidím v budoucnu naději 
v tom, že všichni zájemci o zaměstnání budou podpořeni. 

pz 

Zaměstnanost

Práce po obci

Tělocvična školy

Obec získala v uplynulém roce do-
tace z MŠMT ČR na rekonstrukci tě-
locvičny. Aby se vše řádně stihlo, tak 
bourací a zámečnické práce, které ne-
byly součástí rozpočtu, si prováděla 
obec vlastními silami. Tělocvična do-
stala nejen novou podlahu a obložení, 
ale také nové osvětlení. Nově se také 
celá tělocvična vymalovala.

pz  

Vrchní Fortňa

 V této části obce se položil 
nový asfaltový povrch. Součástí 
byl také odvodňovací žlab.

pz
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Víceúčelové hřiště

Obec získala dotace na opravu areálu 
na hřišti. Jde o 3. část postupných investic 
na zmodernizování sportovně-společen-
ského areálu, kde probíhají akce pod širým 

nebem. V uplynulém roce se tedy z dota-
cí opravila střecha, provedlo se zateplení 
a nová fasáda fotbalových kabin a výčepu.

pz

Komunikace „U Školy“

Po pěti letech se podařilo uskutečnit 
veřejnou zakázku na položení asfaltové-
ho povrchu v nové výstavbě rodinných 
domů nad učitelskými domky. Komuni-
kace v ulici „U Školy“ byla pouze vysypaná 
kamenivem, a  jelikož většina domů zde 
již byla postavena, zrealizovala se veřej-
ná zakázka. Výsledkem je nový asfaltový 
povrch nejen v této zástavbě, ale také na 
panelové cestě ke škole.

pz

Výsadba biokoridor LBK 1, LBK5, LBK9

V rámci 100% dotací z OPŽP se na 
konci uplynulého roku zrealizovala za-
kázka výsadeb pásu zeleně nad obcí 
a  vedle potoka ke Karlínu. Tento pás 
zeleně nad obcí by měl v krajině bránit 
větrné a vodní erozi, zpomalit případ-
né přívalové deště, udržet co nejvíce 

rosy a  ozelenit rozlehlá pole. Celkem 
bylo vysazeno 15 420 kusů keřů a 685 
stromů. V  dalších třech letech probíhá 
následná péče. Udržitelnost projektu je 
10 let a kůly a ploty se můžou odstranit 
nejdříve po 5 letech.

pz
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V Příhoně byly nainstalovány dva zpomalovací retardéry. 
Jeden byl namontován také ve Fortni. Úkolem byla bezpeč-
nost provozu, respektive zpomalit řidiče, kteří jezdí rychleji 
než je zdrávo. Přes tento typ retardérů je doporučená rych-
lost 30 km/h. Někteří občané retardéry vítají, jiní odmítají 
nebo kritizují a tvrdí, že tam neměly být vůbec, či větší a vyšší. 
Každopádně po roce provozu obec vyhodnotí všechny při-
pomínky. Retardéry buď zůstanou, nebo se odmontují, nebo 
budou nahrazeny většími a vyššími.

Retardéry

Veřejné osvětlení

Práce s plošinou 

na střeše školy

Zaměstnanci hledají vyhořelý ka-
bel na vedení u hřbitova.

pz 

Výlov rybníčku a nedostatek vody

V uplynulém roce se vlivem dlou-
hodobého sucha a odběru vody z vo-
dárny na zavlažování hřiště ocitl malý 
rybníček na ,,Bařině“ téměř na suchu. 
Před horkým létem byl rybníček vylo-

ven a ryby putovaly do velkého ryb-
níku ,,Nynku“. Pro zavlažování hřiště 
je naplánován hlubinný vrt v blízkosti 
hřiště. 

pz 

 Na střeše školy bylo nutno 
zabránit divokým holubům, aby 
nalétávali na římsy a okraj stře-
chy. Tam, kde holubi vlézali pod 
střechu, totiž začala sjíždět kryti-
na. Hrozilo, že některé z dětí dojde 
k úrazu, proto se namontovaly zá-
brany. 

pz 

Přednáška první pomoci

Na základě požadavku našich hasi-
čů zajistil starosta obce školení první 
pomoci. Toto školení bylo skutečně na 
vysoké odborné úrovni. Zvláště když 
školitel byl ostřílený záchranář s dlou-

holetou praxí a zkušenostmi. Předná-
šející použil zážitky ze své praxe. Zú-
častnit se tohoto školení vskutku stálo 
za to. 

pz 
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 Altán nad cihelnou musel být 
z důvodu požadavku vlastníka sou-
sedícího pozemku přesunut cca 
o 2 metry doprava. Práce proběhly 
vlastními silami. 

pz 

Přesunutí altánu

Obec v uplynulém období neuspěla 
s  druhou etapou výkupu parcel staveb-
ních míst nad učitelskými domky. Jelikož 
zájem o cenově dostupná stavební místa 
je velký, hledaly se další vhodné pozemky. 
Po několikaletém jednání s vlastníky po-
zemků, jsme se nakonec dohodli se sou-
sedními Stavěšicemi na směně pozemků 
pod školou. Ptáte se proč právě tam? 
Odpověď je jednoduchá. Je to nejlevnější 
varianta v souvislosti se zasíťováním inž.
sítí. Také šlo ve věci vyjednávání pouze 
o jediného majitele. U ostatních variant 
bylo majitelů pozemků více a  jednání 
se zasekávalo na ceně za metr čtvereční 
orné půdy. Jakmile se obec nějakému 
vlastníkovi ozvala, že by chtěla vykoupit 
do budoucna pozemek na stavební mís-
ta, kladli si majitelé podmínky prodeje, 
jako by už prodávali zasíťované parcely, 

Nová stavební místaPropadlé kanály

V obci bylo potřeba opravit 
propadlé kanalizační vpustě.

pz 

Nové obrubníky na Bařině

Majitelé domů ve spodní části obce se 
navzájem dohodli na položení obrubníků 
kolem svých domů. Obec zajistila propla-
cení obrubníků a následné zaasfaltování 

krajnice. Samotný výkop a položení obrub-
níků byly provedeny svépomocí. Za takový 
přístup patří všem uznání a poděkování.

pz 

a ne zemědělskou půdu. Nebo nechtě-
li prodat obci svůj pozemek vůbec. Ve 
věci nových stavebních míst pod školou 
obec započala s přípravnými administra-
tivními úkony. Znamená to, že se bude 
v následujícím roce měnit územní plán, 
zpracovávat studie výstavby a projektová 
dokumentace. V první etapě by v tomto 
prostoru mělo vzniknout nejméně 6 no-
vých stavebních míst. Fyzicky již došlo 
k odstranění stromů, dále se provedou 
menší terénní úpravy na dešťové kanali-
zaci. Také se bude muset vybudovat část 
splaškové kanalizace a samotné zasíťová-
ní. Uvidíme, jaké lhůty si stanoví například 
E-on, který oznámil, že svoje sítě zainves-
tuje ze svého rozpočtu. Doufám, že vše 
proběhne bez komplikací a v roce 2022 
budeme smět zahájit prodej zájemcům. 

pz
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V uplynulém roce se obec rozhodla na rybníku ,,Nynku“ 
zrealizovat lov ryb se všemi úředními razítky a náležitostmi. 
Nakonec se zvolila varianta sportovního rybolovu. Jde o to, že 
v tomto případě nemusíte mít rybářský lístek. Nejde také o sva-
zovou vodu, takže ten, kdo si zakoupí povolenku nemusí být re-
gistrován v rybářském svazu. Lovit ryby zde můžete na základě 
vydané povolenky, kterou zájemce zakoupí na Obecním úřadě 
Nenkovice. Samozřejmě, že rybář musí dodržovat rybářský řád. 
Na dodržování rybářského řádu a vyhlášky související s revírem 
rybníka zde dohlíží dva porybní. Tito můžou také využít své 
pravomoci a problémové situace řešit za asistence Policie ČR. 
V uplynulém roce se zakoupilo a do rybníku vypustilo 400 kg 
kaprů, 100 kg štik. Od rybářů ze Stavěšic jsme na podzim do 
rybníku vypustily dalších 300 kg kaprů. O letních prázdninách 
zde bylo zase vypuštěno cca 100 kg ryb z rybníčku na Bařině. 
Zajímavostí bylo, že vlivem dlouhodobého tepla a sucha nám 
přes letní měsíce začaly hynout kapitální ryby. Uhynuli tak 2 tro-
fejní jeseteři, 1větší candát a 120 cm sumec. Menší ryby přežily 
bez problémů. Obec v tomto ohledu dokonce zajistila detailní 
rozbor vody. Výsledek zněl, že všechny ukazatele byly v normě. 
Úhyn velkých ryb byl připsán nedostatku kyslíku u dna rybní-
ku, kde se tyto větší ryby pohybují. V průběhu roku také obec 
zajišťuje krmení ryb. To probíhá na jaře a na podzim z nafuko-
vacího člunu. Rybolov také slouží k ekonomickým výsledkům. 
V uplynulém roce obec vydala na ryby a údržbu hráze a okolí 
rybníku celkem 86 tisíc korun. Prodejem povolenek získala pří-
jem ve výši 85 tisíc korun. Závěr si každý musí vyhodnotit sám. 
Je také důležité zdůraznit, že co se přírody a krajiny týká, že jde 
v tomto úseku o území ekologické stability s nejrůznějšími živo-
čichy a ptáky. Rybník neslouží, a do budoucna ani nebude slou-
žit, jako rybářská bašta. Jde o víceúčelovou vodní nádrž, která by 
měla sloužit nejen jako protipovodňové opatření, ale také k re-
kreaci či koupání. Proto byl rybolov na pláži zakázán a navezen 
a rozhrnut drobný kamínek. Pláž tak připomíná oblázky u moře. 
Přestože někteří občané kritizují, že na rybníku už není ten klid, 

Rybník Nynek

Víte, že ……….

co býval, nebo že už tam raději se psem nechodí, protože je tam 
hodně rybářů a lidí, tak se domnívám, že obec zvolila správný 
směr využití této lokality. Návštěvníci tohoto klidového kousku 
přírody a rybáři se prostě musí navzájem tolerovat.

pz 

-  sběrný dvůr je v provozu každou so-
botu od března do konce listopadu 
a slouží pouze pro obyvatele a vlast-
níky nemovitostí naší obce, kteří mají 
uhrazen poplatek za odpad ?

-  zastupitelstvo obce schválilo záměr 
fi rmy GT Net Kyjov na položení kabe-
lů vysokorychlostního internetu po 
celé obci ?

-  obec uspěla s žádostí o dotaci na za-
koupení kompostéru do každé do-
mácnosti ?

-  zastupitelstvo schválilo smlouvu 
o  budoucí smlouvě ve věci obnovy 
el. vedení NN v části obce od obec-
ního úřadu směrem nad Kašnu a do 
Příhona ? 

-  v katastrálním území byl několikrát 
spatřen psík mývalovitý ?

-  zastupitelstvo nepřijalo usnesení ve 
věci možného odkoupení fotovol-

taické elektrárny na střeše budovy 
školy?

-  zastupitelstvo obce nepřijalo usnese-
ní ve věci nabídky na odkup majetku 
v areálu zemědělské farmy ?

-  v sadu pod školou vzniknou po úpra-
vě územního plánu nová stavební 
místa pro výstavbu RD ? 

-  za pomoci dotace MMR se opravila 
tělocvična školy ?

-  z dotací OPŽP se zrealizovala výsad-
ba biokoridoru nad obcí o celkovém 
počtu 15 420 ks keřů a 685 ks vzrost-
lých stromů ? 

-  z důvodu bezpečnosti provozu se po 
demolici domu u Hájku vybudovalo 
místo pro parkování automobilů ?

-  borovice v cihelně usychají také v dů-
sledku řádění kůrovce ?

-  známky pro vývoz popelnic z roku 
2018 platí až do konce března 2019?

-  pověření zaměstnanci HZS Hodonín 
provedli kontrolu funkčnosti a materiál-
ního vybavení požární jednotky obce ?

-  v prostorách budovy OÚ je v provozu 
holičství, kadeřnictví a pedikúra ?

-  obec má udělenou výjimku na vypou-
štění odpadních vod do 31.12. 2024 ?

-  pokud budujete nájezd ke svému 
domu, můžete zažádat o proplace-
ní silničních obrubníků na Obecním 
úřadě Nenkovice ?

-  prohloubení studny na svém pozem-
ku nemusíte nahlašovat na obecním 
úřadě ?

-  klub maminek se schází v budově OÚ 
v prostorách bývalé školky každou 
středu?

-  místní krojované hody se v roce 
2019 uskuteční v termínu 9.-12. srp-
na, týden před Slováckým rokem 
v Kyjově ?
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-  prostory kulturního domu si můžete 
pronajmout za účelem soukromých 
oslav?

-  členové mysliveckého spolku jedno-
myslně odsouhlasili a poskytli nou-
zové ubytování na myslivně pro oby-
vatele bez domova a dlouhodobého 
člena dobrovolných hasičů pana Šla-
haře?

-  obec má vydanou vyhlášku o pohybu 

psů? (Ta upřesňuje místa, kde se mů-
žete pohybovat se psem na volno.)

-  povinností pejskaře je také uklidit po 
svém mazlíčkovi psí hovínka ? (Od 
toho jsou po obci umístěny nádoby 
- koše na exkrementy.) 

-  na obecním úřadě můžete zakoupit 
povolenku k chytání ryb a nemusíte 
mít rybářský lístek ?

-  zastupitelstvo schválilo návrh na 

vybudování průzkumného vrtu na 
vodu v okolí hřiště ? 

-  v příštím roce 2020 se bude navyšo-
vat daň z nemovitosti ? 

-  OSVČ měla v lednu 2019 povinnost 
uhradit dvojí platbu na zdravotní po-
jištění ?

-  v roce 2022 proběhne celorepubliko-
vé sčítání lidu a nemovitostí ? 

pz

O činnosti charitní pečovatelské služby Ždánice:

Posláním pečovatelské služby ve 
Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj 
věk nebo zdravotní stav nejsou schopni 
samostatné péče o sebe a svou domác-
nost, motivovat je k využití vlastních sil 
a schopností. Podporovat je v běžném 
způsobu života tak, aby mohli co nejdéle 
zůstat v přirozeném domácím prostředí. 
Pečovatelskou službu mohou využívat 
i osoby, o které doma pečují jejich blízcí. 
Pomáháme tak pečujícím osobám v tom, 
aby mohli sladit péči s pracovními povin-
nostmi v zaměstnání. Díky pečovatelské 
službě tak není nutné, aby starší lidé trá-
vili podzim svého života v pobytovém 
sociálním zařízení.  Za pomoci pečova-
telky mohou setrvat v klidu a pohodě 
svého domova.

Konkrétně pomáháme v těchto ob-
lastech:
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Nákupy a pochůzky
• Praní a žehlení prádla
• Doprovázení k lékaři, na instituce

Mezi zásady, které pečovatelka při 
péči dodržuje, patří individuální přístup 
ke každému uživateli služby, respekto-
vání jeho rozhodnutí, podporování jeho 
samostatnosti a partnerský přístup. Naše 
pečovatelky jsou odborně kvalifi kované 
a pravidelně školené v oblastech péče 

o seniory tak, aby jejich péče byla profe-
sionální.

Naše služba zde působí již řadu let, síd-
líme v Domě s pečovatelskou službou ve 
Ždánicích, kde také nabízíme potřebnou 
péči místním obyvatelům domu. Péči po-
skytujeme ve městě Ždánice a následují-
cích obcích: Lovčice, Nechvalín, Ostrován-
ky, Věteřov, Dražůvky, Želetice, Nenkovice, 
Archlebov, Žarošice, Uhřice, Násedlovice, 
Dambořice a Velké Hostěrádky. 

Provozní doba je od 6:30 do 15:30 
hodin ve všední dny, po dohodě posky-
tujeme péči i ve večerních hodinách a ví-
kendech. 

Pomoc pečovatelské služby je hraze-
ná samotnými uživateli, k úhradě těch-
to služeb je určen příspěvek na péči. 
S  jeho vyřízením může pomoci sociální 
pracovnice pečovatelské služby. Úhrada 
za poskytovanou péči sice nese určitou 
fi nanční náročnost, ovšem ta je zcela jis-
tě vyvážena profesionálním přístupem 
personálu, zajišťující bezpečnost a dů-
stojný život lidem odkázaným na pomoc 
druhých.

Od roku 2018, dle doporučení Jiho-
moravského kraje, bude naše provozní 
doba rozšířena o státní svátky. Nově bu-
deme poskytovat péči nejen seniorům, 
ale i zdravotně postiženým a rodinám 
s dětmi, věkově tak bude naše služba ne-
omezená. 

Pokud si myslíte, že naše charitní 
pečovatelská služba by Vám mohla po-
moci ve Vaší tíživé situaci, rádi Vás u nás 
přivítáme a zodpovíme všechny případ-
né dotazy, na něž jste nenašli odpověď 
v  tomto článku. Více informací můžete 
získat také na našich webových strán-
kách www.hodonin.charita.cz., telefon-
ním čísle: 737 234 096, či v kanceláři 
CHPS na adrese: Zámecká 848, Ždánice

Mgr. Veronika Rolencová,
 vedoucí služby
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 letecké pohledy na obec Nenkovice
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Základní a mateřská školaZákladní a mateřská škola

Hřbitov a kapleHřbitov a kaple

 Společensko - sportovní areál Společensko - sportovní areál

Obecní úřad a zvoniceObecní úřad a zvonice
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Charita – její poslání a jak jsem změnil názor na její působení.

V minulosti jsem vnímal slovo charita 
tak, že jednou za rok kolem 6.ledna chodí 
po vesnici s pokladničkami „tři králové“, 
u  domu zazpívají a čekají na nějaký fi -
nanční dar. Nikdy jsem se hlouběji tímto 
nezabýval, na co se tyto fi nanční pro-
středky použijí. Prostě šlo to mimo mne. 
Dnes, po získání vlastních zkušeností, 
jsem si svůj názor opravil. Musím dodat, 
že jsem charitativní pečovatelskou službu 
potřeboval pro manželku, která onemoc-
něla, a v důsledku těžké a dlouhé nemo-
ci byla ležícím pacientem. Byla to právě 

Charita, kde jsem dostal zapůjčit potřeb-
né kompenzační pomůcky pro manželku, 
ale hlavně 3x denně docházely velmi obě-
tavé pracovnice „Charitní pečovatelské 
služby“ ze Ždánic. Zde musím poděkovat 
za jejich profesionální a lidský přístup a za 
jejich obětavost. Bez jejich pomoci bych 
sám situaci těžko zvládl. Musím též podě-
kovat jejich vedoucí paní Mgr. Veronice 
Rolencové, od které jsem získal všechny 
potřebné informace. Přijela se sama po-
dívat a navštívit pacientku, aby případně 
upřesnila a doplnila rozsah ošetření. Po 

získání těchto zkušeností jsem došel k zá-
věru, že tato charitativní činnost je po-
třebná a že se ani v budoucnu společnost 
bez ní neobejde. Přesto si závěrem neod-
pustím poznámku, ale ne na adresu této 
organizace. Je smutné, že se této činnosti 
stát zbavuje a péči o přestárlé a nemocné 
občany přenáší na různé charitativní or-
ganizace, aniž jim poskytne na jejich čin-
nost dostatek materiálních a fi nančních 
prostředků.

 Nenkovice 11.12.2018
Josef Hrbotický

Nenechám Vás na suchu!

V roce 2017 občané okresu Hodonín podepisovali peti-
ci za ochranu vodního zdroje Bzenec-komplex, ze kterého je 
zásobeno cca 140 tisíc obyvatel měst a obcí okresu Hodonín. 
Podpisů se sešlo 11 415 a petice byla projednána v Senátu dne 
15. 8. 2018. Snahu občanů ochránit si svůj zdroj pitné vody před 
ohrožením a zničením těžbou štěrkopísku v katastru Uherské-
ho Ostrohu Senát nejen pochopil, ale významně podpořil. Bral 
na zřetel především projevy sucha v celé ČR a na Hodonínsku 
obzvlášť a aktuální posudky České geologické služby. Ty jasně 
označují záměr těžby v daném území za neakceptovatelný. Se-
nát doporučil, aby došlo i k veřejné oponentuře všech podkladů 
z pohledu ochrany vod, které byly předloženy ve správních říze-
ních a v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. K veřejné 
oponentuře stále nedošlo. Navíc ministr životního prostředí ve 
svém stanovisku ze dne 15. 10. 2018 konstatoval, že proces po-
suzování na životní prostředí proběhl správně, a že při dodržení 
58 podmínek je riziko ovlivnění pitné vody nevýznamné. Kon-
cem roku 2018 původní žadatel o těžbu, tj. fi rma pana Jampílka, 
předala záměr společnosti s ručením omezeným Český štěrko-
písek a této společnosti Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnu-
tím stanovil dobývací prostor pro těžbu. A tak je znehodnocení 
pitné vody blíž a blíž. Kdo dodá náhradní vodu pro pitné účely? 
Člověk bez vody vydrží jen maximálně 3 dny!!! Obce, Jihomo-

ravský kraj a  spo-
lečnost Vodovody 
a kanalizace a mož-
ná i  další zaintere-
sovaní se budou 
bránit cestou od-
volání a možná 
i  cestou soudního 
přezkumu. Jako ob-
čanka se ptám, jak 
může pan ministr mluvit, že jsme již o 30 let předběhli katast-
rofi cké vize, že již začala válka o vodu (viz článek Lidové noviny 
z 12. 1. 2019) a v našem regionu tak podcenit riziko těžby a tvrdit, 
že není znám jediný případ, kdy by v důsledku těžební činnosti 
došlo k ohrožení jímacích území? Co ještě musí občan a obce 
podniknout, aby byla rizika ohrožení vzata vážně? Celý povolo-
vací proces začal už v roce 2004 a tak chci aktivní účastí přispět 
k tomu, aby neskončil špatně pro občany v roce 2019. Nemůže-
me připustit znečištění našeho zdroje pitné vody a už vůbec ne 
ztrátu vody. A toto riziko díky těžbě štěrkopísků, při které dojde 
k odkrytí hladiny vody na velkém území, je příliš vysoké. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková  
senátorka za Hodonínsko

Události římsko-katolické církve v Nenkovicích v roce 2018

Do nového roku jsme vstoupili usku-
tečněním Tříkrálové sbírky, při které naši 
koledníci vykoledovali 14 368 Kč.

V lednu se konal tradiční farní ples. 
Ples pořádali farnicí ze Stavěšic a probě-
hl v prostorách Kulturního domu v Žele-
ticích. Zahájila ho Mladá cimbálová mu-
zika Babí lom ze Sobůlek. 

V květnu jsme se zúčastnili Farní 
poutě do Olomouce, na Svatý kopeček 
u Olomouce a do Dubu nad Moravou. 
Také jsme navštívili Olomoucké arci-
biskupství. Pouť byla moc pěkná, pro-
gram připravil náš duchovní správce P. 
Josef Pohanka, a my mu tímto děkuje-
me za duchovní povzbuzení z prožité 
poutě. Mezi poutníky byly zastoupeny 
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všechny věkové kategorie, od dětí až 
po seniory.

Před začátkem prázdnin celá farnost 
pořádala v Želeticích na farním dvoře již 
tradiční Farní dvorní slavnost. 

I letos byla v rámci našich tradičních 
krojových hodů sloužena slavnostní 
mše svatá obětovaná za nenkovské ro-
dáky a mládež, a při níž se světilo a ná-
sledně ochutnávalo víno od místních 
vinařů. 

Mše svaté se v naší kapli konají každé 
pondělí odpoledne, jedna mše svatá se 
uskutečnila i ve vánočním období. 

Začátkem prosince na svůj svátek do 

nenkovské kaple zavítal i svatý Mikuláš 
s andělem.  

Socha nenkovské Panny Marie se 
letos v září, až kam moje paměť sahá, 
poprvé zúčastnila Zlaté soboty. Na kon-
ci září jsme pak ještě jednou se sochou 
Panny Marie připutovali na naši Zásvět-
nou pouť do Žarošic. Pannu Marii dopro-
vodili naši krojovaní. 

Zde uvádíme několik statistických 
údajů nenkovské kaple L. P. 2018:
-  mše nedělní  7
-  mše všední   49
-  mše zádušní   2

V nenkovské kapli bylo tedy odslou-
ženo 58 mší svatých. 

Na rok 2019 připravujeme následu-
jící: Farní ples - únor 2019 (Stražovice), 
Farní dvorní slavnost - konec června 
2019 (Želetice), Hodová mše svatá - 
11.  8. 2019, Zásvětná pouť - konec září 
2019 (Žarošice)

Závěrem děkujeme Obci Nenkovice 
a všem, kteří se po celý uplynulý rok sta-
rali o zvelebení kaple. 

Za nenkovské farníky požehnaný rok 
2019 Vám přeje
Jaroslav Malík 

Dobrovolné spolky a organizace

Zimní příprava na jarní část rozehra-
né sezony 2017/18 odstartovala pod ve-
dením trenéra Martina Vaďury 12. ledna 
2018, kdy se mužstvo, jak bývá zvykem, 
připravovalo výhradně v domácích pod-
mínkách. Na umělé trávě v Kyjově jsme 
odehráli všechna tři přípravná utkání. 
Na úvod si Sokol poradil s účastníkem 
III.B třídy Sokolem Žeravice 4:0, ve dru-
hém duelu jsme při prohře 3:1 nestačili 
na kvalitní slovenský tým Družstevník 
Hlboké. Závěrečné přípravné utkání pro-
ti SK Bošovice (OFS Vyškov) vyznělo po 
výsledku 4:1 jasně v náš prospěch. 

V kádru mužstva proběhlo několik 
změn. Po půlročním angažmá v FK Šardi-
ce se vrátila zpět dlouholetá opora týmu 
Radim Stehno, hráč, jenž za Sokol Nen-
kovice dosud odehrál 328 mistrovských 
utkání, ve kterých nastřílel úctyhodných 
133 gólů. Mužstvo posílil odchovanec 
ždánické kopané David Klíč, který přišel 
z týmu hrající OFS Vyškov TJ Sokol Milo-
nice - Uhřice. Soupisku dále doplnil mla-
dík David Vaverka (SK Spartak Svatobo-
řice-Mistřín) a do zimní přípravy se plně 
zapojila také čtveřice dorostenců Martin 
Kučera, David Polášek, Martin Kellner 
a Vít Hlaváč, která působila v týmu již na 
podzim. Naše řady opustila dvojice hrá-
čů Jakub Kuchař (návrat - FC Kyjov 1919) 
a Josef Kopčil (přestup - SK Sparta Mra-
tín). 

Fotbalisté Nenkovic navázali na vý-
borné výkony z podzimní části (6.místo, 
21 bodů) a v konečném pořadí obsadi-
li krásné 5.místo se ziskem 40 bodů. Ve 
26 utkáních si připsali 12 výher, 4 remízy 
a 10 proher, nastříleli 44 gólů a 61 inkaso-
vali. Mezi nejlepší odehrané zápasy pak 
patřila domácí vítězství nad  Ždánicemi 

2:1, Dolními Bojanovicemi 3:2, Žarošice-
mi 3:1 a také remízové utkání ve Vnoro-
vech 2:2. V průběhu sezony zasáhlo do 
mistrovských bojů celkem 28 hráčů. Nej-
více mistrovských startů si připsal David 
Pospíšil (25). Nejlepším střelcem týmu se 
stal Viktor Válek (10 gólů). Mezi střelce se 
dále zapsali: František Kuchař a Jan Polcr 
5x, David Pospíšil a Josef Kopčil 4x, Ra-
dim Stehno, Jaroslav Bayer a Peter Kováč 
3x, Daniel Raus, Josef Klimeš a David Klíč 
2x a Michal Černohorský 1x. 

Sloučené mužstvo dorostenců Nen-
kovic a Hovoran, kterého se jako vedoucí 
ujal jednatel Sokolu Jaroslav Kučera, ob-
sadilo pod vedením trenéra Vlastimila 
Podivínského v konkurenci devíti týmů 
konečné páté místo v tabulce se ziskem 

21 bodů za 7 vítězství a 9 porážek, při pa-
sivním skóre 23:62. Nejvíce gólů doros-
teneckého týmu nastřílel Radim Pechura 
(8), dále se do střelecké listiny zapsali: 
Ondřej Vachůt 4x, Lukáš Kotas a Nikolas 
Parči 2x, Martin Kučera, Martin Kellner, 
Vít Hlaváč, Tomáš Spurný, Vojta Bíza, 
Adam Rylka a Tomáš Latýn 1x. 

Sezona 2018/19 je pro muže TJ Sokol 
Nenkovice pátou v řadě v nejvyšší soutě-
ži hodonínského okresu. Volné přestupy, 
jak bývá zvykem, opět zamíchaly soupis-
kami jednotlivých týmů. Pro Nenkovice 
znamenal odchod talentovaného zálož-
níka a nejlepšího klubového střelce uply-
nulého ročníku Viktora Válka, který zamí-
řil do Šardic, znatelné oslabení. K naší 
radosti pak právě z tohoto klubu posílil 

TJ Sokol Nenkovice
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kádr „Vichru“ zkušený Roman Hála. Další 
novou tváří v týmu je urostlý fotbalový 
harcovník Zdeněk Kučera, jenž v loňské 
sezoně nastupoval za SK Kostelec. V ro-
zehrané sezoně pak ještě doplnil soupis-
ku Tomáš Hanák (přestup FK Uherský Os-
troh). Ukončení fotbalové kariéry ohlásili 
Roman Frelich (207 odehraných zápasů) 
a Peter Kováč (77). Oběma hráčům patří 
velké poděkování za odvedené výkony. 
V rámci přípravy jsme na domácím hři-
šti zvítězili nad Morávií Násedlovice 6:1. 
Před startem sezony nás čekal pohárový 
turnaj v Želeticích hraný na počest Pavla 
Zálešáka. V semifi nále jsme se protrápili 
k vítězství 4:2 nad TJ Heršpice (OFS Vyš-
kov). Ve fi nálovém utkání proti domácím 
Želeticím hráči Nenkovic po výsledku 3:0 
dosáhli na turnajové vítězství. 

Radostnou událostí je založení nové-
ho týmu přípravky. Po sedmi letech tak 
má Sokol Nenkovice zastoupení v  nej-
mladší věkové kategorii. Vedení týmu 
se ujal ostřílený realizační tým mládeže 
ve složení Hlaváč Pavel (trenér), Hofírek 
Josef (asistent trenéra), Kučera Jaroslav 
(vedoucí mužstva). Všechny začátky jsou 
těžké a tak to platí i v případě naší pří-
pravky. Přes vysoké prohry, které se oče-
kávaly, však hráčům nechybí chuť a zápal 
do hry, což je nejdůležitější. Stejně jako 
obrovská radost z každého vstřeleného 
gólu přijde i radost z prvního vítězství. 
Na to si však musíme chvilku počkat, je k 
tomu potřeba jisté dávky tolerance a tr-
pělivosti. Mravenčí práce trenérů a hráčů 
časem přinese své ovoce, držíme palce. 
Na podzim přípravka dokázala nastřílet 
krásných 14 gólů, pod které se podepsali 
Michal Lévay 6x, František Seďa a Jakub 
Škaroupka 3x a Václav Šlampa 2x. 

Sloučené mužstvo dorostu Nenkovic 
a Hovoran vstoupilo do své druhé sezony 
v řadě se značně obměněným kádrem. 
Odchod zkušených starších hráčů se od-
razil také na výsledcích. Navíc příliš úzký 
kádr a také vytíženost stěžejních hráčů 
základní osy, kteří nastupují za dospělé 
týmy jak Nenkovic tak Hovoran, si bere 
svou daň. Mužstvu doplněného staršími 
žáky patří v konkurenci šesti týmů po-
slední místo tabulky okresního přeboru. 
Ve 12 mistrovských utkáních pouze jed-
nou zvítězilo, získalo tedy pouze tři body 
při vysoce pasivním skóre 9:64. Do stře-
lecké listiny se zapsali: Radim Pechura, 
Kryštof Lažek a Ondřej Vachůt 2x, Martin 
Kučera, Lukáš Potěsil a Vojta Bíza 1x. 

Muži pak vstoupili do sezony 5. srp-
na mistrovským utkáním v Hovoranech. 
Velmi cenná vítězství jsme vybojovali 
v domácím prostředí na hody s Lipovem 
7:0, se Starým Poddvorovem 2:1 a také 

Ježovem 3:1. Na hřištích soupeřů jsme 
dotáhli do úspěšného konce těžký duel 
v Dambořicích, kde jsme obrátili nepříz-
nivý vývoj a po dlouhých letech si odvez-
li plný počet bodů za vítězství 2:1, a na 
hřišti nováčka OP v Petrově 1:0. Mužstvu 
se bohužel nevyhnula krize, čtvrtá po-
rážka v řadě, která přišla po domácím 
neúspěšném utkání s rezervou Milotic, 
znamenala rezignaci trenéra Martina 
Vaďury, kterého ve funkci nahradil Sta-
nislav Slováček (trenér, pod jehož tak-
tovkou mužstvo vybojovalo v sezoně 
2013/14 postup do okresního přeboru). 
Vedle dobrého pocitu z vydařeného zá-
věru podzimní části pod vedením sta-
ronového lodivoda nám udělala radost 
nominace Roman Hály do přípravného 
kempu fotbalové reprezentace ČR lékařů 
na MS 2019 v Mexiku. 

Po podzimní části sezony muži přezi-
mují na osmém místě tabulky se ziskem 
15 bodů, když 5x vyhráli a 8x prohráli při 

pasivním skóre 21:27. V průběhu pod-
zimní části sezony zasáhlo do mistrov-
ských bojů celkem 25 hráčů. Ve všech 13 
mistrovských duelech nastoupili Roman 
Hála, Pavel Schöfr a Martin Černohorský. 
Do střelecké listiny se zapsali: Radim 
Stehno 5x, Roman Hála 4x, Jan Polcr, 
Zdeněk Kučera a Martin Černohorský 
2x, František Kuchař, Daniel Raus, Tomáš 
Hanák, Michal Černohorský, Patrik Válek 
a David Klíč 1x. 

V zimní přestávce také proběhly 
úpravy interiéru domácí kabiny, kterou 
ocení zejména hráči. Vedle fi nanční pod-
pory do chodu fotbalového oddílu ve 
výši 50 000 Kč se vedení obce v čele se 
starostou Petrem Zálešákem rozhodlo 
investovat do oprav klubového zázemí. 
Kabiny se takřka bleskově dočkaly zatep-
lení a zbrusu nového kabátu. Za vedení 
fotbalového oddílu děkujeme vedení 
obce Nenkovice za realizaci veškerých 
oprav a  spravování nemovitosti slouží-
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cí pro naši sportovní činnost. Finančně 
podpořila náš oddíl také fi rma EURO-
LAMP částkou 20 000 Kč. Za zakoupení 
sady dresů děkujeme fi rmě ELPI. Děku-
jeme také všem sponzorům zpravodajů, 
které vydáváme při domácích utkáních. 
Obrovské poděkování patří hráčům, fa-
nouškům a samozřejmě sponzorům, je-
jíž podpory si velmi vážíme a ceníme. 

I v roce 2018 jsme pořádali nebo se 
podíleli na pořádání kulturních a spole-
čenských akcí.  Na obecním plesu v úno-
ru jsme zajišťovali veškeré občerstvení 
pro hosty v hlavním sále u klasické ta-
neční hudby,  pro milovníky cimbálové 
muziky ve spodním sále a také pro hosty, 
kteří dávají přednost posezení u baru. 

Dětský den s divadelní pohádkou na 
hřišti měl vadu na kráse pouze v nepříz-
nivém počasí, když se teplota snížila na 
polovinu teploty červnových dnů přede-
šlých. Zajistili jsme občerstvení pro 300 
hostů. 

Turnaj v nohejbalu se konal v parném 
červencovém dni. Aktivní fotbalisté i pá-
nové, kteří už dávno aktivně fotbal ne-
hrají, se rvali o každý bod na perfektním 
kurtu, který by nám mohl závidět i  bo-
hatší sportovní klub.

Koncem července pozval velký 
příznivec volejbalu Ondra Staněk své 
známé z volejbalových soutěží na tur-
naj do Nenkovic. Sešly se tři týmy plné 
aktivních hráčů a hráček a předvádě-
ly pohledný a napínavý volejbal i přes 
venkovní teplotu nad třicítkou. Za skvě-
lou organizaci patří Ondrovi velký dík. 
Večer po turnaji se sešlo několik muzi-
kantů  a do večerního a nočního ticha 
se linuly zvuky strun, píšťal a hlasivek 
přítomných.

Velkou výzvou pro nás všechny bylo 
zajistit dostatek občerstvení a jídla od 
pátku až do neděle na tradiční srpnové 
hody a oslavu 120. narozenin místních 
hasičů. Domníváme se, že po nasazení 

všech sil jsme uspokojili většinu  přání 
našich hostů v konzumaci jídla a nápojů 
při pátečním tanečním večírku, sobotní 
krojované zábavě i nedělních ukázkách 
umění hasičů.  

 Ukončení prázdnin prvního září 
rozesmutnělo hlavně děti – skončila 
nejkrásnější část školního roku a venku 
chladno a déšť. Děti v dešti sice chvíli 
dováděly, ale nebylo to ono. Také ve-
černí program pro děti a dospělé bylo 
nutno zrušit. 

Společná oslava konce roku se kona-
la na Silvestra v kulturním domě. Museli 
jsme přestěhovat z klubovny na hřišti 
všechny potřebné věci k zajištění ob-
čerstvení a celkové organizace. Mrzí nás 
malý zájem obyvatel obce o společné 
prožití posledního dne v roce s přáteli 
a sousedy.

Do nového roku přejeme všem hlav-
ně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a pracovních úspěchů. 

SDH Nenkovice „Veterání“

Rok nám utekl jako voda. A máme tu rok 2019. Tak jako 
každý rok, i letos bychom Vás chtěli seznámit s činností „Vete-
ránů“ v roce 2018. Rok 2018 byl významným rokem pro SDH 
Nenkovice. Byl to rok 120. výročí založení sboru a zároveň také 
10. výročí vzniku jeho odnože - Veteránů Nenkovice.

Zatím co v roce 2008 měli „Veteráni“ pouze 2 akce. Byly to 
oslavy 110. výročí vzniku SDH Nenkovice a oslavy vzniku SDH 
v Násedlovicích. Za 10 let se jejich působnost rozšířila po okolí 
i mimo okres. Nyní bych se chtěl ve stručnosti zmínit o akcích 
v roce 2018. 
• První akcí byla ukázka staré požární techniky v Kyjově na 

náměstí. Byl tam „Den záchranných sborů“ okresu Hodo-
nín. 

• Další akcí 2.6. byly oslavy 140. výročí sboru ve Vlasaticích, 
okres Břeclav. 

• Hned druhý den 3.6. to byly oslavy založení sboru v Žele-

ticích. I zde jsme provedli ukázku hašení starou hasičskou 
technikou. 

• 9.6. jsme se zúčastnili oslav a svěcení nového požárního 
auta v Žeravicích. I zde jsme provedli ukázku požárního 
útoku.

• 16.6. jsme zavítali do Ježova na oslavy vzniku tamního SDH.
• 23.6. jsme byli pozváni do Kyjova. tam jsme pouze vystavili 

svoji hasičskou techniku. bylo to v rámci sdružení „Fénix“.
• 14.7. jsme se zúčastnili nočních závodů okresu Břeclav 

v Brumovicích, odkud jsme si přivezli pěkný pohár.
• 5.8. byl tradiční „ Den požární techniky Strážnice“. Zde se 

pravidelně zúčastňujeme a máme již pozvánku i na letošní 
rok. I zde jsme provedli ukázku hašení naší technikou.

• 10.8. jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Nen-
kovice. Podíleli jsme se na organizaci a provedli ukázky ha-
šení.
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• 1.9. jsme se zúčastnili oslav založení SDH Mistřín. I zde jsme 
provedli ukázky hašení starou technikou.

• 16.9. jsme zavítali do Milotic. Pozval nás místní SDH. Zde 
jsme pouze vystavili požární techniku a zúčastnili se mše 
v místním kostele.

• 6.10. jsme jeli obhajovat putovní pohár do Březiny u Tiš-
nova. Konal se zde 5. ročník Memoriálu Pepy Koláře. Ob-
hajoba se nám podařila a putovní trofej máme opět na rok 
v naší vitríně. 

• 23.10. jsme vystavili naší techniku v Brumovicích. Bylo to 
pozvání při závodech „Slovácký džbánek dorosteneckých 

družstev v požárním útoku“. Bylo to krajské kolo.
 Na konci roku 2018 - 15.12. jsme se sešli na hasičské zbrojni-

ci. Zde jsme si udělali „Vánoční besídku“. Pozvali jsme zástupce 
vedení SDH okrsku, starost obce a starostu sboru. Zavzpomínali 
jsme na předešlé akce v roce 2018. Máme již také několik pozvá-
nek na rok 2019 (Ratiškovice, Uhřice, Strážnice atd.).

Celý rok 2018 můžeme hodnotit jako vydařený. Doufáme, 
že i rok 2019 bude stejně úspěšný. Nakonec bychom chtěli po-
přát všem našim spoluobčanům šťastný rok 2019.

Bohu ke cti, bližním ku pomoci. 
SDH „Veteráni“ Nenkovice
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Myslivost

Myslivecké sdružení z.s. Nenkovice 
mělo ke konci loňského roku 9 členů, 
5 stálých hostů a 1 adepta myslivosti. 
V  loňském roce jsme uspořádali 3 spo-
lečné hony na drobnou zvěř, na kterých 
bylo uloveno celkem: 10 zajíců polních 
a 25 kohoutů bažanta obecného. Na po-
lích v okolí přehrady Nynek bylo uloveno 
11 divokých kačen.

Samostatným lovem jsme odlovili: 
18 kusů srnčí zvěře, 10 lišek, 2 jezevce 
a 1 kunu. 

Naším hlavním úkolem je především 
péče o zvěř. Do honitby jsme vyvezli 
cca 3000 kg obilí a dalšího krmiva, kte-
ré jsem dali do zásypů pro drobnou zvěř 
nebo do krmelců pro zvěř spárkatou.

V průběhu roku jsme opravili a vyčis-
tili většinu zásypů a krmelců, takže jsme 
byli na zimní sezonu dobře připraveni. 
Stavy drobné zvěře, především bažan-
ta obecného se nám daří rok od roku 
zvyšovat. Tento nárust je vidět, jak na 
počtech ulovené zvěře, ale především 
na zvěři, kterou nelovíme, a kterou chrá-
níme před predátory. Například jsou to 
slepice bažanta obecného.  

Stavy těchto slepic se výrazně zvy-
šují, jednak díky dobrému a kvalitnímu 
krmivu v zásypech a také díky tlumení 
škodné zvěře. Dnes už to není jenom 
o  liškách a kunách. Stálými obyvateli 
naší honitby jsou jezevci a v létě jsme 
chodili na čekanou na psíka mývalovi-
tého, který se objevil v jedné liščí noře. 

A pro zajímavost, zpozorován byl v naší 
honitbě už také šakal obecný. 

DEN DĚTÍ S POHÁDKOU

Před prázdninami jsme se rádi zú-
častnili akce pod záštitou obce „Den dětí 
s pohádkou“ v areálu na hřišti. Připravili 
jsme výstavu různých exemplářů zvěře. 
A myslím i docela zajímavé. K vidění byly 
vycpané hlavy mufl ona, srnce a kance. 
Vyčiněná deka (kůže) z divokého pra-
sete, vycpaniny dravců a sov, pomůcky 
sokolníků, obrázky různých druhů zvěře 
a její potravy při soutěži dětí. Zájem dětí 
o soutěž v přiřazování, kde které zvíře 
žije a čím se živí, byl velký. A znalosti? Dá 
se říci, že odpovídaly dnešní době. Takže 
se těšíme, že to příště bude určitě lepší.

KARÁSEK

V druhé polovině prázdnin jsme zor-
ganizovali 1. ročník KARÁSKA na pře-
hradě (vodní nádrži) Nynek. Akce byla 
pořádána s výraznou podporou obce 
(zajištění početných a zajímavých cen 
pro děti – od rybářského náčiní, přes 
míče, židličky, luky ….). Tohoto 1. roční-
ku se zúčastnilo aktivně 19 dětí a ulovily 
za cca 4 hodiny 592 karásků (tj. více než 
31 kusů na jednoho). Takže moc nudy 
asi u vody nebylo, že jo děcka? My jako 
KARAS TEAM, jsme připravili v „polních“ 
podmínkách občerstvení, a to ve velkém 
parnu přišlo všem zúčastněným i  ná-
vštěvníkům úspěšné akce velmi vhod. 

Všem, kteří se na akci podíleli patří velké 
poděkování, jak od autora těchto řádků, 
tak i od spokojených dětí.

MYSLIVNA

Také jsme jako Myslivecké sdružení 
řešili jednu záležitost, která nemá s my-
slivostí moc společného. Na konci roku 
jsme umožnili ubytování na Myslivně 
jednomu občanu z Nenkovic. Toto uby-
tování bude pouze do konce měsíce 
března. Snad to nebude „za dobrotu na 
žebrotu“. Zatím to vypadá, že to asi bude 
dobrý skutek, ke spokojenosti obou 
stran. O tomto rozhodnutí jsme hlasovali 
na mimořádné členské schůzi a musím 
říct, že jsem byl velmi mile překvapen. 
Všichni členové při hlasování byli pro, 
abychom tomuto člověku pomohli.  

V příštím roce plánujeme pokračovat 
v pracích kolem Myslivny. Chtěli bychom 
uzavřít prostor pro posezení za Mysliv-
nou. Tak aby se dalo sedět venku pod 
přístřeškem i za špatného nebo větrné-
ho počasí. Pokud se to podaří, bude to 
další posun kolem Myslivny a zlepšení 
zázemí pro členy Mysliveckého sdružení 
Nenkovice a přátele myslivosti.

Závěrem chci poděkovat starostovi 
obce a zastupitelstvu za dlouhodobou 
a pevnou podporu naší  zájmové činnos-
ti. Děkujeme. 

S pozdravem Myslivosti  zdar !
      Ing. Jaroslav Kučera

předseda MS  Nenkovice, z.s.

FOTOPŘÍLOHA

Karásek - skutečná velikostKarásek - skutečná velikost

Šakal obecnýŠakal obecný

 Psík mývalovitý Psík mývalovitý

Hlava kanceHlava kance  Hlava mufl ona Hlava mufl ona



FOTOPŘÍLOHA

 Asi je to srnec... Asi je to srnec...

Soutěž dětí a vědomostní tabuleSoutěž dětí a vědomostní tabule

 Karásek - polní rybářská bašta Karásek - polní rybářská bašta

Deka kanceDeka kance

Někdy se muselo i raditNěkdy se muselo i radit

 Karásek - Karas team Karásek - Karas team

 Karásek - všude samé úsměvy Karásek - všude samé úsměvy
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Karásek - porota při práciKarásek - porota při práci

Karásek - spokojení soutěžícíKarásek - spokojení soutěžící

Karásek - krásné soutěžní cenyKarásek - krásné soutěžní ceny

Karásek - občerstvení u baštyKarásek - občerstvení u bašty

Hasiči Nenkovice v průběhu času

Pro hasiče z Nenkovic byl rok 2018 
velmi významný. Slavilo se totiž jejich 
120. výročí založení sboru.

Tak si řekněme něco málo z historie. 
Na úvod bych začal celkem význam-
nou citací z nenkovské kroniky, kde to 
vlastně vše začalo.

„Psal se rok 1863. Toho roku bylo ve-
liké sucho a toho dne, 21. července, už 
bylo téměř po žňách. Všechny grunty 
a  chalupy byly slámou pokryté. Blížilo 
se k polednímu, když „u hájka“ na vrch-
ní straně vypukl požár. Kvůli suchu byly 
studny bez vody a do hodiny po poledni 
lehly skoro celé Nenkovice popelem. Je-
den člověk přišel o život, uhořelo mno-
ho vepřového dobytka a tehdejšímu 
starostovi Josefu Procházkovi uhořeli 
2 koně.“

Po tomto ohni několik let takový 
velký požár nebyl a lidi si zvládli hasit 
sami. Od roku 1868 začaly vznikat po 
celé zemi hasičské spolky.

V Nenkovicích byli hasiči založeni 
v roce 1898. Byla zakoupena ruční stří-
kačka od firmy Smejkal v Prostějově za 

2000 zlatých. Sbor se skládal z 18 ha-
sičů. Zbrojnice se postavila uprostřed 
na návsi. Nově vzniklý sbor měl staros-
tu pana Antonína Skřívánka a velitele 
pana Julia Závorku.

Z důvodu častých požárů se místní 
lidé rozhodli postavit obecní kašnu. 
V roce 1899 tedy byla postavena kašna, 
která slouží dodnes.

Něco málo ze statistik za posled-
ních 120 let. Tyto informace jsou čer-
pány z nenkovské kroniky. Bohužel 
i kronika má své černé stránky, na kte-
rých se podepsal předchozí režim. Za 
tohoto režimu se toho do kroniky moc 
nepsalo. Tudíž informace jsou zkresle-
né a nepřesné.

Doložené požáry:  52
z toho domů a budov: 31
zařazení obce na seznam obcí 
podezřelých ze žhářství: 2x
(rok 1932, 2014)

Důležitá data:

1898 vznik a založení hasičské jed-
notky, zakoupení ruční stříkačky.

1954 naši hasiči vyhráli v Dražův-
kách na soutěži motorovou stříkač-
ku DS16.

2002 byl zvolen nový starosta obce, 
pan Petr Zálešák, a podle nového 
Zákona o požární ochraně dal pod-
nět k vybudování Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce.

2008 sestavení Jednotky požární 
ochrany obce (JPO) a spolku Sdru-
žení dobrovolných hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SDH ČMS), kde 
vznikla nová družstva - Družstvo 
Veteránu a Družstvo žen.

2012 představení a posvěcení zre-
novovaného staronového doprav-
ního automobilu Avia.

2013 zakoupení a rekonstrukce 
nové požární zbrojnice č. p. 45.

Z toho vyplývá, že kromě výročí 120 
let založení jsme měli v roce 2018 další 
menší výročí:

 10 let založení Družstva Veteránů
 10 let založení Družstva žen
 10 let sestavení JPO
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Spolková organizace, která se řídí 
podle stanov a je zapsána v registru 
spolků.

Starosta SDH ČMS: Pavel Marada
Počet členů: 25, z toho 8 veterá-

nů,12 mužů a 5 žen.

Oslavy 120. výročí v přehledu

Zúčastněné sbory: SDH Lovčice, 
SDH Uhřice u Vyškova, SDH Brumovi-
ce, SDH Věteřov, SDH Ostrovánky, SDH 
Strážovice, SDH Svatobořice-Mistřín, 
SDH Archlebov, SDH Lovčice, SDH Ža-
rošice, SDH Želetice 

Z programu: průvod sborů obcí 
Nenkovice, slavnostní nástup sborů na 
hřišti, ukázka hašení dobovou techni-
kou (koňské spřežení, historická Tatra 
1731, Tatra 805 s přívěsem DS-16, po-
žární útok PPS-12), ukázka vyproštění 
osoby z havarovaného vozidla, ukázka 
hašení hořícího vozidla, statické ukázky 
techniky všech sborů. Po celou dobu 
oslav bylo na podiu hasičské muzeum 
s 300 kusy historické výstroje ze soukro-
mé sbírky. 

Z běžného života 

nenkovských hasičů

Během roku 2018 hasiči provádě-
li hasičský dohled na různých akcích 
– například pálení čarodějnic, dětský 
den, keltské ohně, silvestr, pálení klestí 
a jiné. Na požární zbrojnici probíhaly 
běžné práce a údržba. V září jsme se 
zúčastnili noční soutěže v Želeticích. 
V měsíci říjnu o našem sboru vyšel člá-
nek ve Slovácku, v rubrice Hasiči kolem 
nás. Celkem se konalo 7 schůzí (1x val-
ná hromada, 3x výborová, 2x členská, 
1x okrsková). V průběhu roku došlo ke 
kontrole SDH. 

JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY 

OBCE (JPO)

JPO je dle zákona zřízena obcí 
a spadá pod starostu obce.

Velitel JPO: Stanislav Kostrhoun
Počet členů: 11
Jednotka je slušně vybavena, vozo-

vý park obsahuje dopravní automobil 
DA-12. Ve výbavě vozidla je motorová 
stříkačka PPS-12, plovoucí motorové 
čerpadlo, kalové motorové čerpadlo, 

proudové čerpadlo, elektrocentrála, 
externí osvětlení, prostředky na likvi-
daci ropných produktů, hlubinné čer-
padlo, těžké zásahové obleky. Každý 
člen má k dispozici lehký zásahový 
oblek. Celá jednotka je neustále při-
pravena pomoci jakýmkoli způsobem 
občanům, současně jsem rád, že naši 
pomoci v tomto roce nebylo třeba. 
V průběhu roku došlo ke kontrole JPO 
ze stupně HZS ČR. 

A perlička na závěr. Jako velitel této 
jednotky ale i jako občan ČR a Nenko-
vic vím, že všichni jsme fotbaloví tre-
néři a že do balónu umíme kopnou 
ze všech nejlépe. To je ta naše povaha 
česká. Co jsem ale nevěděl, že jsme ne-
jen trenéři, ale i hasiči. Protože některé 
spoluobčanky Nenkovic, i když nejsou 
zapsány mezi hasiči, jsou vlastně hasič-
kami. V tom případě je ale žádám, aby 
své názory publikovaly jen mezi hasiče, 
a ne na sociálních sítích. Ono přirov-
nání úklidu na požární zbrojnici (kde 
je stále uklizeno) k požáru rodinného 
domu je trošku irelevantní.

Stanislav Kostrhoun

FOTOPŘÍLOHA - 120 let SDH Nenkovice

 SDH Svatobořice SDH Svatobořice Tatra – Uhřice u VyškovaTatra – Uhřice u Vyškova

 Tatra 805 – Veterání Nenkovice Tatra 805 – Veterání Nenkovice Avia DA – 12 – SDH NenkoviceAvia DA – 12 – SDH Nenkovice
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Slavnostní průvod obcíSlavnostní průvod obcí

SDH LovčiceSDH Lovčice

Koňka – SDH LovčiceKoňka – SDH Lovčice Slavnostní průvod obcíSlavnostní průvod obcí

 Na oslavu patří dort Na oslavu patří dort  Zbude na mě taky kousek? Zbude na mě taky kousek?

Hasičské muzeum s historickou výstrojíHasičské muzeum s historickou výstrojí Slavnostní nástup na hřištiSlavnostní nástup na hřišti
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Ta hadice bude asi děravá – SDH Uhřice u VyškovaTa hadice bude asi děravá – SDH Uhřice u Vyškova

 Ohniví šneci z Brumovic Ohniví šneci z Brumovic

 Veterání Nenkovice a džberovka Veterání Nenkovice a džberovka  Ruční stříkačka Lovčice Ruční stříkačka Lovčice

 Byl krásný letní den Byl krásný letní den Děti se přeci rády hrajíDěti se přeci rády hrají

Maximální nasazení – Veterání NenkoviceMaximální nasazení – Veterání Nenkovice

 Ukázka zásahu hašení hořícího auta – SDH Žarošice Ukázka zásahu hašení hořícího auta – SDH Žarošice

 Ukázka zásahu SDH Žarošice Ukázka zásahu SDH Žarošice
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Nenkovjánek

V roce 2018 nastala malá změna. Po 
letních prázdninách se některé starší děti 
odhlásily, naopak přibyli menší členové. 
V současnosti Nenkovjánek navštěvuje 18 
dětí ve věku 4 až 13 let a průměrný věk se 
nám snížil na 7,3. Každý pátek se scházíme 
v 16:30 hodin nad OÚ v Nenkovicích, for-
mou her se učíme tance, písně i říkadla. 

Celý rok byl nabitý akcemi, trénin-
kem verbuňku a různých tanců. V břez-
nu se uskutečnila již tradiční soutěž 
Zpěváček Hanáckého Slovácka, do této 
soutěže byli odbornou porotou vybráni 
Matýsek Vlasák, Natálka Potěšilová, Pav-
línka Ficová a Zdenička Gricová. Všichni 
byli moc šikovní, ale konkurence byla 
veliká. Matyášek si vyzpíval cenu laické 
poroty. V květnu jsme předvedli pásmo 
Co se stalo na rynku ve škole k příleži-
tosti Prezentace školy. 26.5. jsme oslavili 
narozeniny se Ždáničánkem na Besedě 
u cimbálu ve Ždánicích. A v červnu jsme 

se zúčastnili dětských hodů v Sobůlkách. 
Na konci školního roku byli členové Nen-
kovjánku odměněni výletem do zábav-
ního parku Bongo, zadováděli si na tram-
polínách, prolézačkách a skluzavkách. 

Po prázdninách jsme se vrhli na na-
cvičování pásma na vánoční koncert. 
Kouzelnou vánoční atmosféru jsme se 
vám pokusili navodit 22.12. na Kulturním 
domě v Nenkovicích. Děti doprovodili 
Marek a Dominik Seďovi, Natálka Potěši-
lová a Silva Šurýnová. Vystoupení se jim 
moc povedlo a velký potlesk si opravdu 
zasloužily. Maminky a babičky napekly 
výborné vánoční cukroví. Děkujeme! 

Poslední akcí roku 2018 byla Štěpán-
ská koleda. Děti se v krojích vydaly do 
ulic, přinášely vánoční melodie a atmo-
sféru lidem, kteří je štědře obdarovali 
a za to moc děkujeme!  

V novém roce nás čeká vystoupení 
na plese v Nenkovicích a na Slováckém 

roku v Kyjově. Pozvání na Slovácký rok 
nás velmi potěšilo a budeme rádi, když 
nás přijedete podpořit. O všech dalších 
akcích, na kterých budeme vystupovat 
se dozvíte na našich webových strán-
kách nenkovjanek.webnode.cz nebo na 
facebooku.  

Rádi mezi sebe přivítáme nové členy 
od 5-ti let, kteří rádi tancují a zpívají.  Je 
ale nutné pořídit kroj a navštěvovat pra-
videlně zkoušky Nenkovjánku.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
za podporu všem rodičům, prarodičům, 
Obecnímu úřadu v Nenkovicích a všem 
ostatním příznivcům. Doufáme, že i na-
dále budeme naším vystoupením přiná-
šet radost do vašich srdcí. 

Zdravíme všechny příznivce 
Vedoucí souboru

Bc. Lucie Spurná, 
Veronika Mikesková 

a Mgr. Radka Seďová 
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Zkušebna

„Když hledám nového hudebníka, je pro mě ze všeho nejdůle-
žitější, jestli ví, jak má naslouchat.“

Duke Ellington

Ve zkušebně momentálně naslouchají muzikanti ze dvou 
kapel. Hraje zde kapela Tennessee Strange (Michal, Prochin, 
Figi a Jonathan) a pak druhá kapela Sounds of Occupation 
(Paul, Robin, Martin, Robson). Sounds of Occupation vydali 
na podzim svoji druhou nahrávku At Least Half Noise. Obě 
kapely pilně zkouší a koncertují. Chtěli bychom poděkovat 
obci Nenkovice za podporu a pronájem prostorů pro zkušeb-
nu.

Sounds of Occupation - odehrané koncerty 2018:
21/4/2018 - Brno - Kabinet Múz (spolu s Emardee, Andy Marsha-
ll Band a Ve vlastní šťávě ) 
27/4/2018 - Brno - Bajkazyl (spolu s Lamram Jam a Laďa Kruta) 
18/5/2018 - Brno - Rusty Nail (spolu s Andy Marshall Band) 
23/11/2018 - Praha - Fatal (spolu s Secondhand Daylight a Po-
větroň) 
14/12/2018 - Brno - Desert (spolu s 3+)
Tennessee Strange - https://bandzone.cz/_101308
Sounds of Occupation - 
https://soundsofoccupation.bandcamp.com

Zpráva o galerii 2018

Čeští historikové tvrdí, že se společnost za posledních 30 
let proměnila více než dříve za celá desetiletí. I když nejsem 
historik, možná bych s nimi v některých oblastech polemizo-
vala. Co ale nelze popřít, je to, že společenské změny po roce 
1989 zákonitě poznamenaly vztah k umění. Např. v Nenkovi-
cích se již 16 let chodí na výstavy obrazů, před dvěma lety byla 
otevřena stálá expozice akad.malíře Jano Köhlera atd. 

Noviny, časopisy, propagační letáky, katalogy, billboardy, 
výstavy, to všechno ovlivňuje náš vztah ke kultuře. Aby kultura 
měla slušnou úroveň, pak nastupuje tým lidí. A v této zprávě 
za rok 2018 bych chtěla především připomenout, že práci kte-
rou galerie odvádí je práce týmová. Spolu se všemi zaměst-
nanci obecního úřadu tvoříme tým, se kterým je možné se 
i do roku 2019 dívat s nadějí, že dokážeme zvládnout spoustu 
práce a hlavně výtvarnou kulturu učinit samozřejmou součástí 
života lidí i na vesnici, která čítá necelých 500 obyvatel. 

Na výstavě výšivek Hany Švaňhalové z Násedlovic se všem 
zdálo, že je to až neuvěřitelné, co lidská ruka dokáže. Návštěv-
níci výstavy byli její prací přímo okouzleni a zájem o její výšiv-
ky byl enormní. Že by to byla další z uchazeček o titul nositelky 
lidových tradic?

Rozhodně nebylo marné vidět červnovou výstavu foto-
grafi í, které zaznamenaly průběh bojů československých 
legií a konala se k připomenutí 100.výročí vzniku Českoslo-
venska. Materiál k výstavě poskytla Československá obec 
legionářská z Prahy a návštěvníky byla vysoce oceněná. Fo-
tografi e zachytily hlavně období bojů v roce 1918 a 1919 
a  mnozí byli překvapeni, že se ještě v roce 1919 bojovalo, 
sice na hranicích s Maďarskem, i když existence republiky 

byla nezpochybnitelná.  Popravdě řečeno, očekávala jsem 
větší zájem o problématiku vzniku republiky. Taková výsta-
va neputuje z Prahy každý rok, a že se ocitla v  Nenkovicích,  
k tomu nám dopomohla Mgr.Lenka Urbanová ze Strážovic.  
Závěr roku vyplnila výstava „ Malovaný podzim“. Ten, kdo má 
rád podzim v barvách výtvarníků , určitě nelitoval. Obrazy 
doplňovala dekorace ze sušených květin a plodů a působila 
velmi efektně.

Na závěr se sluší poděkovat a tak děkuji všem, kteří si 
do galerie našli cestu a zároveň vás všechny zvu na další 
výstavu. První se bude konat 31.3.2019 a své obrazy  před-
staví Nenkovjákům a všem ostatním zájemcům již známý 
Jan Botek. 

Jitka Válková
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Obecní ples v pořadí už XIII. S bohatou tombolou i kultur-
ním vyžitím. Hráli a zpívali Markéta a Vlastik, vystoupení ma-
žoretek Dejna, společenské tance tanečního páru z Rokasa, 

XIII. společenský ples obce Nenkovice

Kulturní akce a společenské akce
(více fotografi í naleznete na www.nenkovice.cz)

cimbálová muzika Palagria. Plesová taneční nálada, krásný 
večer plný úsměvů a plno foteček najdete na webu Nenkovic.    

G.K.

Slet čarodějnic na 

kopci v Nenkovicích

Tak jako každý rok 30.dubna, tak 
i  letos přiletělo spoustu čarodějnic na 
koštěti i na jiných létajících strojích osla-
vit Filipojakubskou noc. Než se Morana 
upálila v čarodějném ohni, užily si děti 
a  čarodějnice spoustu kouzel, her a zá-
bavy. Nakonec se i poklad našel a buřty 
na ohni zavoněly.  

G.K.

Den dětí s pohádkou

Na dnu dětí se podílelo opravdu mnoho lidiček. Za což 
jim děkujeme, hlavně děti. Bylo připraveno spoustu her 
a zábavy i občerstvení. Na každém stanovišti byl pro děti 
jiný úkol.  U kluků myslivců děti mohly pojmenovat  a vidět 
nejedno zvířátko a co třeba baští, nebo kde bydlí. Maminky 
i tety měly na starost balony, prolézání tunelem, skákání, 
překážky, žetonovou ponorku, holky s dětma nacvičily di-
vokou jízdu na koloběžkách, kluci zase přesnou střelbu do 

terčového megakoberce. Dál super jízda na mini hasičským 
autíčku pro menší a pro ty větší zase jízda na simulátoru 
F1. Malování na papír a křídou a na obličej, skákací hrad 
a trampolína, no snad si každý našel, to co hledal. Perlič-
kou na dnu dětí  byla ovšem divadelní pohádka. Takže, až 
si všichni zařádili, napapali se, pak se v klidu usadili a byla 
pohádka

G.K.
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Divadelní pohádka „Princezna ze mlejna po našem“

Pohádka by byla něco jako repríza, jenomže něco málo 
scén se přidalo, něco se upravilo a pár změn v obsazení postav, 
také nastudovat scénář, doplnit kostýmy, kulisy, hudbu, zvuky, 
nové skladby a minimálně dva měsíce zkoušet. Jojo, dalo nám 
to zabrat. Naposledy byla pohádka zahrána na sjezdu rodáků 
v roce 2011. Tam tenkrát přišlo okolo 450 lidí, možná i víc. Stuž-
ky nám už nestačily .

Tentokrát přišlo na běžný dětský den s pohádkou víc jak 
300 lidiček. Jen to počasí trošku zlobilo. Na to, že byl konec 
června se to tvářilo jak v dubnu. Páteční generálku jsme stihli 
na půl, přiletěla bouřka a už to bylo. Ale nakonec v sobotu se 
to počasí celkem umoudřilo a i když v teplé mikině, ale všich-
ni pohádku skoukli. Vypravěč Slávek V. všechno pohádkově 
odvyprávěl, Eliška (Lea K.) si vzala za muže Jindřicha (Jožka 
S.), Pantáta (Jiří J.) si spokojeně kouřil fajfčičku, čarodějnice 
(Olga S.) vesele vařila čarovné lektvary, vodník (Petra S.) si 
střádal dušičky, čert (Gábina K.) furt vymýšlel nějaké čertovi-
ny, knížepán (Pavel F.), Žán (Káťa K.) a tambor (Jana) dodnes 
myjí podlahu na zámku zubním kartáčem, turek (Jara R.) dáv-
no do Turecka prchnul. Lukáš a Dan nás nazvučili, Terezka 
nafotila, Laďa natočil a všichni jsme byli rádi, že to všechno 
krásně vyšlo. Všem velký dííííík. 

No a čert,…. No já jsem malej, ale šikovnej. 
G.K.

Nohejbal a volejbal

Sportovní akce odehrávající se ve 
sportovním areálu, letos na nové modré 
ploše. Tyto akce si zajišťují jako každý rok 
jejich stálí pořadatelé a musím říct, že 
jsou tyto akce super, kdo chce si zahraje, 
kdo chce jen fandí, ale je to vždycky fajn 
den. Horko, občerstvení, protažení těla 
a odpočinek, prostě pravé letní prázdni-
nové dny.

     G.K.

Akce pro děti 

na ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin bylo bouřlivé, hlavně z pohledu bouřek 
a deště. Kapénku nám to propršelo, ale co naplat. Prší - neprší, 
prázdniny končí a hurá do školy.

G.K.

Krojované hody

Srpnové krojované hody byly veselé, počasí se vydařilo, jen 
v pátek jsme tančili i v dešti, ale po tom velkém letním suchu 
to byly pravé hody i pro přírodu. Děvčata nazdobila máj, kte-
rou chlapi postavili v pátek v podvečer v krásně nazdobeném 
areálu. Honem májky stárkám a už na taneční večer. Sobotní 
odpolední průvod započal položením věnce u pomníku pad-
lých, k uctění jejich památky a zároveň k výročí 100 let vzniku 
republiky. Pak se průvod rozešel a zněl zpěvem po celé vesnici. 
Stárci si vyzvedli stárečky, zatancovali sóla, starosta Petr povolil 
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hody. Krojovaní v parádních krojích (Tereza a Dan, Eva a Jakub, 
Veronika a David, Daniela a Martin, Monika a Marek, Kristina 
a Honza, Nikola a Tomáš, Michaela a Jan)   i  ve všedních kro-
jích, velcí i malinkatí krojánci zvládli celý průvod na jedničku. 
Večerní zábavu hudbou a zpěvem prováděla DH Hradišťanka, 
zpívalo se, vrtělo se, cifrovalo. Nástup byl velkolepý, okolo pa-
desáti místních krojovaných se proplétalo pochodem na taneč-
ním place. Verbuňk a vrtěná a veselo muziko. Přijeli přespolní 
krojovaní z Kobylí a  Archlebova. Nenkovické krojované ženy 
a krojovaní chlapi zatančily na sestavu skladeb ve stylu „Vášeň a 
veselí“. Všem krojovaným velký dík za krásné a vydařené hody. V 
neděli dopoledne mše svatá na hřbitově a odpoledne už patřilo 
hasičům a jejich výročí. 

G.K.

Floria Kroměříž

(Výstava a prodejní výstava rostlin 
i drobného zvířectva a ptactva).

Podzim je tady a zájezd autobusem 
do Kroměříže na Floriu jsme letos ne-
mohly vynechat. Všichni si nakoupili, 
pokochali se, občerstvili se, pobavili se 
a doma pak honem nasadili co nového 
si přivezli. 

G.K.

Drakiáda

Letos byla drakiáda krásně vě-
trná a létalo spoustu draků nad 
bečkodromem nad vesnicí. Někdy 
si drak smyslel, že chce dál na vý-
let, tak prchnul a majitelé pak honili 
neposlušného draka autem někde 
v dáli a nebo na stromě. Po zásluze 
si pak všichni opekli špekáček a vy-
větraní jsme se vraceli domů. 

G.K.
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Vítání 

občánků

Starosta přivítal letos tři holčičky 
a jednoho chlapečka. Vítání prováze-
ly malé slečny a kluci svými krásnými 
básničkami, ukolébavkami a písnička-
mi. Hudební doprovod programem 
Dominik a Marek S. a Natálka P., ky-
tičky, dárečky, gratulace a přípitek na 
zdraví miminek.

G.K.
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Zpívánky na kabinách

Krásný večer plný hudby a písniček se Žamdasban-
dem, nové písničky  i ty, se kterými si každý zavzpomí-
ná. Zábava v plném proudu, muzikanti prostě umí.  

  G.K.

Mikuláš a mikulášská besídka

Mikuláš si prošel s bandou čertů i andílky vesnicí a nahléd-
nul na hodné i zlobivé dětičky. V neděli pak na mikulášské be-
sídce se  tancovalo, malovalo a hrálo se a zpívalo a pak přišel 
Mikuláš, andělé i čertiska s nadílkou. 

   G.K.

Vánoční koncert

DH Svatobořáci a Nenkovjánek navodili vánoční atmo-
sféru, vůně svařeného vína a vánoční svátky mohou začít.                                                                                                                      

 G.K.

Silvestr

Společný silvestrovský večer proběhl v kavárně, půl-
noční přípitek šampaňským, ohňostroj burácel po celé 
obci a je tu Nový rok.  

G.K.

Klubík pro nejmenší

Klubík pro nejmenší v Nenkovicích je místo, které vzniklo za 
podpory obce, aby se předškolkové a školkové dětičky mohly 
scházet (pod dozerem svých rodičů) a hrát si v teple, když nám 
počasí nedovolí být venku. Scházíme se pravidelně v budově 
obecního úřadu, a to každou středu od 16 do 18 hodin. 

Klubík vznikl díky vám všem, co jste darovali hračky, pastel-
ky, bloky, knížky, prolézačky. Patří Vám velké poděkování. 

Další obrovské poděkování patří obci - za vše. Klubík pro 
děti a jejich rodiče je a bude zdarma, všichni jsou vítáni.                                                                                                   

M.K.
Kronika obce 

za rok 2018

Narození: Sofi e Polcrová, Magdaléna Plačková, 
Rozálie Horáčková, Eliáš Stehno, Đức Khang Nguyễn
Opustili nás: Dagmar Štiková, Pavlína Chimiáková, 
Antonie Slováčková, Antonín Bureš, Mária Hrbotická 

Počet obyvatel k 31.12.2018:  474
Přihlášeno: 6
Odhlášeno:15
Stěhování TP v rámci obce: 12



FOTOPŘÍLOHA

Kulturní a společenské akce

Krojované hody - společné fotoKrojované hody - společné foto

 Uctění památky padlých Uctění památky padlých

Krojovaná chasa před obecním úřademKrojovaná chasa před obecním úřadem



FOTOPŘÍLOHA

Povolení hodůPovolení hodů

Stavění májeStavění máje

Jan a MichaelaJan a Michaela

Honza a KristinaHonza a Kristina

Marek a MonikaMarek a Monika



FOTOPŘÍLOHA

Dan a TerezaDan a Tereza

Martin a DanielaMartin a Daniela  David a Veronika David a Veronika Jakub a EvaJakub a Eva

Tomáš a NikolaTomáš a Nikola

Dětský den s pohádkouDětský den s pohádkou

Dětský den s pohádkouDětský den s pohádkou



FOTOPŘÍLOHA

Ples obce NenkovicePles obce Nenkovice Ples obce NenkovicePles obce Nenkovice



FOTOPŘÍLOHA

 Výstava výšivek Hany Švaňhalové Výstava výšivek Hany Švaňhalové

Vítání občánkůVítání občánků DrakiádaDrakiáda

Nohejbalový turnajNohejbalový turnaj

 Nohejbalový turnaj Nohejbalový turnaj

Upálení MoranyUpálení Morany Slet čarodějnic Slet čarodějnic



FOTOPŘÍLOHA

Mikulášská besídkaMikulášská besídka

ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2018



Základní škola

Letošní školní rok se nese ve znamení velkých změn. A to jak 
změn materiálních, tak i personálních. O prázdninách nastoupily 
nové paní kuchařky, paní hospodářka a paní učitelka češtiny. Stojí 
za zmínku, že naše tělocvična prošla celkovou rekonstrukcí, za což 
jsme velmi rádi. Více o modernizaci tříd viz níže. 

V září jsme přivítali 11 prvňáčků a v současné době školu na-
vštěvuje 70 žáků. Jedenáct žáků deváté třídy úspěšně odprezento-
valo své ročníkové práce a rozprchlo se vstříc novým zážitkům na 
středních školách. Na 4-letá gymnázia se dostali 3 žáci, na středení 
odborné školy odešlo 5 žáků a učební obor si zvolili 3 žáci. Letos 
9. třídu nemáme, a tudíž radosti a starosti nejstarších žáků převzali 
osmáci. Ti se postarali o Mikulášskou obchůzku a příští rok je tato 
milá povinnost čeká znovu.

Co do počtu žáků jsme sice škola malá, ale výsledky tes-
tování ukazují, že se snadno vyrovnáme velkým školám ve 
městech. Menší počet žáků ve třídách a přítomnost asistentů 
pedagoga umožňuje individuálnější přístup ke každému dítě-
ti. Výsledky SCIO testů 6. ročníku ukázaly, že v českém jazyce 
jsou naši žáci lepší než 80% zúčastněných škol. Jejich výsledky 
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních 
předpokladů. Je zřejmé, že žáci pracují na maximum. V mate-
matice jsou naše výsledky lepší než u 60% zúčastněných škol. 
Studijní potenciál žáků v matematice je dobře využíván.

Výuku zpestřují moderní interaktivní pomůcky. O prázd-
ninách a začátkem školního roku proběhla modernizace tříd 
prvního stupně. Díky penězům z projektu „Společně pomá-
háme dětem“, kterému paní učitelky věnovaly spoustu času 
a energie, získaly třídy 1., 2. a 3. ročníku moderní interaktivní 
tabule. Tyto tabule velice usnadňují a zpříjemňují práci jak žá-
kům, tak učitelům a díky zařazení moderních technologií do 
vyučování se výuka stává pro děti poutavější. Projekt probíhal 
v letech 2016-2018. 

V blízké budoucnosti je plánovaná obnova techniky počí-
tačové učebny z projektu msf EU.

O přestávkách mají děti možnost odreagovat se hrou na 
novém stolním fotbálku, nebo si mohou zahrát ping-pong. 
Škola nabízí také mnoho mimoškolních aktivit. Letos je v na-
bídce kroužek keramiky, hra na fl étnu, Nenkovjánek, sportov-
ní kroužek a dramatický kroužek pro žáky 2. stupně. 

Letošní školní rok se nese ve znamení velkých změn. A to jak 
změn materiálních tak i personálních O prázdninách nastoupily

ŠKOLÁČEK

ŠKOLÁČEK

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2018

Zpravodaj ZŠ a M
Š Nenkovice za rok 2018
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Žáci si v dramatickém kroužku připravili pro děti a rodiče po-
hádku Nejkrásnější hádanka k příležitosti slavnostního ukončení 
školního roku. Tato akce byla spojena se Dnem otevřených dveří. 
V letošním roce v dramatickém kroužku nacvičují další hru, jejíž 
premiéra se uskuteční na oslavě Dne matek. 

Neodmyslitelnou součástí naší školy je družina. V současné 
době ji navštěvuje 30 žáků. Jak to v družině vypadá? Slovy paní 
učitelky: „Celoročně hodně soutěžíme, porovnáváme své znalos-
ti a dovednosti, sportujeme, chodíme na hřiště. Teď v adventním 
čase jsme vytvářeli vánoční přáníčka, keramické andílky, nitěné 
stromečky, andílky z kůry. Přezpívali jsme známé koledy a naučili 
se i nové. Ve čtvrtek nás čeká vánoční nadělování. Asi dostaneme 
nové společenské hry a sportovní potřeby.“

Jak je již několik let zvykem, jednou měsíčně se schází žákov-
ský parlament, který se skládá z 1-2 zástupců z každé třídy, počína-
je 3. ročníkem. Žáci zde mají možnost vyjádřit svá přání a stížnosti 
týkající se chodu školy a školní jídelny. Žádné podstané stížnosti 
jsme naštěstí nezaznamenali. Naopak, děti si velmi chválí pestrost 
jídelníčku ve školní jídelně, inovace v podobě alternativních pří-
loh a zařazení tak oblíbených hamburgerů či domácí pizzy. Děv-
čata z vyšších ročníků ráda využívají možnosti pomáhat v kuchyni 
s úklidem po vydání obědů, za což si zaslouží pochvalu.

Na kvalitu a složení jídelníčků dohlíží 6členná stravovací komi-
se. Dva zástupci jsou z řad rodičů žáků ZŠ, dva členové jsou rodiče 
žáčků MŠ a šestici uzavírají dva zaměstnanci školy. Tato komise se 
schází 2krát ročně a společně projednávají záležitosti týka-
jící se stravování tak, aby byly spokojeny všechny strany.

Jak je již zvykem, i v letošním roce se žáci naší školy 
zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru. Celkem se do 
soutěže zapojilo 15 škol. Naše škola skončila celkově na 7. 
místě, s  množstvím 7940kg nasbíraného papíru. Průměr-
ně nasbíral každý z 18-ti žáků, kteří se zapojili, 111,8kg. 
V rámci naší školy se na 1. místě umístil Antonín Brídl, který 
donesl1431kg papíru, na 2. místě Andrej Mareček s 1082kg 
a 3. místo obsadila Lenka Šurýnová s 530kg. Žáci byli od-
měněni věcnými cenami.

Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, aneb 
Ukliďme si svět. Tento program vznikl se záměrem podpo-
řit environmentální výchovu. Cílem projektu je prohloubit 
znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci plní 
4 úkoly do roka. Za splnění dostávají body, které se dají 
vyměnit za školní pomůcky, hračky, sportovní potřeby 
a mnohé další užitečné věci.

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Mléko do 
škol a Ovoce a zelenina do škol, který je pod záštitou společnosti  
MK Fruit s.r.o. Žáci prvního i druhého stupně dostávají pravidelně 
jednou za 14 dní neochucené mléko, či jiné mléčné výrobky, jako 
například bílý jogurt, či sýr Skyr. Dále dostávají balíčky s ovocem 
a zeleninou. Jednou za měsíc navíc přichází i doprovodné balíčky, 
které obsahují různé druhy tvrdých sýrů, ovoce, křížaly, atd. Tyto 
balíčky slouží jako ochutnávka do tříd. Nabídka je opravdu pestrá 
a tento projekt je pro žáky zdarma.

Naše škola celoročně pořádá spoustu zajímavých akcí a paní 
učitelky vymýšlí zábavné a poučné exkurze a výlety (viz přehled 
akcí). V lednu 2018 se nám například podařilo zorganizovat ex-
kurzi do Londýna, které se účastnilo 11 žáků z 2. stupně. Děti 
měly možnost vidět na vlastní oči krásy Londýna, o kterých do té 
doby jen četly v učebnicích. Velkým přínosem bylo, že si ověřily  
své jazykové znalosti v praxi. Po prvním dnu z nich opadl ostych 
a předháněly se, kdo půjde vyřídit nákup snídaně. Tato akce se 
konala poprvé a doufáme, že podobnou exkurzi budeme moci 
zorganizovat i v nadcházejících letech. Letos děti čeká lyžařský 
výcvik ve Velkých Karlovicích.

V únoru 2019 pořádá škola ples, který se z důvodu nebezpečí 
poškození nového povrchu v naší tělocvičně koná v prostorách 
sálu Kulturního domu. Výtěžek z plesu se použije na moderniza-
ci tříd. Velké díky patří všem sponzorům, kteří darovali ceny do 
tomboly.
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Přehled akcí

Leden:

• Výjezd žáků 2. stupně do Londýna
• Olympiáda v dějepisu
• Divadélko pro školy – 1.stupeň shlédl představení Bajky 

pana Ezopa, 2. stupeň Don Quijote a ti druzí
• Olympiáda z Čj
• Lipka Brno – 4.+5. třída Po stopách šelmy, 6.+7. třída Vrab-

čákovy ptákoviny
• Karneval na prvním stupni ZŠ
Únor:

• Setkání členů parlamentů v Kyjově
Duben:

• Mobilní planetárium pro žáky 1. stupně
• Lipka Brno – 1.-3. ročník
• Dopravní hřiště – 1. stupeň
• Den Země – proběhl formou vycházky do přírody s ekolo-

gickými prvky
Květen:

• Divadlo Radost v Brně – představení pro žáky 6. ročníku
• Divadelní představení Rozmarné léto v Brně pro žáky 7. a 9. 

ročníku
• Pěvecká soutěž na prvním stupni
• Exkurze do Osvětimi – 9. ročník
• Společné setkání žáků s rodiči

Červen:

• Návštěva družební školy ze Slovenska spojená s oslavou 
Dne dětí

• Výlet 9. třídy  - Babí lom
• 7. třída absolvovala pochoďák na Bukovanský mlýn
• 6. ročník byl v Bruno family parku v Brně a v Labyrintu
• Výlet 1. stupně do Archeoskanzenu
• Cvičný požární poplach
• Výstava „Legionáři“ na obecním úřadě pro žáky 7. a 9. třídy 
Září:

• Pasování prvňáčků
• Veletrh středních škol v Kyjově (8. třída) spojený s předsta-

vením Divadlo fyziky – Příběh žárovky (7.+8. ročník)
• Sběr ovoce ve školním sadu
Říjen:

• Anglické divadlo „Jack and Joe“ pro žáky 7. a 8. třídy
• Sportovní akce v Šardicích – žáci 1.-3. třídy
•  Ekologický výukový program v Lipce Brno – 1. stupeň
• Poznávací výlet do Prahy – žáci 5. ročníku
Prosinec:

• Mikulášská obchůzka žáků 8. ročníku
• Vánoční tvořivé dílny pro žáky a rodiče
• Vánoční zpívání na schodech
Internetové stránky školy: http://zs-nenkovice.cz

„Ohlédnutí do školky aneb co vše jsme doposud prožili“

Přesunuli jsme se o pár měsíců zpět a společně s dětmi 
z Mateřské školy v Nenkovicích jsme zavzpomínali na krásné 
akce. Děti a paní učitelky z MŠ zažily krásné čtyři měsíce ra-
dosti a zážitků. A co je potkalo? 

Na začátku školního roku byla pro rodiče s dětmi vyhlá-
šena rodinná soutěž nazvaná „Podzimní tvoření“, která měla 
velký úspěch. Děti s rodiči zapojili veškerou fantazii a vytvo-
řili velmi krásné podzimní dekorace, kterými vyzdobili celou 
školku.

Na konci babího léta nemohlo chybět tradiční dlabání 
dýní ve spolupráci s rodiči. Rodiče se nebáli experimentovat 
a školka se mohla pochlubit veselými i strašidelnými dýněmi.

„Když pochopíš krásu přírody, nemůžeš zabloudit“ (Cice-
ro). Tímto mottem se MŠ řídí po celou dobu vzdělávání dětí. 
Letos poprvé se MŠ zapojila do ekologického programu Les-
ní pedagogika. Děti se prostřednictvím her a jiných aktivit 
učí poznávat les. Učí se, jak funguje celý lesní ekosystém, kte-
rá zvířátka les obývají, kdo v lese hospodaří, komu les patří 
aj. zajímavosti z prostředí lesa. Cílem eko programu je u dětí 
vzbudit zájem o les, o přírodu a o vše živé kolem nás, pod-
pořit v dětech pozitivní vztah k lesu, k přírodě a životnímu 
prostředí. V listopadu 2018 začala MŠ v Nenkovicích spolu-
pracovat s vyškoleným lesním pedagogem panem Bc. Kar-
lem Kovaříkem, který pracuje pro lesní správu v Bučovicích.

„Uspávání broučků“, tato akce se koná pravidelně každý 
rok ve spolupráci s rodiči. Lampiónovým průvodem se všich-
ni společně vydávají hledat domov pro broučky, které si děti 
vyrobí ve školce z přírodního materiálů. Průvod je doprová-
zen úkoly, říkankami i písničkami. S příchodem jara se může-
me těšit na „probouzení broučků“.

Další nádhernou akcí, kterou se MŠ v Nenkovicích může 
pochlubit je „Den s prarodiči“. Babičky, ale i dědečkové tráví 
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dopolední čas v MŠ se svými vnoučaty. Společně si vytvoří 
dáreček, zatančí taneček, zazpívají písničku, zajdou na pro-
cházku…Je to zkrátka den plný radosti a úsměvů. Věříme, že 
s touto tradicí bude školka nadále pokračovat.

Krásným a dojemným vystoupením zakončily děti z MŠ 
konec roku 2018. Pro své blízké natrénovaly vánoční vystou-
pení nazvané „Sněhuláci“. Děti v kostýmech sněhuláků před-
vedly pásmo tanečků, říkanek a vánočních koled.

I v letošním roce 2019 mají paní učitelky naplánovanou 
pro děti škálu akcí a aktivit. 

Kolektiv Mateřské školy Nenkovice

FOTOPŘÍLOHA

ZŠ a MŠ Nenkovice

Výjezd žáků 2.stupně do LondýnaVýjezd žáků 2.stupně do Londýna



FOTOPŘÍLOHA

Divadélko pro školyDivadélko pro školy

 Lipka Brno Lipka BrnoKarneval na prvním stupniKarneval na prvním stupni

Zahájení školního rokuZahájení školního roku



FOTOPŘÍLOHA

Karneval na prvním stupniKarneval na prvním stupni

Vánoční tvořivé dílnyVánoční tvořivé dílny Poznávací výlet do PrahyPoznávací výlet do Prahy

Poznávací výlet do PrahyPoznávací výlet do Prahy

 Halloween Halloween



FOTOPŘÍLOHA

Teplákový denTeplákový den

Rock-metalový denRock-metalový den



FOTOPŘÍLOHA

 Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole

Mikuláš ve školceMikuláš ve školce
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Vánoční zpívání na schodechVánoční zpívání na schodech

Pedikúra

Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat Vám, za 
přízeň v roce 2018 a popřát Vám, do nového roku 2019, 
vše jen to nejlepší, štěstí, zdraví úspěch, porozumění 
a mnoho příjemných lidí kolem sebe.

PROVOZOVNY :

NENKOVICE - budova Obecního úřadu 1 patro:

• čtvrtek, pátek  -  dle objednávek - obvykle v dopoled-
ních hodinách mám výjezdy k nemocným a starým ob-
čanům  a odpoledne jsem v provozovně.

KYJOV – Svatoborská 27, v budově sídlí opravna obuvi

• pondělí, úterý, středa - dle objednávek ,většinou ale od 
9.00 h. do 17.00 h.

Je však ale nutné se objednat, bohužel už málo kdy se sta-
ne, že mám v daný den volný termín. Objednávat se můžete 
osobně, telefonicky, e - mailem či na stránkách na Facebooku.

Všem Vám moc děkuji za přízeň a budu se i nadále těšit 
na Vaši návštěvu

Vaše pedikérka 
Jana Pěnčíková
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Veterinární ordinace 
u Mikeše

Nenkovice 145
tel. 777967286

www.veterina-mikes.cz

Ordinační doba:
po 15 -19
út 8 -10
st 15 -19
čt 15 - 19
pá 15 - 19
So 10 - 11

Ne zavřeno
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