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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou zpravodaj 

obce, který má za úkol Vás informovat 
o dění v  obci za uplynulý rok 2019. 
Věřím, že tento zpravodaj pomůže 
občanům nahlédnout pod pokličku a 
dozvědět se něco o práci starosty a ce-
lého úřadu na malé obci.

 A co se tedy událo? Nejdůležitější 
bylo dokončení digitalizace obce, kte-
ré se protáhlo až do září 2019. Bohu-
žel se tím veškeré velké připravované 
projekty obce zbrzdily o jeden rok. Od 
digitalizace, respektive nové digitální 
mapy, se totiž dále odvíjí nový územní 
plán, položení kabelů vysokorychlost-
ního internetu v  obci, rekonstrukce 
elektrického vedení, nová stavební 
místa pod školou či projektování odka-
nalizování obce.

Jelikož se při digitalizaci fyzicky 
přeměřovaly všechny domy a pozem-
ky v obci, tak se také všem vlastníkům 
domů a stavebních pozemků změnily 
výměry a daň z nemovitosti. Navýšení 
daně se nedotýká zemědělských po-
zemků a zahrad.

Významným počinem v  uplynu-
lém roce je fakt, že se obec rozhodla 
zahájit přípravy na nových stavebních 
místech a že se konečně dohodla se 
sousedními Želeticemi a Dražůvkami 
na postupu při budování čistírny od-
padních vod a odkanalizování obce. 
Po vybudování čistírny odpadních vod 
v  Želeticích se Nenkovice na tuto čis-
tírnu napojí. Zajímavostí je právě do-
hoda obcí na postupu získávání dotací 
na tuto akci. Místo toho, aby o dotace 
žádaly všechny tři obce společně na 
základě společného sdružení obcí, tak 
bude každá obec žádat samostatně na 
svůj díl stavby. To byl výsledek jednání 
na Ministerstvu zemědělství ČR v  Pra-
ze.

Obec opět zaměstnala své občany 
na práce po obci spojené s  údržbou 
a správou obecního majetku. A co se 
tedy budovalo? Vyměnily se staré, pro-
hnilé dřevěné čekárny v  zastávkách 
za nové kovové. Opravila se tribuna 
na hřišti, a po několika letech se tak 
ukončilo zvelebování přírodního areá-
lu pro společenské kulturní a sportovní 
akce. Z  důvodu velkého sucha a vysy-
chání studní se vybudoval nový vrt na 
vodu pod školou, který prozatím bude 
sloužit pro zavlažování hřiště. Upravi-
lo se sociální zařízení, aby se navýšila 

kapacita dětí ve školce. Začalo se s vý-
stavbou kolumbária na hřbitově, kde 
zbývají dokončit posledníkosmetické 
úpravy. Recyklátem se zpevnila tolik 
kritizovaná polní cesta k rybníku. V ob-
lasti odpadového hospodářství se vy-
budovaly další boxy ve sběrném dvoře 
a také jsme získali dotaci na komposté-
ry do každé domácnosti, na štěpkovač 
a kontejner na šaty. Obec opět získala 
v  oblasti třídění ocenění v  rámci JmK. 
Většina projektů byla řešena z dotací a 
pokud někdo má nějaký dotaz, může 
se starosty na cokoliv zeptat či napsat 
e-mail. Novinkou ohledně práce sta-
rosty bylo probíhající soudní jednání 
ve věci tzv. veřejného opatrovnictví 
a následná péče o invalidní osobu. To 
byl výčet těch nejdůležitějších inves-
tičních akcí, na kterých starosta pra-
coval. Samozřejmě chybí každoden-
ní úředničení, organizace a kontrola 
práce zaměstnanců, jednání s  úřady, 
projektanty, občany a spolky. Pokud 
se člověk chce práci starosty věnovat 
naplno, zabere mu to veškerý pracovní 
a soukromý čas. No a občas ještě schy-
táte kritiku, že jste nebyli večer někde, 
kde by starostu chtěli mít. Tak to pros-
tě chodí. Z kulturních akcí určitě nelze 
opomenout účast krojovaných na Slo-
váckém roku v Kyjově, krojované hody, 
mikulášskou nebo vánoční besídku.   

Vážení spoluobčané, pevně dou-
fám, že se Vám zpravodaj bude líbit, 
a dovolte mi na závěr popřát pevné 
zdraví a mnoho úspěchů.

Vše dobré přeje Váš starosta
Petr Zálešák

Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2019

Obec Nenkovice pro rok 2019 
schválila rozpočet (20.12.2018) s příjmy 
8.855.300,- Kč, výdaje 8.495.800,- Kč 
se splátkou úvěru 359.500,-Kč. Během 
roku došlo k  úpravě rozpočtu a bylo 
vyhotoveno dvanáct rozpočtových 
opatření. Po úpravě příjmy 13.269.300,-
Kč, výdaje 12.909.800,-Kč v nichž 

je obsaženo i financování (splátky 
úvěru-jistina) obce po poslední 
úpravě rozpočtu k 31.12.2019 v částce  
359.500,- Kč   pol. 8124  (dlouhodobé 
půjčky).

Příjmy Obce Nenkovice po úpravě 

rozpočtu 13.269.300,-Kč se z největší 
části skládají z  dotací,  daňových 

Dotace od ÚP   Podíl státu Podíl EU

Projekt VPP   UZ 13101            225.000,-Kč 100%          225.000,-Kč 0

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

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v  r. 2019:  
- Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a státního rozpočtu  (100%) z  Úřadu práce pro pracovníky na 

veřejně prospěšné práce (VPP) v obci v celkové částce 225.000,-Kč. V roce 2019 obec zaměstnala 3-5/2019  1 občana 
na VPP, 6/2019-1/2020  2 občany.
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- 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)do2022 Realizace 

4.421.530,02Kč  4.421.530,02Kč 2018                              4.123.200,86Kč

2019                                   98.393,61Kč

       Násl.péče (2020-2021)    199.935,55Kč

-Dotace z  JMK PRV – Rekonstrukce tribuny s  klubovnou ve sportovním areálu hřiště Nenkovice“–příjem dotace 
250.000,-Kč (min.50% účast), zvonice, Sovince, územní plán

Dotace JMK PRV   UZ Celková cena díla (dílo+projekt+vybavení) Vlastní prostředky 

Rek.tribuny UZ 341             250.000,-Kč 627.595,47Kč 377.595,47Kč

Opr.střechy zvonice UZ332,  100.000,-Kč Realizace 2020  

Sovince UZ 374                     20.000.-Kč 20.000,-Kč 0,-Kč

Územní plán UZ 363             90.750,-Kč Realizace 2019-2020 I.část platby  102.850,-Kč 

-Dotace z MŽP „Předcházení vzniku odpadu“. Kontejner na textil, kompostéry, štěpkovač

Dotace z MŽP  Celková cena Vlastní prostředky

  UZ 15974  investice           233.812,63,-Kč 275.073,69,-Kč 41.261,06Kč

  UZ 15011 neinvestice       1.806.302,96 Kč 2.012.5062,-Kč 318.759,04Kč

-Dotace a transfery jiné

Dotace ze st.rozpočtu  UZ98148
(Volby do zastupitelstev obcí) 29.000,-Kč Neinv.dotace-vyčerpáno 20.364Kč

Vráceno 8.636Kč (1/2020)

Dotace od Obce Želetice na MŠ Želetice dopl. mezd 99.465,-Kč Neinv.dotace – vyč.celkově, vyúčt. do 
31.3.2020

Transfer pro ZŠ – MŠMT UZ 33063 632.020,-Kč Vyčerpáno 632.020,-Kč

Daňové příjmy 8.250.357,57Kč, 
příspěvek na výkon státní správy 
105.400Kč, směna pozemků 555.252,19Kč, 
příjmy z pronájmu pozemků, nemovitostí 
266.731,11Kč, MND 111.598,-Kč, Eko-kom 
172.884,50Kč, fotovoltaika 75.686,43Kč

Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2019 

po úpravě rozpočtu činily 12.909.800,-

Kč + (splátky úvěrů) obce po poslední 

úpravě rozpočtu k 31.12.2019 v částce 

359.500,- Kč   pol. 8124  (dlouhodobé 

půjčky):
Provozní neinvestiční výdaje + 

doplatky na mzdy pro ZŠ Nenkovice 
v částce 1.912.465,-Kč.

Stavby 021 zařazení do majetku: 
tribuna-víceúčelové hřiště- TZ, kdy 
poměrná část je tvořena z aktivace nezd. 
28.328,14Kč, TZ sběrný dvůr 104.687,-
Kč, TZ hřiště dětské 61.601,20Kč, Hřiště 

Bařina 73.707,50, kdy poměrná část je 
tvořena z aktivace mezd 30.346,-Kč.  

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

Splátky úvěrů v  r. 2019 inž.sítě a 
budova školy částkou 359.388,- Kč  
(pravidelné měsíční splátky I. a II. úvěru).     

Srovnání roku 2018 a roku 2019. 
Rozpočet po úpravách v  roce 2018, 
příjmy v roce 2018 v částce 14.307.300,-
Kč a výdaje 13.110.700,- Kč, fi nancování 
(8124 spl.úvěru) 359.500,- Kč. Rok 
2019 je v  rozpočtu v  příjmech vyšší 
i ve výdajích nižší oproti rozpočtu r. 
2018, kdy obec spořila na další větší 
investice v  příštích letech. V  roce 2019 
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. Dotace pro obec znamenají 
nejen velkou fi nanční výpomoc, ale 
také obrovský nárůst administrativy a 
související agendy.  Obec Nenkovice se 
snaží využívat fi nance pro nejlepší účely 
a rozvoj obce tak, aby hospodaření obce 
a jeho výsledky byly v  maximální míře 
v  nejlepším pořádku a bez pochybení. 
Veškeré fi nanční transakce souvisí 
s  Plánem  rozvoje obce Nenkovice, 
schválený v ZO v roce 2010, 2014, 2018. 
Kontroly hospodaření obce Nenkovice 
byly s  dosavadním výsledkem bez 
pochybení, kontroly (audit) provádí 
kontrolní oddělení pro přezkum 
hospodaření KrÚ JMK Brno.

Zpracovala: Kučerová
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Kronika obce 

za rok 2019

Narození: Tereza Roháčková, Alexandr Střeštík, Matěj Zálešák, 
Taťána Stehnová, Jaroslav Gric 

Opustili nás: Růžena Španělová, Antonín Štoček, Anežka 
Samková, Stanislav Kostrhoun, Marie Kučerová 

Počet obyvatel k 31.12. 2019 :  478 

Přihlášeno: 12

Odhlášeno: 8

Stěhování TP v rámci obce: 7

My třídíme nejlépe

V roce 2019 opět občané Nenkovic dokázali, že třídit odpad 
umí. V soutěži „My třídíme nejlépe“ jsme se umístili na krásném 
5. místě v kategorii obcí do 500 obyvatel.

Tuto soutěž pořádá EKO-KOM, a.s., pod záštitou Jihomorav-
ského kraje.   Nenkovice se pravidelně umisťují v  první pětce 
mezi všemi obcemi do 500 obyvatel v Jihomoravském kraji. Což 
považuji za obrovský úspěch.

Tato soutěž se hodnotí dle množství vytříděného odpadu na 
obyvatele s trvalým bydlištěm. Pravidelně v této soutěži vyhrá-
vají obce, jejichž součástí jsou oblíbené rekreační oblasti. Přes 
sezónu se tedy počet třídících navyšuje o několik stovek ne-li 
tisíců lidí, kteří ovšem nemají trvalé bydliště v dané obci. Takže 
se množství vytříděného odpadu výrazně navyšuje, ovšem do 
výpočtu se tito rekreanti nezapočítávají.

O to víc jsem hrdá, že Nenkovjáci umí třídit odpad a nepo-
třebují k tomu výpomoc v podobě armády rekreantů.

M.K.

Protipovodňový poldr Nenkovice

Dne 27.6.2012 proběhla kolaudace stavby protipovodňo-
vého poldru. Stavba v hodnotě 5,6 milionu byla postavena 
za 45 pracovních dnů. Měla by zadržet více jak stoletou vodu 
o objemu téměř 10 000 m3. Investorem stavby byl Pozem-
kový úřad Hodonín a jednalo se o 100% dotaci MZe z pro-
tipovodňového opatření. Protipovodňový poldr tak završil 
dlouhodobé záměry obce o ochraně majetku a osob před 
přívalovými dešti. Impulsem pro realizaci opatření byla bles-
ková povodeň z roku 1970, kdy z důvodu přívalových dešťů 
došlo k velkým škodám nejen v Nenkovicích, ale i v Želeticích 
a kdy v Šardicích na druhé straně kopce došlo k důlnímu ne-
štěstí, kdy zahynulo 34 horníků. O Situaci a řádění povodně 
se lze dočíst v knize „A nebe se protrhlo“, kterou vydali v Šar-
dicích. Stavbu předcházela oprava strže – hrází ve Zmole v 
roce 2007 v hodnotě 2,7 milionu korun. Zhotovitel jsou Lesy 
ČR a jednalo se o 100% dotaci státního podniku. Tyto opat-
ření mají předejít škodám na majetku obce a našich občanů 
ve spodní části obce Nenkovice a také na majetku sousední 
níže položené obce Želetice, kde se koryto potoka vlévá do 
říčky Trkmanky.

 Každoročně při bouřkách a velkém přívalu vod z polí nad 
Nenkovicemi zachytí poldr obrovské množství vody, které 
postupně vypouští korytem až do Trkmanky. Na fotografi ích 
po bouřce v létě 2019 je vidět na betonové výpusti poldrem 
zachycené množství vody a to více jak 70 cm a bahna více 
jak 25 cm. Voda odtekla a několik desítek cm bahna a napla-
veniny bylo následně JCB odstraněno okolo výpusti a ručně 
uvnitř kamenné výpusti.
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Z historie obce Nenkovice

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají 

stále stejné chyby
Počet případů sextingu evidovaných 

online poradnou projektu E-Bezpečí trvale 
roste, v  průběhu letošního roku oznámilo 
problémy spojené se sdílením svých vlast-
ních intimních materiálů více než 70 klien-
tů. Řada z klientů pak potvrdila, že se stala 
obětí vydírání.

„Před 6 měsíci jsem se seznámila s 19le-
tým klukem, přes Facebook jsme si psali po-
řád víc a víc… Došlo to až k tomu, že jsme si 
vzájemně posílali i nahé fotky. Už dřív jsem 
to chtěla ukončit, ale on mi vyhrožoval, že ty 
mé fotky rozešle úplně všem. Rodičům jsem 
se bohužel nesvěřila, dneska když jsem mu 
od 19:30 neodepisovala, přišel až k  nám 
domů. Rodiče nevěděli, o koho jde, proto 
mu řekli, že nejsem doma a jsem na matu-
ritním plese. On byl schopný přijet za mnou 
a vyhrožovat mi před všemi venku před di-
vadlem. Když jsem se vrátila v noci domů, 
psal mi sprosté nadávky.“ (Andrea, 17 let)

Průběh případů je většinou velmi po-
dobný – po sdílení intimních materiálů 
následuje vydírání, nátlak, vyhrožování, 

urážky. Oběti pak mají – vzhledem k vysoké 
citlivosti sdílených materiálů – strach celou 
situaci oznámit policii (v případě dětí rodi-
čům), protože se obávají úniku materiálů 
na veřejnost a bojí se případného veřejné-
ho ponížení, kterému se vystavují. Vyděrači 
však nejsou pouze muži, evidujeme řadu 
případů, kdy se vydírání dopouštěla žena. 
Co tedy dělat v situaci, kdy nám někdo vy-
hrožuje zveřejněním našich vlastních intim-
ních materiálů?

Co dělat, když nám někdo vyhrožuje 
zveřejněním našich vlastních intimních fo-
tografi í či videí?

Pokud Vám někdo vyhrožuje zveřejně-
ním Vašich nahých fotek a něco po Vás chce 
(posílat další fotky, dál si psát, chodit spolu...) 
jedná se o vydírání. V  těchto případech se 
pokuste dodržet následující postup:
1. Uschovejte si celou komunikaci, i s vý-

hrůžkami, nic nemažte.
2. Vyděrači sdělte, že si s ním už nechcete 

psát, že se s ním již nechcete stýkat (po-
kud to tak je).

3. Dále mu sdělte, že pokud Vám bude vy-

hrožovat, věc oznámíte Policii ČR.
4. Vhodné je rovněž svěřit se doma, pří-

padně oznámit věc učiteli (výchovné-
mu poradci, metodikovi prevence).

5. Pokud se budete cítit jednáním vydě-
rače ohroženi, věc oznamte Policii ČR 
a doložte důkazní materiál (záznamy 
z komunikace, snapshoty apod.).

6. Přestaňte sdílet své intimní foto-
grafi e či videa s  kýmkoli dalším.
Základem bezpečného chování v pro-
středí internetu je jednoznačně vzdě-
lávání a prevence – vědět, co se může 
stát (a často se i stane), když se zacho-
váme v  prostředí internetu nezodpo-
vědně a jaké aktivity jednoznačně na 
internet nepatří. 

Stali jste se obětí online vydírání? Kon-
taktujte naši poradnu na www.napisnam.cz.

(KOPECKÝ, Kamil. Počet případů sextingu 
trvale roste – uživatelé dělají stále stejné 

chyby. E-Bezpečí, roč. 1, č. 2, s. 30-32. ISSN 
2571-1679. Dostupné z: https://www.e-bez-

peci.cz/index.php?view=article&id=1206)



www.nenkovice.cz6

Výměna autobusových čekáren

Dřevěné čekárny byly v  katastrofál-
ním stavu. Rámy byly tak prohnilé, že 
vypadávaly výplně. Proto se zvolila vari-
anta celokovových konstrukcí, které byly 
pozinkovány. Všechny čtyři čekárny stály 
154 tisíc korun.

pz

Obec získala dotaci z JmK na opravu tribuny včetně skle-
pení. Musela se nejprve ručně odkopat zemina a izolovat 
základy, zdi a podlahy ve sklepě. Namontovalo se zateplení, 
vybetonovaly se schody, položila se dlažba, provedla se úplně 
nová elektroinstalace (včetně rozvaděče a osvětlení), provedly 
se omítky, namontovala okna, dveře, mříže, zábradlí, natáhla 
se fasáda. Dohled nad fi rmou si prováděl starosta sám, a tudíž 
nebylo nutné platit stavební dozor. Celá akce stále 526 tisíc ko-
run. Obec touto akcí ukončila postupnou rekonstrukci kultur-
ně sportovního areálu.

pz

Oprava tribuny

Práce po obci

Hydrogeologický vrt pod školou

Z  důvodu dlouhodobého sucha a vysy-
chání studní na Bařině, odkud byla doposud 
čerpána voda na zavlažování hřiště, schvá-
lilo zastupitelstvo vybudování nového vrtu 
v blízkosti hřiště. Po dohodě starosty s  rea-
lizační fi rmou bylo nakonec vybráno místo 
pod školou. Výsledek vrtu překvapil. Voda to-
tiž začala samovolně vytékat na povrch. Cel-
ková hloubka vrtu je 60 m, délka trasy 330 m, 
vydatnost cca 50 m3 za 24 hodin. V případě 
potřeby by tento vrt neměl sloužit jen pro 
zavlažování hřiště, ale také pro potřeby školy 
a obyvatel. Cena díla 265 tisíc korun.

pz 
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Dětská hřiště

Dětské hřiště bylo doplněno o herní 
prvky pro děti. Na Bařině to byl betonový 
stůl na stolní tenis a skluzavka, v areálu u 
školy zase přibyla trojdílná prolézačka.

pz 

Kolumbárium

Na místním hřbitově začali zaměstnan-
ci obce budovat kolumbárium. Pozůstalí 
tak budou mít možnost umístit urny cel-
kem do 28 kójí o rozměrech 70x70 cm. 
Pronájem jedné kóje na základě uzavřené 
smlouvy činí 1 000 Kč na deset let.

pz 

V uplynulém roce obec získala dotaci 
na kompostéry do každé domácnosti a 
také pořídila štěpkovač na větve. Rozšířily 
se kóje na sběrném dvoře a celý sběrný 
dvůr se uzavřel spodní branou. Sběrný 
dvůr slouží jako předsběrné místo, kde 
se shromažďuje odpad, který je následně 
odvážen a likvidován odbornou fi rmou. 
V oblasti třídění se obec umístila na před-
ních příčkách v soutěži „My třídíme nejlé-

Odpadové hospodářství

V uplynulém roce došlo ke zpevnění 
cesty k rybníku. Zpevnění spočívalo nej-
prve v  návozu hrubšího recyklátu. Tato 
vrstva se musela hráběmi a lopatami 
ručně vyrovnávat. Potom se navozil jem-
nější recyklát, který se také musel ručně 
vyrovnat. Nakonec se vše muselo něko-
likrát zaválet. Cesta by tak měla vydržet 
delší dobu, pokud ji nějaký zemědělec 
nezničí. Zajímavostí na tom je, že dle 
nařízení EU se od 1. 1. 2020 tímto způ-
sobem sypaná cesta z  recyklátu nesmí 
vůbec dělat. Takže ještě že se to stihlo.

pz

Zpevnění polní cesty k rybníku

pe“ v rámci celého Jihomoravského kraje.
Obec pořídila z  dotací mobilní sil-

ný štěpkovač za traktor. Kdo by měl zá-
jem poštěpkovat větve a dřeviny nebo 
pomulčovat pole, kontaktujte starostu 
obce. Obě služby jsou zpoplatněny a 
účtují se od motohodiny a mzdy zaměst-
nanců. U štěpkování je třeba si zajistit 
nejméně tři osoby z vlastních řad.

pz
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Víte, že ……….

• z  důvodu provádění fyzického 
přeměřování za účelem digitaliza-
ce intravilánu, pozemků a staveb 
a vytvoření nové digitální mapy 
obce se veškeré větší akce a pro-
jekty posunuly nejméně o jeden 
rok? Týká se to zejména nové vý-
stavby RD, položení optických 
kabelů do země za účelem vyso-
korychlostního internetu, nového 
územního plánu, vypracování pro-
jektové dokumentace na odkanali-
zování obce apod. 

• v naší obci byla zřízena záchranná 
stanice volně žijících zvířat ? Nepo-
skytuje azyl pro psy a kočky. Ofici-
ální název je Stanice ochrany fau-
ny Hluk, o.s. – středisko Nenkovice.

• v  Kyjově vznikla nová chráněná 
dílna, která zaměstnává osoby se 
zdravotním postižením ?

• kuchyňské oleje se nesmí vlévat 
do odpadů, ale mají se slévat do 
PET lahví a následně ukládat do 

nádob, které obec umístila v  mís-
tech na tříděný odpad ? 

• baterie a malé elektrospotřebiče se 
vhazují do červeného kontejneru u 
sběrného dvora ?

• ošacení a obuv se vhazují do kontej-
nerů u sběrného místa v  Příhoně a 
Dolnici ?

• na I. etapu pěti nových stavebních 
míst u školy eviduje obec pět žadate-
lů ?

• po obci byly rozmístěny další koše na 
psí výkaly ? Současně úřad žádá, aby 
majitelé psů tyto výkaly uklízeli.

• v případech poskytování péče spadá 
naše obec pod Oblastní charitu Ždá-
nice ? V loňském roce pečovala  o dva 
naše občany.

• vydatnost nového šedesát metrů hlu-
bokého hydrogeologického vrtu pod 
školou činí 50 m3 vody/den ?

• rozpočet školy ve vlastnictví obce - 
ZŠ a MŠ Nenkovice je na rok 2020 – 
12.613.000 Kč ?

• rozpočet Obce Nenkovice je na rok 
2020 – 9.102.000 Kč ?

• pronájem přízemí kulturního domu 
na rodinné oslavy, rauty činí 1000 Kč 
+ energie ?

• navýšení daně z  nemovitosti se týká 
pouze domů, staveb a stavebních 
pozemků ? Nikoliv zemědělské půdy, 
zahrad a domů.

• starosta obce se na základě usnesení 
soudu stal veřejným opatrovníkem 
osoby se zdravotním

• postižením ?
• každá domácnost (včetně chalupá-

řů) může do konce dubna obdržet 
zdarma jeden kompostér o objemu 
2000 litrů ? Tedy i obyvatelé, kteří se 
rozhodli pro kompostér na poslední 
chvíli a nenahlašovali se do seznamu 
zájemců.

• na obci lze již uzavírat smlouvy pro 
uložení urny v  nově vybudovaných 
schránkách – tzv. kolumbáriu ? 

pz

Čištění příkopůČištění příkopů

Nová elektrotříkolka byla stoprocentně využitaNová elektrotříkolka byla stoprocentně využita

Čištění příkopůČištění příkopů

Oprava cesty k rybníkuOprava cesty k rybníku

Jarní úklidJarní úklid Následná péče o biokoridorNásledná péče o biokoridor Brigádníci a úprava cestBrigádníci a úprava cest
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Ze života Římsko - katolické církve v Nenkovicích v roce 2019

Nový rok začal uspořádáním Tříkrá-
lové sbírky, při které bylo vykoledováno 
nenkovskými koledníky 17 727 Kč.

V  průběhu ledna se konal tradiční 
farní ples. Ples pořádali farnicí ze Strá-
žovic a proběhl v prostorách Kulturního 
domu v Želeticích. 

Na konci školního roku se celá far-
nost sešla v  Želeticích na farním dvoře 
na tradiční Farní dvorní slavnosti. 

Děkujeme za tříletou službu otci Ja-
roslavovi, který byl přeložen do Velkého 
Meziříčí a nyní ho můžeme potkat na 
poutním místě v  Netíně. Přejeme mu 
hodně zdaru v jeho novém působišti. 

Na jeho místo nastoupil novokněz 
Štěpán Trčka. Narodil se dne 30. 4. 1993 
ve Slavonicích, vystudoval víceleté 
gymnázium v Dačicích, kde v roce 2012 
maturoval. Nastoupil na studia v Arci-
biskupském kněžském semináři v  Olo-
mouci a v letech 2016 - 2017 na papež-
skou kolej Nepomucenum v Římě. Roku 
2019 měl primiční mši svatou v poutním 
kostele Božího Těla ve Slavonicích. U nás 
jsme otce Štěpána přivítali při hodové 
mši, která byla sloužena za nenkovské 
rodáky, mládež a hasiče. Po mši se svě-
tilo víno od místních vinařů, které se 
následně ochutnávalo. Rovněž byl hasi-
čům - veteránům posvěcen prapor.

V naší kapli se pravidelně konají mše 
svaté, a to každé pondělí odpoledne. 
Mše svatá byla také sloužena na Veli-

konoční pondělí a jedna mše svatá se 
uskutečnila i o Vánocích. Začátkem ad-
ventu 2. prosince do nenkovské kaple 
zavítal i svatý Mikuláš s andělem.  

Socha nenkovské Panny Marie puto-
vala 29. září s farníky na naši Zásvětnou 
pouť do Žarošic a doprovázeli ji naši kro-
jovaní. 

Zde uvádíme vybrané statistické 
údajů nenkovské kaple L. P. 2019:

- mše nedělní  11
- mše všední   46
- mše pohřební 4

V  nenkovské kapli bylo tedy celkem 
odslouženo 61 mší svatých. 

Na rok 2020 připravujeme následují-
cí:  Farní ples - 25. ledna 2020 (Želetice), 
Farní dvorní slavnost -  27. června 2020 
(Želetice), Hodová mše svatá - 16. srpna. 
2020, Zásvětná pouť – 27. září 2020 (Ža-
rošice), 30. ledna 2021 - Farní ples (Nen-
kovice).

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

Za nenkovské farníky Vám požehnaný 
rok 2020 přeje Jaroslav Malík

Přípravka  Sokolu Nenkovice má za sebou premiérový 
ročník v soutěži. Uplynulá sezona byla po všech stránkách 
velmi náročná jak pro hráče a trenéry, tak i pro rodiče. Cí-
lem této věkové kategorie je samozřejmě učit děti základ-
ním herním dovednostem kopané, což není v úplných za-
čátcích nic jednoduchého. Právě proto jde v první řadě více 
o radost ze hry než o dosažený výsledek. Přestože naši nej-
menší hráči ve své první sezoně neokusili vítěznou radost, 
ta gólová přišla 28x, když se mezi střelce zapsali Jakub Ška-
roupka 8x, Michal Lévay 6x, František Seďa 5x, Václav Šlam-
pa, Matias Kristen (oba 4x) a Matyáš Vlasák. Ve 28 soutěž-
ních utkáních nastoupilo celkem 17 hráčů. Nejvíce zápasů 
(27) odehrál Michal Lévay.

 Sloučené mužstvo dorostu Hovoran a Nenkovic převzal 
v zimní přestávce Zdeněk Dvořák, jenž po roce a půl nahra-
dil ve funkci hlavního trenéra Vlastimila Podivínského. Tato 
změna přinesla znatelné oživení i zlepšení výkonů dorostu. 
V domácím prostředí tak chlapci nejednou zaskočili týmy z 
čela tabulky. Remizovali s mužstvem Vracova a Vlkoše (2:2), 
porazili mužstvo Vnorov a KENu Veselí nad Moravou (3:1) a 
v nejlepším zápase sezony dokonce pokořili brankou Marti-

TJ Sokol Nenkovice

Dobrovolné spolky a organizace

na Kučery pozdějšího vítěze a postupující tým do krajských 
soutěží Lipov (1:0). I tak kluci v  konkurenci šesti týmů na 
lepší než předposlední místo v konečném pořadí tabulky 
okresního přeboru nedosáhli. Odehráli 24 utkání, 3x vyhrá-
li, 3x remizovali, 18x prohráli, získali 12 bodů při pasivním 
skóre 21:100. V sezoně zasáhlo do mistrovských utkání cel-
kem 25 hráčů. Ve všech utkáních nastoupili Martin Kellner, 
David Polášek a Vojta Bíza. Do střelecké listiny se zapsali: 
Radim Pechura 7x, Martin Kučera 3x, Kryštof Lažek, Ondřej 
Vachůt, Lukáš Stávek (všichni 2x), Tomáš Spurný, Lukáš Po-
těšil, Vojtěch Kučera, Tomáš Latýn a Vojta Bíza (všichni 1x).

Zimní přípravu pod taktovkou trenéra Stanislava Slo-
váčka, jenž mužstvo převzal tři kola před koncem podzimní 
části sezony, zahájili muži 4. ledna 2019. Na první polovinu 
února byly naplánovány dva zápasy na umělé trávě v Ky-
jově. Nejprve jsme po výsledku 3:2 podlehli týmu bojující-
mu o postup do OP Moravii Násedlovice. O týden později 
si hráči Sokola počínali o poznání lépe, když pokořili Sokol 
Věteřov 7:3. Na lídra III. A třídy, rezervu Hodonína, jsme ne-
stačili a na umělé trávě třetí generace u Červených domků 
nás soupeř rozstřílel vysoko 8:2. Závěr přípravy nevyšel úpl-
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ně podle představ, jelikož generálka před startem jarní čás-
ti na hřišti účastníka Okresního přeboru Břeclavska Sokolu 
Kostice byla z důvodu velké marodky v táborech obou týmů 
zrušena. Odchod středopolaře Davida Klíče do Bukovan byl 
pak jedinou změnou v kádru mužstva. Do jarní části jsme 
vstoupili z pozice osmého týmu tabulky s patnácti body na 
kontě. Nikoho ani ve snu nenapadlo, jak může být někdy 
sport nevyzpytatelný. Prohry v Lipově (0:2), Dolních Boja-
novicích (0:4) jsme nedokázali odčinit v domácích duelech 
s Dambořicemi (1:4) ani Ždánicemi (1:2). Zlepšené výkony 
našich pronásledovatelů v čele s mužstvem  Hovoran náš 
tým uvedl do velkého tlaku a krize. Následovaly další poráž-
ky jak ve Starém Poddvorově (0:2), tak ve Vnorovech (1:6). 
Ba co víc, tolik potřebný zisk bodů nepřišel ani v dalších do-
mácích zápasech s Mikulčicemi (0:2) a Svatobořicemi (2:3). 
Série prohraných utkání v řadě dosáhla pořadového čísla 
osm a my jsme se nacházeli v kritické situaci. V utkání dvou 
posledních týmů tabulky jsme pro zachování naděje na 
záchranu museli v Miloticích bezpodmínečně zvítězit. Do-
mácí rezerva slušně posílena o hráče A-týmu šla v zápase 
dvakrát do vedení, přesto jsme se nakonec díky strhujícímu 
týmovému výkonu radovali z velmi důležitého vítězství 4:3. 
Ani zaváhání v následujícím utkání s Petrovem (3:3) pro nás 
naštěstí nebylo osudné (pět minut před koncem jsme při-
šli o dvougólové vedení). Naše mužstvo bravurně zvládlo 
náročný závěr sezony a vedle fyzické připravenosti ukázalo 
i obrovskou vnitřní sílu. Po dalších skvělých výkonech bo-
dovalo naplno v Ježově (5:1) a také v domácích utkáních 
s Žarošicemi (3:1) a Hovoranami (6:2). Fotbalisté Nenko-
vic  tak uhájili svou příslušnost v okresním přeboru i pro 
nadcházející soutěžní ročník. V konečném pořadí obsadili 
11. místo se ziskem 28 bodů; ve 26 utkáních si připsali 9 vý-
her, 1 remízu a 16 proher, nastříleli 47 gólů a 62 inkasovali. 
V průběhu sezony zasáhlo do mistrovských bojů celkem 27 
hráčů. Nejvíce mistrovských startů si připsali Pavel Schöfr a 
Martin Kučera (oba 25). Nejlepším kanonýrem týmu se stal 
Radim Stehno (10 gólů), mezi střelce se dále zapsali: Roman 
Hála 8x, Jan Polcr 7x, František Kuchař, Daniel Raus (oba 4x), 
Zdeněk Kučera, Jaroslav Bayer (oba 3x), Martin Černohor-
ský 2x, David Pospíšil, Josef Klimeš, David Klíč, Michal Čer-
nohorský, Patrik Válek a Tomáš Hanák (všichni 1x).

 Týden po skončení sezony pak přišel fotbalový svátek v 
podobě rozlučkového utkání Franty Kuchaře. Franta Kuchař 
- dlouholetá opora a jedna z ikon Sokolu Nenkovice nasbí-
rala během šestnácti odehraných sezon 316 mistrovských 
startů, ve kterých nastřílel 99 gólů. Krásná divácká kulisa 
pak shlédla exhibiční utkání, na které přijala pozvání řada 
bývalých spoluhráčů tohoto nezdolného bojovníka. Pro 

jednoho hráče Nenkovic ještě sezona neskončila, a to díky 
reprezentačním povinnostem. Na přelomu měsíce června 
a července odletěl Roman Hála s fotbalovou reprezentací 
lékařů ČR na MS do Mexika. V destinaci Riviera Maya si naši 
fotbalisté počínali skvěle. Přes úvodní porážku s Argenti-
nou 1:2 postupně porazili Jižní Koreu 5:0, Rakousko 4:1, po 
nerozhodném výsledku 1:1 na pokutové kopy 4:3 Ukrajinu 
(čtvrtfinále) a také Katalánsko 4:1 (semifinále). I přestože 
jsme do finálového duelu proti Velké Británii vstoupili lépe 
a ujali se brzy vedení, radoval se nakonec z vítězství 2:1 sou-
peř. Roman Hála tak vedle dvou vstřelených gólů ozdobil 
svůj vydařený premiérový start na MS stříbrnou medailí.

S hodnocením rozehrané podzimní části sezony 2019/20 
začneme u nejmladší věkové kategorie. Jak je všeobecně 
známo, český fotbal se již delší dobu potýká s velkým pro-
blémem, kterým je úbytek hráčů v mládežnických katego-
riích. O to větší pak máme radost, že pod hlavičkou Sokolu 
Nenkovice působí v soutěžích přípravka. Ta vstoupila pod 
vedením trenéra Pavla Hlaváče a asistentů z řad rodičů, Ren-
dy Vlasáka a Petra Škaroupky, do své druhé sezony. Oproti 
té premiérové kluci dosáhli další mety. Ano, jde o tolik ký-
žené vítězství, ze kterého se radovali ve dvou zápasech. Na 
domácím hřišti dokázali porazit Dambořice 5:4 a také Čej-
kovice 13:1. Se ziskem 6 bodů obsadila přípravka předpo-
slední místo v tabulce. Dle nového soutěžního modelu tak 
poměří v jarní části sezony síly s týmy, které ve skupinách A 
a B obsadily páté až sedmé místo. Pod 36 vstřelených gólů 
se nejvýrazněji podepsal Jakub Škaroupka (23), dále skóro-
vali Michal Lévay, Václav Šlampa (oba 6x) a Patrik Čech 1x. 
Ve všech dvanácti utkáních nastoupili Matias Kristen, Jakub 
Škaroupka a Matyáš Vlasák.

Výkony sloučeného mužstva dorostu Hovoran a Nen-
kovic mají sezonu od sezony stoupající tendenci a ta pro-
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bíhající třetí je navíc skvěle rozehraná. Velkou zásluhu na 
výkonnostním posunu má trenér Zdeněk Dvořák. Stylem 
pozitivně vedeného koučinku si s partou hráčů kolem kapi-
tána Martina Kučery skvěle porozuměl. Mužstvo s nejlepší 
obranou v soutěži (pouze 9 inkasovaných gólů) v domácím 
prostředí nepoznalo hořkost porážky. Po podzimní části 
naši dorostenci obsadili třetí místo tabulky se stejným po-
čtem 22 bodů jako druhý tým Vnorov a KENu Veselí nad Mo-
ravou. Vedoucím mužstvem okresního přeboru je TJ Starý 
Poddvorov s náskokem pouhého jednoho bodu před svými 
pronásledovateli. Na sklonku roku se ještě dorostenci zú-
častnili turnaje v lužické hale, kde za účasti slovenských Kút 
a dalších šesti týmů hrajících krajské soutěže obsadili v těž-
ké konkurenci krásné čtvrté místo. V jarní části ročníku čeká 
naše mladíky náročný boj o postup. Držíme palce. Do všech 
mistrovských utkání nastoupilo devět hráčů: Martin Kučera 
(5 gólů), Radim Pechura (3g), Radek Konečný (3g), Ivo Kucín 
(2g), David Polášek (1g), Lukáš Puk (1g), Vojta Bíza (1g), Víťa 
Hlaváč a Lukáš Koutný. Do střelecké tabulky se dále zapsali: 
Dominik Latýn 5x, Lukáš Potěšil 2x, Tomáš Spurný, Vojtěch 
Kučera, Samuel Jung, Matěj Havlík, Radek Plšek a Roman 
Sobota, všichni 1x. 

Již do šestého ročníku nejvyšší soutěže hodonínského 
okresu vstoupili muži Sokolu Nenkovice. Od postupu v se-
zoně 2013/14 se však nachází v nejtíživější situaci. Mimo 
jiné i díky volným přestupům přišla opět velká rošáda v se-
stavě mužstva. Avizované přestupy ohlásili hráči Patrik Vá-
lek, Jaroslav Bajer (oba Klobouky u Brna), Josef Klimeš (Mo-
ravany) a David Vaverka (Dubňany). Další citelnou ztrátou 
pro Nenkovice znamenal odchod zkušeného universálního 
hráče a úspěšného reprezentanta Romana Hály do Šardic. 
Přes všechny obtíže se podařilo doplnit kádr celkem dva-
nácti hráči. Mezi staronové tváře patří Matěj Zálešák (histo-
ricky třetí nejlepší kanonýr klubu - 75 gólů), František Svo-
boda (naposledy dorost Nenkovice - momentálně zdravotní 
problémy s kolenem) a pro fanouška dobře známý Miroslav 
Fibingr (Družba Bukovany). Mezi nové tváře patří talentova-
ný mladík Štěpán Dvořák (naposledy Šardice, Čejč), Nikolas 
Parči (Čejč), Petr Maleňák, Petr Hlavinka (oba Dambořice), 
Pavel Čadílek (Lovčice), Miroslav Schöfr (v uplynulé sezoně 
si vyzkoušel OP vyškovska), Kristián Čureja (Želetice), Milan 
Němec a brankář Lukáš Ivan (oba návrat k aktivní činnos-
ti). V rámci přípravy muži odehráli pouze pohárový turnaj v 
Kloboukách u Brna, kde oba dva duely nezvládli a prohráli 
shodně 4:1 jak s domácím Sokolem,tak s Brumovicemi. Bo-
hužel od samého začátku soutěže hrálo až příliš okolností 
v náš neprospěch. Vedle široké obměny kádru chyběl také 
čas na sehrání a stmelení týmu. Největší ztráta pro náš tým 
přišla v domácím zápase druhého kola proti Dolním Boja-
novicím, kdy se dlouhodobě zranil brankář Pavel Schöfr. 
Také atmosféra přímo v týmu nebyla úplně ideální. Záhy 
tak mužstvo opustili Maleňák a Ivan (oba přestup Damboři-
ce). Přístup k utkáním i tréninkům u některých hráčů ani na 
soutěžní měření sil nestačí, chybí základní morální hodnoty, 
jako je například odpovědnost vůči kolektivu. Několik hrá-
čů ukončilo sezonu předčasně a zbaběle nechalo své spolu-
hráče v těžkých chvílích na holičkách. V zápasech na půdě 
Dambořic a Žarošic jsme nastoupili přesně v jedenácti včet-
ně trenéra Stanislava Slováčka. Obrovské poděkování patří 
pětici dorostenců ve složení Martin Kučera, Martin Kellner, 
David Polášek, Tomáš Spurný a Vít Hlaváč, bez nichž bychom 
tuto půlsezonu nezvládli. Za vše mluví počet startů Martina 
Kučery, který včetně loňského ročníku nasbíral dohromady 

úctyhodných 67 startů!! Na první a také jediný bod jsme 
dosáhli v souboji s nováčkem OP, rezervním týmem Hroz-
nové Lhoty (1:1). Již od 25. srpna pak táhneme nepříjemnou 
šňůru devíti proher v řadě a naše šance na záchranu jsou 
mizivé. Musíme udělat tlustou čáru za tragickým podzimem 
a pokusit se takřka o nemožné. Do mistrovských utkání na-
stoupilo celkem 27 hráčů, všech třináct odehráli bratři Da-
vid a Daniel Pospíšilovi. Do listiny střelců se zapsali: Radim 
Stehno 4x, Matěj Zálešák, David Pospíšil (oba 2x), František 
Kuchař, Milan Němec, Štěpán Dvořák, Miroslav Fibingr, Mi-
chal Černohorský, Martin Černohorský (všichni 1x). 

Od prvního září nám byly za symbolickou částku nájem-
ného předány do užívání zrekonstruované prostory pod 
pódiem. Budou sloužit návštěvníkům ke společenským ak-
cím a zábavě. Na realizaci této akce jsme se také finančně i 
brigádně podíleli. K navýšení zdroje vody obec rozhodla o 
provedení vrtu studny, která bude sloužit mimo jiné i pro 
naši potřebu. Vedení obce v čele se starostou Petrem Zále-
šákem dlouhodobě podporuje sportovní činnost, čehož si 
velmi ceníme a vážíme, děkujeme. V měsíci listopadu pak 
byla podána po pěti letech podruhé žádost o dotaci na Mi-
nisterstvo školství mládeže a tělovýchovy. Na Silvestra 2019 
jsme uspořádali společné rozloučení s  rokem v  kulturním 
domě. 

Za vedení oddílu přejeme všem hráčům, obětavým čle-
nům, kteří zajišťují veškerý servis nejen kolem domácích 
utkání (praní dresů, úklid kabin, údržba a příprava hřiště, 
pokladna, udírna, občerstvení, zpravodaje atd.), sponzo-
rům, fanouškům a všem spřízněným lidem pevné zdraví, 
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém 
roce 2020.
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Hasiči Nenkovice v roce 2019

V roce 2019 jsme začali jako obvykle 
hasičským dohledem na oslavách Silvest-
ra, kde preventivní činnost v obci provádí 
spolehlivě náš člen Pavel Šlahař.

Pro letošní rok máme 25 členů. V prů-
běhu roku nás navštívila další kontrola z 
HZS ČR. Vedení místní jednotky prošlo 
změnou - byl jmenován nový velitel Pavel 
Marada. Na požární zbrojnici probíha-
ly práce na šatně pro jednotku po té, co 
jsme získali od sponzora materiál na její 
výstavbu. Také probíhaly údržby hasičské 
techniky, které byly technicky i časově 
náročné. Opravovali jsme přenosné čer-
padlo PPS12 a dále jsme prováděli opra-
vy na zásahovém vozidle AVIA DA12, kde 
jsme museli vyměnit palivovou soustavu 
od nádrže až po motor. Samozřejmě byly 
zapotřebí i jiné opravy, jako například ge-
nerální oprava brzd. Po těchto opravách 
byla technika na STK, aby byla ve 100% 
stavu vždy, kdy je potřeba. Tyto opravy 
dělali Petr Smějsa, Pavel Marada a Petr 
Zálešák, kterým tímto moc děkujeme. 

Tento rok prověřil i naši výjezdovou 
jednotku, který byla povolána ke 3 výjez-
dům, a to:

8. ledna v 18:35 jsme vyjeli k planému 
poplachu společně s SDH Žarošice a HZS 
Kyjov

12. října v 9:37 jsme vyjeli také k pla-
nému poplachu společně s HZS Kyjov

22. října v 22:57 jsme byli povoláni k 
požáru osobního automobilu, které se 
nacházelo v místní části obce Bařina. Sem 
jsme dorazili jako první a po příjezdu na 
místo jsme zjistili, že vozidlo bylo celé v 
plamenech. Poté, co jsme začali hasit, do-
jela jednotka HZS Kyjov, která už jen do-
zorovala při zásahu.

Děkujeme všem občanům, kteří se 
zajímají o dění v obci. Zavoláním na linku 
150 nebo 112, že se něco děje, i když je to 
ve výsledku planý poplach, je rozhodně 

lepší než nečinně přihlížet. Potom můžou 
být škody mnohem větší. Jako příklad 
uvedu, že i likvidace vosího hnízda pa-
tří k hasičské práci. Byl tu případ, kdy se 
vosy usadily pod střechou domu, a proto 
majitelé volali hasiče. Sjely se jednotky z 
Archlebova a HZS Kyjov, naše jednotka 
ne, nemáme na tuto situaci vybavení. 

Náš spolek byl osloven obecním úřa-
dem, abychom vyčistili místní kašnu. A to 
v době, kdy byl dostatečný přítok vody. 
Bohužel tato situace netrvala dlouho a 
voda na dlouho netekla z důvodu velké-
ho sucha. Je neuvěřitelné, že v naší obci, 
která má několik ocenění za třídění od-
padu, se najdou i takoví, co hází drobný 
odpad do kašny. Máme po obci několik 
míst na tříděný odpad, tak jej prosím vy-
užívejte!

V tomto roce jsme opět vyslali naše 
členy S.Kostrhouna a S.Šurýna do místní 
mateřské školy, aby předvedli techniku a 
vybavení, se kterým naše jednotka dispo-
nuje. Na závěr se děti projely v hasičském 
vozidle až k obecnímu úřadu, kde pozdra-
vily našeho pana starostu. Samozřejmě 
jsme se věnovali dětem i v létě na míst-
ním rybníku Nynek. Zde jsme děti učili 
stříkat proudnicí s hadicemi a následně 
je smotat. Tohoto úkolu se ujali členové 
S.Kostrhoun a P. Marada. Na starosti měli 
12 dětí. 

V letošním roce jsme se také zúčast-
nili noční soutěže v Želeticích a oslav 120 
let založení SDH Ostrovánky. V srpnu, 
na hody, jsme udělali společně s našimi 
Vetrány Hasičské odpoledne, které bylo 
pojato jako ukázka veškeré techniky od 
nejstarší, kterou disponují naši Veterá-
ni, až po tu novodobou, kterou má naše 
jednotka. Veškerá technika byla v provo-
zu. Po těchto ukázkách začala soutěž pro 
děti od 3 až do 16 let, ve dvou kategoriích. 
Všechny děti si mohly zkusit něco málo z 

hasičských soutěží. Každé dítě, které se 
zapojilo, dostalo diplom a nějakou drob-
nost. Počasí nám přálo, takže z plánova-
ného dvouhodinového programu se to 
protáhlo na čtyři hodiny.

Pro příští rok 2020 chystáme další po-
dobnou akci na místním hřišti, dále taky 
školení první pomoci pro místní občany 
a akci pro mateřskou školku. Plánujeme 
nějaké kino, ale tentokrát už bude zpo-
platněno vstupné, protože se zvětšují ná-
klady a OSA zvýšila poplatky o 40%.

Závěrem chceme poděkovat obecní-
mu úřadu za podporu a všem obyvate-
lům naší obce, kteří nás podporují v čin-
nosti, kterou provádíme. Budeme se na 
Vás těšit i v příštím roce. 

Starosta SDH Nenkovice Pavel Marada.
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SDH Veteráni Nenkovice

Vážení spoluobčané, tak jako každý 
rok bychom Vás chtěli ve stručnosti se-
známit s činností SDH Nenkovice – Ve-
teráni v roce 2019.

V zimních měsících jsme se scházeli 
v garáži u p. Zdeňka Kučery. Upravo-
vali, spravovali a udržovali svoji hasič-
skou techniku. Mezi tím nám přicházeli 
pozvánky na naše akce v roce 2019. Při 
výčtu akcí se budu snažit být stručný, 
aby bylo místo na naší fotodokumen-
taci.
• První naší akcí byly oslavy 120. let 

založení SDH Syrovín. 
• 15. 6. jsme se zúčastnili výročí za-

ložení SDH ve Vlkoši. Zde se světil i 
prapor místních hasičů. 

• 30. 6. to byly oslavy 130. výročí SDH 
Ratiškovice. 

• 13. 7. jsme vystavili svojí techniku 

v Holešově. 
• Další naší akcí byly noční závody 

v  Brumovicích. Odtud jsme si při-
vezli i zlatý pohár. 

• 3. 8. jsme vyjeli do Ostrovánek. Zde 
jsme předvedli ukázku hašení sta-
rou hasičskou technikou. 

• Hned druhý den jsme jeli na tradič-
ní hasičský den do Strážnice. I zde 
jsme provedli ukázky naší hasící 
techniky. 

• 11. 8. Hody Nenkovice. Dopoledne 
tradiční Mše svatá na místním hřbi-
tově. Vzpomínka na všechny bratry 
hasiče, kteří nás opustili. Na závěr 
mše nám důstojný otec posvětil 
náš nový prapor. Odpoledne jsme 
se spolu s mladšími kolegy zúčast-
nili Hasičského odpoledne na míst-
ním hřišti. 

• 31. 8. Přišla historická událost. Náš 
SDH vyjel poprvé za hranice. Na 
Slovensko. Byly to oslavy založe-
ní SDH v  Záhorské Bystrici. Setkali 
jsme se zde s vřelým přijetím. 

• 15. 10. jsme se již tradičně zúčastni-
li Memoriálu Pepy Koláře v Březině 
u Tišnova. 

• V listopadu nás kamarádi z Brumo-
vic pozvali na ukončení roku do 
místní zbrojnice. Byly zde také sbo-
ry veteránů z Bořetic a Kobylí. 
Také my jsme si uspořádali rozlučku 

s rokem 2019 v místní požární zbrojni-
ci. Na příští rok 2020 máme již několik 
pozvánek na oslavy. 

V  závěru bych Vám chtěl jménem 
SDH Nenkovice – Veteráni popřát mno-
ho radosti, štěstí a zdraví v roce 2020.

SDH Veteráni - Nenkovice



Hasičské odpoledne
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MYSLIVOST

Myslivecké sdružení Nenkovice z.s. mělo ke konci loň-
ského roku 9 členů a 5 stálých hostů. Měli jsme také ve svých 
řadách 1 adepta myslivosti. Ten však již úspěšně absolvo-
val zkoušky z  myslivosti a také se stal držitelem zbrojního 
průkazu. Na základě toho, a také že je občanem Nenkovic, 
požádal o přijetí za člena MS Nenkovice. O tomto bude roz-
hodovat výroční schůze MS Nenkovice zkraje tohoto roku.

V minulém roce jsme uspořádali 3 hony na drobnou zvěř, 
kdy jsme ulovili 56 zajíců, 27 bažantů a na polích v  okolí 
přehrady Nynek bylo uloveno 11 divokých kačen. Odlovili 
jsme také 19 kusů srnčí zvěře, 6 lišek a 2 kuny.

V oblasti péče o zvěř byly opraveny zásypy a krmeliště. 
Do honitby jsme vyvezli cca 5 tun krmiva a několikrát do-
plnili také slaniska o kamennou sůl. Toto přikrmování spo-
lu s další výsadbou BIO pásů a koridorů přispívá k zvětšení 
populace především drobné zvěře (bažant a zajíc), ale také 
k vyšším stavům zvěře spárkaté (srnčí).

KRÁLÍK DIVOKÝ

Zřejmě si mnozí z Vás pamatují v přírodě divoké králíky. 
Jejich populace byla zcela zničena v 70. letech minulého 
století. Mor a myxomatóza zcela zničily velké kolonie těch-
to krásných malých savců, kteří si vyhrabují nory, v kterých 
se ukrývají, žijí a množí. A tak jsme si řekli, že se pokusíme 
o návrat těchto původních obyvatel naší přírody. Dnes jsou 
králíci, kteří nepodléhají moru pouze v Austrálii. Tito se ale 
do Evropy nesmějí dovážet (je to bráno, jako že je to ne-
původní druh) a navíc by stejně v zimě uhynuli. Nejsou na 
evropské podmínky zkrátka stavění.

Od chovatele v ČR jsme zakoupili 4 samce a 8 samic. Od 
jara do podzimu o ně na svých dvorech pečovali Josef Špa-
něl, František Švaňhal a Stanislav Zálešák ml. Podařilo se jim 
je namnožit do celkového počtu 49 ks. Tyto jsme po vak-
cinaci u MVDr. Krahulové (Veterinární ordinace u Mikeše) 
vypustili začátkem září a zatím se jim daří.

PROSBA NEJEN ZA DIVOKÉ KRÁLÍKY

V této souvislosti bych chtěl za celé Myslivecké sdružení 
slušně a vlídně požádat o zodpovědnost při venčení psů a 
kontrolu jejich volného pobíhání. Především v oblasti vodní 
nádrže Nynek a přilehlých teras, ale i jinde v přírodě. V mi-
nulosti se vyskytl např. případ stržení srnčí zvěře. V jednom 
případě jsme v  červenci v létě odevzdali na Okresní vete-

rinární správě uhynulého zajíce z obavy, že je tzv. nakažen.  
Vyšetřením bylo zjištěno, že uhynul na zápal plic, což bylo 
přímo od Okresní veterinární správy označeno jako „uštvání 
zvěře“.

Buďte prosím ohleduplní. Děkujeme.

KARÁSEK

Také v loňském roce jsme uspořádali rybářské dětské zá-
vody na přehradě Nynek. Účast dětí byla velmi hojná. A byly 
v lovu také velmi úspěšné. Celkem se ulovilo 685 karásků. Na 
konci byla všem zúčastněným dána možnost vybrat si z hez-
kých cen, co se jim líbí. Ceny do tomboly byly zakoupeny za 
přispění Obce Nenkovice. Tímto děkujeme za podporu a už 
se těšíme na 3. ročník.

MYSLIVNA

U myslivny pokračovaly práce v zadní části, kde bylo zho-
toveno opláštění venkovního posezení. Toto posezení bude 
na podzim na dobu honů osazeno plachtou proti špatnému 
počasí a zvětší se tím prostor na posezení a odpočinek po 
honech na Poslední leči.

Závěrem bych Vám všem chtěl, za sebe i za všechny mys-
livce a přátele myslivosti, popřát vše dobré v roce 2020.

Ing. Jaroslav Kučera,
předseda MS Nenkovice, z.s
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Nenkovjánek

Uplynulý rok 2019 byl pro naše malé členy něčím výjimeč-
ný. Na začátku února jsme vystoupili s novým pásmem „Od jara 
až do zimy“ na školním plese v Nenkovicích. Tohle vystoupení 
jsme zopakovali ještě jednou, ve Ždánicích na Májové veselici. 

Také jsme se v tomto roce přesvědčili, jak šikovné zpěváč-
ky v Nenkovjánku máme. V březnu se konala soutěž „Zpěvá-
ček Hanáckého Slovácka“, kde si zazpívalo z našeho souboru 
8 dětí. I přes obrovskou konkurenci se třem z  nich povedlo 
prozpívat se do dalšího kola, což je velký úspěch. V dubnu se 
konaly další dvě pěvecké soutěže. Natálka Potěšilová ve Ždáni-
cích na Zpěváčkovi vyhrála a pokračovala do dalšího kola „Děti 
a píseň Slovácka 2019“, kde si také vyzpívala výhru a postou-
pila až do Moravskoslezského kola. V Hodoníně na velkém pó-
diu vystupovala Zdenička Gricová, která se z velkého konkurzu 
dostala do soutěže Věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého. 
5. května 2019 proběhlo další kolo Zpěváčka 2019 v Ratiškovi-
cích. V tomto kole nás reprezentovali Radeček Potěšil a Matyá-
šek Vlasák, taktéž předvedli skvělý výkon!

Po těchto akcích jsme se soustředili na to nejdůležitější vy-
stoupení, které nás v roce 2019 čekalo. Slovácký rok v Kyjově 
a účast na něm pro nás znamenala hodně. V  sobotu se děti 
zúčastnily průvodu, kde reprezentovaly naši obec. Následující 
den jsme vystoupily v pořadu „Jak se žije v Neplechově“ s na-
ším novým pásmem „Na seně“. Jelikož se Slovácký rok konal 
v srpnu, děti musely trénovat i o prázdninách. Jejich píle ale 
opravdu stála za to, protože na jevišti předvedly úžasný výkon 
a sklidily velký potlesk. Po vystoupení si děti mohly užít zby-
tek dne v parku, kde vystupovaly. Byly zde nachystány různé 
atrakce pro děti, jako malování chodníku pískem, četba pohá-
dek od babičky, nebo balíky sena k dovádění a mnoho dalších 
stanovišť. 

Po letních prázdninách jsme se sešli v  říjnu opět v  naší 
zkušebně nad obecním úřadem a přivítali mezi sebe několik 
nových členů, což nás velmi těší! Aktuálně Nenkovjánek na-

vštěvuje 21 dětí ve věku od 4 do 15 let. Také máme radost, že 
se naši členové věnují i hře na hudební nástroj (fl étna, housle), 
což můžeme využít při našich vystoupeních, kde pomáhají s 
hudebním doprovodem. 

Naposledy v roce 2019 jste nás mohli vidět v Nenkovicích 
22. prosince na vánočním koncertu, který se pod aktuálním ve-
dením v tomto formátu konal už počtvrté. Jsme rádi, že si naše 
koledy přijde každý rok poslechnout tak hojný počet návštěv-
níků, za to moc děkujeme. 

Vánočním koncertem jsme ale v předešlém roce neskončili. 
26. prosince jsme se, jako každý rok, vydali na štěpánskou kole-
du. „Dáte-li aj grošík, vezmeme, nebo vdolků košík přijmeme…“ 
zaznělo téměř u každého domečku našich členů. A jak se zpívá 
v  koledě, tak to i bylo. Děti si vykoledovaly sladkosti, dostaly 
vánoční cukroví či teplý čaj na zahřátí.

Rádi bychom ještě poděkovali rodičům, kteří nám pomáha-
jí, chystají a oblékají děti do krojů, doprovázejí je na vystoupení 
a celkově za veškerou jejich ochotu. Dále děkujeme Obecnímu 
úřadu v Nenkovicích a všem, kteří chodí na naše vystoupení a 
podporují tím tak naše malé zpěváčky a tanečníky. 

Těšíme se na Vás na dalších vystoupeních v roce 2020. 
Vedoucí Nenkovjánku

Bc. Lucie Spurná, Veronika Mikesková a Mgr. Radka Seďová
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Galerie 2019

Galerii se vedlo v  celkové návštěv-
nosti v  roce 2019 dobře. Nevidím dů-
vod, proč v  aktivitách nepokračovat a 
tak znovu připravit zájemcům o umění 
pěkné zážitky. I když náplň byla v  roce 
2019, co do počtu výstav skromnější, 
o to byl jejich obsah bohatší. Pokaždé 
je organizace výstavy náročná, ale díky 
spolupráci s obecním úřadem, se to dá 
zvládnout bez problémů.

Na jaře se v  galerii, opět po šes-
ti letech, objevilo jméno Jan Botek. 
Jeho sólová výstava byla velmi úspěš-
ná. Tematicky se malíř stále pohybuje 
v  hradišťském regionu. Jeho kapličky, 
kostely, krajiny a nově biblické výje-
vy jsou lidem blízké, milé, podmanivé 
a barevně a tvořivě bohaté. Podzimní 
výstava „ Děvčata od Hradišťa “ předsta-
vila tři kamarádky, absolventky Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském 
Hradišti. Prostředí výtvarného umění 
prošlo v  posledních desetiletích dyna-
mickým vývojem a tato mladá genera-
ce čtyřicátnic nám ukázala různorodost 
zaměření absolventek. Autorkou obra-
zů byla Klára Roche, která dnes vyučuje 
na SUPŠ grafi cký design a vede sítotis-
kovou dílnu. V  její tvorbě lze nalézt té-
mata, která vychází hlavně z  prostředí 
jižní Moravy. Petra Nožičková se zařadi-
la do kategorie keramiků a přivezla do 
galerie keramiku, která slouží jak este-
tický doplněk do bytu, tak jako kerami-
ka užitková. Marie Hubíková se zabývá 

fl oristikou, její květinové dekorace byly 
ukázkou vkusu a řemeslné zručnosti.

Těším se na rok 2020. Znovu obno-
vím adventní výstavy. Jsou to výstavy, 
které vyžadují velké množství energie 
a také času, a proto se budou konat 
jenom jednou za dva roky. Do galerie 
přijal pozvání grafi k Michal Bačák. Jeho 
malířský rukopis jsem poprvé viděla 
na výstavě v  Domě umění v  Hodoníně 
a moc jsem si přála, aby přijal pozvání 
do Nenkovic. Dnes je to již potvrzeno a 
koncem listopadu se budeme těšit na 
obrazy s  jemným rostlinným motivem. 

Kniha o Jano Köhlerovi – událost roku 2019

Koncem kalendářního roku se stává, 
že si často připomínáme nejdůležitější 
události uplynulého období. Některé se 
vám zapíší hluboko do paměti, rádi si je 
připomínáte, rádi je sdělujete ostatním. 
A tak mi dovolte, podělit se s vámi o je-
den z  nejkrásnějších zážitků roku 2019. 
Přesně 28.ledna 2019 v Arcibiskupském 
paláci v Olomouci, který je od 16.stol.až 
dodnes sídlem olomouckého arcibisku-
pa, se konal křest knihy, která nese název 
„Jano Köhler“.

Knižní zpracování Köhlerova života a 
díla doposud chybělo. Došlo sice k něko-
lika záznamům a byly vydány brožované 
publikace, které se vždy vázaly k různým 
výročím Jano Köhlera. 

Ale až z iniciativy PhDr. Karla Antoní-
na Kavičky, který působil na Arcibiskup-
ství jako kancléř, později jako vedoucí 
Arcidiecézního archívu v Olomouci a vy-
dal řadu publikací týkající se hlavně dějin 
církevního umění, se uskutečnilo něco, 

v co jsme ani nedoufali. Tato kniha byla 
vydána u příležitosti 145. výročí narození 
akad.malíře Jano Köhlera. Jde o zpraco-
vání té nejvýznamnější části jeho tvorby. 
Spoluautorství přijali akad.sochaři, man-
želé Vojtěch a Passionária Paříkovi, a Mgr.
Silvie Malíková. Všichni jmenovaní autoři 
poukázali na rozsáhlost a význam Köhle-
rova díla. Jeho umění daleko překročilo 
regionální hranice. V oboru fresky, sgrafi -
ta a zejména keramické mozaiky ho znal-
ci umění označují za umělce světového 
jména. Rezidence, ve které křest této 
knihy probíhal, je nejvýznamnější palá-
covou stavbou ve městě. Vstupní halu, 
hlavní schodiště a další prostory paláce 
vyzdobil Jano Köhler svými sgrafi ty a 
freskami. Stopa Köhlerova rukopisu je 
tady vidět na každém kroku. Křest knihy 
probíhal na tom nejsprávnějším místě a 
za účasti té nejpovolanější osoby Mons.
Jana Graubnera, arcibiskupa olomouc-
kého. Tento akt byl pro mě a určitě i pro 

Dovolím si ještě poznamenat, že setká-
ní s Michalem Bačákem nebylo náhod-
né, jeho rodiče žijí v Nenkovicích.

O zajímavé akce není nouze. Námě-
tů se objevuje hodně, ale nechci před-
bíhat, možná ještě něco přibude. Všem 
příznivcům nenkovské galerie a umění 
vůbec moc děkuji za sebe i za spolupra-
covníky z obecního úřadu za podporu a 
těším se na další příjemná setkání. Pa-
matujte, že galerie je místem nejen pro 
prezentaci umění, ale i pro přátelská 
setkání.

Jitka Válková

ostatní pozvané nezapomenutelným 
a silným emociálním zážitkem. Velký a 
skromný umělec se dočkal uznání, které 
mu bylo v minulosti tolik let odepíráno. 

Jitka Válková
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Zkušebna

„Když dokážu vybočit ze zaběhlé cesty, když se dokážu 
dostatečně očistit, když nejsem sobecký a když dokážu být 
dost štědrý a milující a silný, abych odhodil všechny předsta-
vy o sobě samém a všechny hloupé úvahy o tom, co podle 
sebe jsem - a jasně si uvědomím, kdo skutečně jsem, tedy že 
jsem jen další dítě boží - pak se stanu prostředníkem, kterého 
může hudba využívat. A v tom spočívá mé naplnění. Tehdy 
začne znít ta pravá hudba.“

John McLaughlin

Sounds of Occupation - odehrané koncerty v roce 2019
16/2/2019 - Brno - Kabinet
Múz (spolu s Houpací koně)

8/6/2019 - Kyjov - FakinFakit! Vol. 3 (spolu s Tomáš Sytař, De La 
Mente, Yucatan, Three Wild Guns, Shatoon, Rocky
Mountain Oysterz, Ʃ a Señor Sanchez)

1/12/2019 - Brno - Kabinet Múz (spolu s Craggy Collyde, John 
Fennelly, Voodoo Recipe)
Sounds of Occupation - https://soundsofoccupation.band-
camp.com
Tennessee Strange - https://bandzone.cz/_101308
Děkujeme obci Nenkovice za podporu.

Kulturní akce a společenské akce

V letošním roce ples pořádala ZŠ a MŠ Nenkovice. Obec 
vypomohla s  výzdobou sálu a tombolou.  Čarodějnice se 
v  r. 2019 nakonec nesletěly, protože se do příprav přihnal 

(více fotografi í naleznete na www.nenkovice.cz)

Den dětí

Suchý, ale přitom deštivý rok, kdy za-
pršelo snad na každou akci. Na den dětí 
ovšem přiletěla velká bouřka, smetla 

Krojované hody

Velké přípravy, spousta práce, spoustu času, vymýšlení, od po-
zvánky až po tanečky, je toho dost, co je potřeba pořešit, tak aby 
všechno bylo, jak má být. Krásnou videopozvánkou to začalo. Hol-
ky vymyslely scénář, sbalily kluky, šup do kroju a jdem na to. Jo ještě 
napéct buchty a bábovku, nachystat klobásy, upéct chleba a může-
me natáčet. Část pozvánky si natáčely „děcka“ sami na teleskopické 
tyčce a část Radek H. droníkem, ten jí pak zpracoval a vylezla z toho 
nádherná videopozvánka. A pak přípravy na výzdobu, víno, koláče, 

nasmažit řízků, májky, máj, která se musí pohlídat, aby jí někdo ne-
poškodil. Nakonec takové dvě noční u máje jsou taktéž super akce.  

Hodně se trénovalo a připravovalo půlnočko. Tam se přidaly k 
mladým i ženy a trénovaly svoji část vystoupení a tak dál a tak dál. 
Trénovalo se na sále i na dvoře. Všichni se snaží vše dokonale při-
pravit, aby bylo veselo a vše dopadlo na výbornou. Překvapit může 
špatné počasí. Ale horší je červík, který neustále něco rozvrtává. Ale 
tak už to bohužel bývá.

snad všechno, skákací hrad, malování, 
fotokoutek, jen statečné děti neuletěly 
a taky Mimoň se Šrekem tancovali a bě-
hali mezi posledními kapkami a balon-
ky po hřišti. 

G.K.

déšť. Nakonec vylezlo i sluníčko, ale čarodky už nevyletěly. 
S tím deštěm to ovšem pokračovalo dál, na den dětí a taky 
na hody.
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V pátek odpoledne chlapi sehráli hodový fotbalový zápas, 
holky přitom nazdobily máj. Chlapi pak společně máj postavili. 
Krásná máj, plná barev pyšně vzhlížela nad celým areálem, tan-
čilo se pod hudebním doprovodem Markéty a Vlastika.

V sobotu vyšel krojovaný průvod obcí, s povolením hodů 
starostou a s vyzvednutí stárek s tradičním „Tlučů, tlučů..“ Spous-
tu lidiček se obléklo do krojů, malé i větší dětičky pobíhaly ve 
svých krojcích. Po maratonu po obci, kdy teploty byly opravdu 
hodně vysoké, krojovaní v krojích uvařeni, byl večerní nástup 
na taneční hodovou zábavu. A po velikém vedru přišla k večeru 
opět bouřka. A pršelo a pršelo. Pod pergolu vlezlo neobyčejné 
množství lidiček. Díky za to, že jste přišli podpořit i v tom dešti. 
Více jak sto lidí a krojovaných se mezi kapkami bavilo a tanči-
lo, nakonec však mraky odletěly a i půlnoční překvapení mohlo 
být uskutečněno. Krásným super moderním vstupem nastoupili 
krojovaní na plac a všemi možnými tanečními kreacemi potěšili 
a pobavili za velkého potlesku obecenstvo. Pak na plac vpluly 
ženy, jako labutě se opravdu malinko čachtaly ve vodě. Nakonec 
krojovaní roztančili celé obecenstvo, ještě zvedačky a juchačky  
stáreček a stárků Terka a Dan, Verča a David, Dana a Martin, Eva 
a Jakub a celé chasy Karin a Tomáš, Sabka a Kuba, Silva a Martin,  
Monika a Marek, Kristina a Jirka a všichni skotačili za doprovodu 
dechové hudby Hradčovjanka až do brzkých ranních hodin.

V neděli vstávat, oblíkat a na utíkat na hodovou mši svatou 
na hřbitov. Odpoledne připravili na hřišti  hasiči ukázky hasičské 
techniky a práci s ní od veteránů přes mladé hasiče, až po malé 
děti. 

Pak následovala cimbálová muzika. Dominik, Marek, Natálka 
hráli jak o život, holky skočily do krojku a tančilo se, zpívalo, cif-
rovalo až snad do tří do rána. Velcí i malí, zpěv se linul celou obcí.

Celé hody zdokumentovali: video Laďa Š., foto Lukáš B.
G.K.

Slovácký rok v Kyjově

Po čtyřech letech opět oslavy Slováckého roku 
v Kyjově. Naparáděný vozík s presem, vínem, plný 
hroznů, nazdobené cepy, staré dřevěné vidle a 
hrábě pak zdobily nenkovjáky v průvodu. Krojo-
vaných z Nenkovic bylo v průvodu cca devadesát. 
Parádní kroje, děti v nenkovjánkovském krojku, 
ženy a muži v krojích. Ceduli s názvem obce nes-
li stárci Dana Kotasová a Martin Kučera. Prapor 
se symbolem obce hrdě nesl pan Jiří Procházka. 
Nenkovjáci nezklamali, bylo nás řádně slyšet a 
vidět. Obec  děkuje všem za účast v  průvodu a  
obětavost a  podporu v souvislosti se všemi pří-
pravami na Slovácký rok v Kyjově.

G.K.
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Mikuláš a mikulášská besídka 

Mikuláš i v letošním roce chodil s bandou čertů a andílky ves-
nicí a zaťukal na dveře na hodné i zlobivé dětičky. V neděli se pak 
konala mikulášská besídka, kde se tancovalo, malovalo a hrálo 
se a zpívalo a pak přišly za velkého burácení čertiska s pytlem a 
hořícími vidlemi, ale nakonec přišel i Mikuláš s andílky s velkou 
nadílkou. 

G.K

Vánoční koncert Nenkovjánku

Nenkovjánek a jeho vánoční koledy si přišlo poslechnout 
spoustu maminek, babiček, tatínků, dědečků, tetiček a strýčků. 
Vánoční atmosféra, vůně svařeného vína a vánoční svátky mohou 
začít. 

G.K

Silvestr

Silvestrovský večer pro občany byl uspořádán v kavárně 
na KD, přátelské popovídání, půlnoční přípitek šampaňským, 
ohňostroj a je tu Nový rok 2020.

G.K.

Kronika obce

Kronikářkou obce se stala Hana Švaňhalová. V nové kronice zapsala období od r. 2015, které doplňuje krásnými kresbami. 

Kulturní a společenské akce v roce 2020:

1. března 2020 Vítání občánků
15. března 2020 Dětský karneval
19. dubna 2020  Beseda k 75. výročí
 osvobození obce

30. dubna 2020  Slet čarodějnic
20. června 2020  Karásek
27. června 2020 Dětský den
14. - 16. srpna 2020  Krojované hody

Karásek - předávání cen



Karásek - pohodové rybařeníKarásek - pohodové rybaření

Karásek - ceny pro soutěžícíKarásek - ceny pro soutěžící

Krojovaná chasa zve na hodyKrojovaná chasa zve na hody

Karásek - předávání cenKarásek - předávání cen Karásek - Karas teamKarásek - Karas team

Krojovaná chasa zve na hodyKrojovaná chasa zve na hody Krojovaná chasa zve na hodyKrojovaná chasa zve na hody

FOTOPŘÍLOHA 

Kulturní a společenské akce



Krojované hody Terka a DanKrojované hody Terka a DanKrojované hody Verča a DavidKrojované hody Verča a David



Krojované hody Dana a MartinKrojované hody Dana a Martin Krojované hody Eva a JakubKrojované hody Eva a Jakub

Krojované hody Monika a MarekKrojované hody Monika a MarekKrojované hody Karin a TomášKrojované hody Karin a Tomáš



Krojované hody Sabka a KubaKrojované hody Sabka a Kuba Krojované hody Silva a MartinKrojované hody Silva a Martin

Krojované hody povolování hodůKrojované hody povolování hodů

Krojované hody Kristina a JiříKrojované hody Kristina a Jiří Krojované hodyKrojované hody
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Krojované hody - nedělní posezení u cimbáluKrojované hody - nedělní posezení u cimbálu Krojované hody - nedělní posezení u cimbáluKrojované hody - nedělní posezení u cimbálu

Slovácký rokSlovácký rok Slovácký rokSlovácký rok

Slovácký rokSlovácký rok Slovácký rokSlovácký rok

Krojované hody - nedělní posezení u cimbáluKrojované hody - nedělní posezení u cimbálu
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Mikulášská besídkaMikulášská besídka

Vánoční koncert - NenkovjánekVánoční koncert - Nenkovjánek

Mikulášská besídka - andílciMikulášská besídka - andílciMikuláš v obciMikuláš v obci
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Základní škola

Rok se s rokem sešel, a my bychom proto pro Vás rádi zre-
kapitulovali události a dění uplynulého roku v naší škole. V 
minulém roce opět proběhly některé personální a organi-
zační změny. Po celých čtyřech letech totiž opět přibyl i 9. 
ročník, a proto od září nastoupil nový pan učitel, Mgr. David 
Kosík, který se stal třídním učitelem 6. třídy. Zároveň nastou-
pila i Mgr. Jana Horáčková, která je třídní učitelkou 4. a 5. 
ročníku. Z kuchyně po roce odešla paní Erika Jakubčíková a 
nahradila ji paní Olga Slováčková. Přivítali jsme i novou paní 
uklizečku, Ivetu Kotasovou. Veškeré informace týkající se  ZŠ 
a  MŠ najdete na našich nově aktualizovaných a modernizo-
vaných webových stránkách (http://zs-nenkovice.cz/). 

V září nastoupilo do první třídy 13 žáčků a celkový po-
čet žáků se tedy zvýšil na 85, což je o 15 více než minulý 
rok. Jsme moc rádi, že po několika hubených letech se po-
čet žáků ve škole zvyšuje. Ve školním roce 2018/19 nebyl 
otevřen 9. ročník, tudíž odpadly starosti s přijímačkami na 
střední školy. Ovšem letos máme deváťáků hned 14 a těšíme 
se na prezentace jejich závěrečných prací předtím, než se 
nám rozprchnou na střední školy. 

Na naší škole i nadále působí několik asistentů pedago-
ga, díky čemuž máme možnost individuálnějšího přístupu 
ke každému dítěti. Tomu napomáhá i pedagogická interven-
ce v rámci podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami.

Ve školním roce 2019/20 opět proběhlo národní SCIO 
testování žáků 6. a 9. tříd. Výsledky ukazují, že rozhodně ni-
jak nezaostáváme za většími školami ve městech. Porovná-
ním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obec-
ně studijních předpokladů jsme zjistili, že studijní potenciál 
žáků 6. ročníku ZŠ a MŠ Nenkovice je využíván optimálně, 
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů. Co se matematiky týče, zjistili jsme, že poten-
ciál žáků v matematice je využíván dobře, výsledky žáků jsou 
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních 
předpokladů. Žáci pracují nad svoje možnosti. Žáci deváté-
ho ročníku dopadli v matematice také velmi dobře. Jejich 
výsledky jsou též na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich 
studijním předpokladům, pracují nad své možnosti.

V listopadu se konalo školní kolo olympiády v českém ja-
zyce, z něhož na základě výsledků postoupil žák 8. třídy do 
okresního kola v Hodoníně. Olympiáda z dějepisu dopadla 
také velmi dobře a do okresního kola ve Strážnici od nás míří 
žák 9. třídy.

V současné době je naše škola zapojena do čtyř projektů 
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EU. Díky penězům z těchto projektů bude možné obnovit a 
modernizovat počítačovou učebnu a sítě. 

Dále máme v plánu vybudovat novou učebnu družiny. 
Z kapacitních důvodů budou tedy k dispozici dvě oddělení 
družiny a již v září nastoupila i nová paní vychovatelka. Děti 
do družiny chodí velmi rády, protože je pro ně vždy připra-
ven zábavný program a mnoho zajímavých aktivit. Jak to v 
naší družině vypadá? Paní vychovatelka Vám dá ráda na-
hlédnout do dění:

Sváteční dny ve školní družině

Příprava na Vánoce začíná u nás v družině mnohem dříve 
než v leckteré rodině. Obdarovat totiž 40 dětí není jen tak. 
A proto nakupovací maraton začíná již v říjnu, kdy se v ob-
chodech objeví první sladkosti vhodné do mikulášských ba-
líčků. Nakupuji 40 Mikulášů, 40 čokoládových tyčinek, pyt-
líky s perníkem a jinými dobrotami. Po večerech procházím 
internetové stránky se stavebnicemi, hledám na diskusních 
fórech, které hry jsou u dětí mladšího školního věku nejoblí-
benější. Porovnávám ceny a důvěryhodnost obchodů. 

Prosinec se blíží. Kdo nám letos udělá v družině Mikulá-
še? Kdo anděla? A kdo čerta? Páťačky Terezky a Simonka jsou 
naštěstí svolné, ochotně se ujímají rolí svatých i pekelných 
bytostí. Zkoušíme kostýmy, trénujeme úvodní slovo. Z tajné 
skříně vytahuji světýlka a vánoční ozdoby a s prvňáky zdo-
bíme stromeček. 

Odcházím pár dnů na neschopenku a věřím, že to moje 
báječné kolegyně zvládnou. Zvládly na jedničku.

Pět dnů před vánočními prázdninami mě přepadají po-
chybnosti. Dárků pod stromečkem bude určitě málo. Spě-
chám do obchodu, přikupuji společenskou hru a kreativní 
malování se šablonkami.  

„Přijde do družiny Ježíšek?“
 „Budeme mít letos dárečky?“
S vážnou tváří dětem odpovídám, že letos bohužel ne, 

že se to všechno prostě nedalo stihnout – byla jsem přece 
nemocná. František na jeden den uvěřil.

V pátek 20. prosince se v družině konečně naděluje. Stro-
meček září nad hromadou dárků, děti se ode dveří ženou 
na koberec. Rychle se probírají krabicemi a zkoumají jejich 
obsah. Počáteční výkřiky údivu se mění v brebentění o tom, 
jak se to hraje, jak se to staví, jak to jezdí. Natálka si zabírá 
indiánské žlutěpuntíkové teepee. Mladší děvčátka ukořistila 
kreativní malovánky se šablonkami a stihla pomalovat té-
měř všechny předtištěné strany. Zachraňuji poslední 4 listy, 
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vhodné ke kopírování. Tužka Albi vydává svá první česká a 
anglická slova. Kluci zkouší na chodbě výdrž nového autíčka. 
Elektrická stavebnice zaujala Martina, Toma a Matyáše. Vždyť 
kdo by nechtěl roztočit vrtulku nebo spustit sirénu. Pro nás 
velké byl pod stromečkem taky dárek, ujali jsme se nových 
nůžek a tavných pistolí, protože těch není ve škole nikdy 
dost. Děti se pomalu rozcházejí. Zbývá najít novým hračkám 
svoje družinové místečko, uklidit hromadu papírů. Domů si 
balím společenskou hru Kivi, abych prozkoumala pravidla. 
Přeji Vám štěstí a zdraví v nadcházejícím roce. Ivana Gazár-
ková

Již více než 12 let mají žáci možnost vyjádřit svá přání a 
námitky ve školním parlamentu, prostřednictvím zvolených 
zástupců z každé třídy. Snahou naší školy je zapojit žáky ak-
tivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se 
na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, hledat nové 
možnosti, podílet se na organizaci projektů či exkurzí. Členy 
parlamentu jsou žáci 3. až 9. ročníku. Žákovský parlament se 
schází jednou měsíčně a návrhy žáků jsou potom doručeny k 
rukám ředitele a zainteresovaných osob. Zápisy z parlamen-
tů najdete i na našich webových stránkách. 

Děti například chválí jídla tradiční české domácí kuchyně, 
která jim paní kuchařky připravují. Paní kuchařky rády vyhoví 
přáním, která jsou přednesena na parlamentu. Děti se do-
čkaly i tolik vytoužených palačinek. V kuchyni se snaží, aby 
bylo na svačinku každý den ovoce či zelenina. Jeden den v 
týdnu je do jídelníčku zařazeno jídlo podle Antonie Mačin-
gové. Paní kuchařky pravidelně navštěvují školení, aby získa-
ly inspiraci a dětem nabídly k obědu jen to nejlepší.

V rámci 2. Konference žákovských parlamentů se žáci 
druhého stupně zapojili do soutěže, díky níž mohli získat 
finanční odměnu na realizaci vlastního projektu „Relax na 
paletách“. Tato konference se konala v Základní škole ve Sva-
tobořicích – Mistříně a žáci si vyzkoušeli jaké to je, stát se 
projektovým manažerem. Celkem se zapojilo 8 škol se svými 
projekty a nám se podařilo získat grant ve výši 10 000 Kč. 
Za finančního přispění obce Nenkovice jsme společnými si-
lami vytvořili relaxační místo s altánem a posezením. Rádi 
bychom poděkovali rodičům, kteří přišli pomoci se sestavo-
váním nábytku z palet. Děti zde mohou trávit volný čas a v 
teplých měsících je možné zde realizovat i výuku.

Po vyučování navštěvují žáci různé kroužky. V letošním 
roce mohou chodit do sportovního kroužku, keramiky, dra-
matického kroužku, a ti starší mohou chodit na doučování 
matematiky a českého jazyka. Toto doučování je myšleno 
jako příprava na přijímací zkoušky. 

V minulém roce si žáci dramatického kroužku připravili 
představení Rebelové k příležitosti ¬¬¬¬oslavy Dne matek. 
Letos děti nacvičují Shreka, jehož premiéra je naplánována 
na slavnostní ukončení školního roku. Všichni jste srdečně 
zváni.

Naše škola je již několik let zapojena do soutěže ve sběru 
starého papíru. Během roku celkem žáci nasbírali 5 748 kg. 
Nejlepší sběrač nashromáždil 1 018 kg starého papíru. Kaž-
doročně pořadatel, Ekor Kyjov, odmění děti věcnými cenami.

Účastníme se také projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme 
si svět. Cílem tohoto projektu je podpořit environmentální 
vnímání světa okolo nás. Děti si například prohlubují pově-
domí o třídění a recyklaci odpadů. Dlouhodobě sbíráme sta-
ré baterie, či vysloužilé elektrospotřebiče a žáci zpracovávají 
4 úkoly za rok. Odměnou jsou jim věcné ceny a vědomí, že 
udělali dobrou věc pro naši přírodu.

V rámci projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol 

dostávají žáci prvního i druhého stupně pravidelně jednou 
za 14 dní neochucené plnotučné mléko a balíček s ovocem 
a zeleninou. Občas najdou v balíčku i 100% ovocné pyré 
či bílý jogurt. V každém pololetí dojde i tzv. ochutnávkový 
balíček pro každou třídu. V něm je například několik druhů 
jablek, hrušek, granátové jablko, různé druhy sýrů, atd. Ten-
to projekt zaštiťuje společnost MK Fruit s.r.o.

Celoročně učitelé organizují pro žáky mnoho zajímavých 
exkurzí a poznávacích výletů, viz. přehled akcí. V únoru se 
konal lyžařský kurz v Beskydech, ve Velkých Karlovicích, kte-
rého se zúčastnilo 14 žáků. Děti dojely nadšené a instrukto-
ři věnovali spoustu času a trpělivosti těm, kterým lyžování 
ještě tolik nešlo. Ani žáci prvního stupně nebyli ochuzeni o 
výukové aktivity mimo školu a od března do června jezdili 
na plavecký výcvik do Bučovic. 

Minulý rok pořádala ZŠ a MŠ Nenkovice školní ples. Výtě-
žek z plesu byl použit na nákup nábytku do tříd na prvním 
stupni. Děkujeme sponzorům, kteří darovali ceny do tom-
boly.

PŘEHLED AKCÍ 

V ROCE 2019

Leden:

 Divadélko pro školy  1. st– Z devatera pohádek
    2. st– Fenomén Karel Čapek
 Dětský karneval na prvním stupni
Únor:

 Školní ples
 Lyžařský výcvikový kurz
Březen:

 Návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti – 
první stupeň

 Planetárium Brno – žáci 8. třídy
 Zahájení plaveckého výcviku žáků z prvního stupně
 Konference žákovských parlamentů ve Svatobořicích 

– Mistříně
 Den Země: Úklid Sovinců – zúčastnili se žáci druhého 

stupně a vysloužili si velkou pochvalu
Duben:

 V knihovně Kyjov přednáška „Jak to chodí v knihovně“ 
– žáci druhého stupně

Květen:

 Seminář pro žáky 2. stupně o ochraně životního 
prostředí. Seminář proběhl v přírodní rezervaci 
Sovince.

 Oslava Dne Matek
 Pythagoriáda – 6. ročník 
 Návštěva Úřadu práce v Hodoníně – žáci 8. třídy
Červen:

 Den dětí – fi lmový den s občerstvením
 Výlet 6. a 7. třídy do ZOO Hodonín, planetária a 

jumpparku Brno
 Návštěva družební školy na Slovensku 
 Výlet žáků 8. třídy do VIDA Brno a následně 

Lasergame
 Výlet 1. stupně do ZOO Lešná
 Zápas v kopané a vybíjené
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Září:

 Slavnostní zahájení nového školního roku
 Pasování prvňáčků
 Veletrh vzdělávání a Divadlo fyziky v Kyjově – 8. a 9. 

třída
 Žáci prvního stupně navštívili dopravní hřiště
Říjen:

 Vida Brno 1. stupeň
 Divadélko pro školy: Pohádky z našeho statku – žáci 

1. stupně
Listopad:

 Exkurze žáků z 5. třídy do Prahy
 Preventivní program „Jsem kamarád“ pro žáky 1. a 2. 

třídy
Prosinec:

 Mikulášská obchůzka žáků 9. ročníku
 Vánoční tvořivé dílny pro žáky a rodiče
 Vánoční zpívání na schodech a besídky ve třídách
 Výlet žáků 9. třídy na Vánoční trhy do Brna
 Výlet žáků 7. a 8. třídy na výstavu Josefa Lady ve Veselí 

nad Moravou
 Návštěva Vánočního Muzea v Kyjově – žáci 8. ročníku
 Divadelní představení Lucerna v Mahenově divadle 

v Brně – celý druhý stupeň
 Anthropos Brno – žáci 6. ročníku
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Mateřská škola Nenkovice

Jaký byl vlastně rok 2019 v naší mateřské školce? Byl 
pestrý, zajímavý a veselý. Školku navštěvovalo 30 dětí, 
z toho 7 dětí dojíždělo z obce Stavěšice. Do 1. třídy jsme 
připravovali 10 předškoláků, se kterými jsme se v červnu 
rozloučili a kteří v září s úsměvem nastoupili do základní 
školy, kde se těšili na nové zážitky. O děti se starají ne-
jen dvě paní učitelky, ale pomáhá jim i školní asistentka. 
S  nimi se děti učí objevovat svět kolem nás, poznávat 
nové kamarády, společně si připomínat oslavy, svátky a 
lidové zvyky. Nabízí dětem také výuku anglického jazyka, 
hry na fl étnu a tvoření s keramickou hlínou. Osvědčila se i 
plavecká výuka ve Bzenci, kterou bychom rádi dále reali-
zovali v časovém intervalu dva roky. Děti se zbaví strachu 
z vody a naučí se základům plavání. Profesionální a milý 
přístup učitelů plavání je zárukou příjemného zážitku.

Během školního roku paní učitelky pro děti vyhledá-
vají vhodné výukové programy, a tak se děti mohou ve 
školce potkat s vojáky, myslivci, policisty, herci a dalšími 
zajímavými lidmi. Děti jsou ve svém známém prostředí a 
zároveň jim přibližujeme činnosti z běžného života. Část 
akcí probíhá také ve spolupráci se základní školou např. 
karneval, recyklohraní, Den Země, Děti čtou dětem nebo 
vánoční dílny. Děti všechny tyto akce přijímají velmi klad-
ně a seznamují se při nich i se staršími spolužáky, se kte-
rými se potkávají na chodbách školy. 

Stále se snažíme o maximální spokojenost zákonných 
zástupců dětí, a tak je pro nás velmi důležitá spolupráce 
s nimi. Těší nás jejich zájem i to, že se zapojují do akcí po-
řádaných mateřskou školou. Pomohli nám vyrobit masky 

na karneval, společně jsme vytvářeli dýňová strašidla nebo veli-
konoční ozdoby. Velmi zdařilou akcí byl den s prarodiči, kteří se 
přišli podívat, co všechno děti umí a jaký vlastně je jejich školní 
den. Jako poděkování připravujeme pro všechny vánoční besíd-
ku, program ke Dni matek a rozloučení s předškoláky. Děti rády 
předvedou, co se naučily a potěší je potlesk našich hostů.

Děkujeme za veškerou podporu a spolupráci a těšíme se, že 
budeme v takto příjemném duchu pokračovat i v  novém roce 
2020.
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ZŠ a MŠ Nenkovice

Divadélko pro školyDivadélko pro školy KarnevalKarneval



Školní plesŠkolní plesŠkolní plesŠkolní ples

Zahájení školního rokuZahájení školního rokuDen ZeměDen Země

Dopravní hřištěDopravní hřištěPasování prvňáčkůPasování prvňáčků

Školní družinaŠkolní družinaVida BrnoVida Brno



MikulášMikulášVaření a pečeníVaření a pečení

Vánoční dílnyVánoční dílnyMikuláš ve školceMikuláš ve školce

Tvoření v MŠTvoření v MŠVýstava - Josef LadaVýstava - Josef Lada

Vánoční zpívání na schodechVánoční zpívání na schodechDen matek v MŠDen matek v MŠ
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Kontaktní adresy 

pro hlášení událostí:

Pálení klestí – www.HZSCR.cz  
Poruchy E-on – www.eon.cz tel.: 800 22 55 77
Poruchy VaK – www.vak-hodonin.cz tel.: 800 800 825
Poruchy plyn – www.innogy.cz tel.:1239

Tísňové volání Policie 158
Tísňové volání Hasiči 150
Tísňové volání Záchranka 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112



www.nenkovice.cz40


