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evidentní všude.  Z tohoto důvodu souhla−
sím s názorem, že se musí změnit zákon o
určení daní. Tento zákon jasně nahrává vět−
ším městům, která do svého rozpočtu přijí−
mají od státu několikanásobně více peněz
na jednoho obyvatele, než je tomu u ves−
nic, jako je ta naše. Přitom pobírají obrov−
ské peníze z daní továren, firem
a z podnikatelské činnosti. Tento  problém
se snažím a dále budu snažit  prezentovat
u našich zákonodárců.

V rámci plánu rozvoje obce se v uply−
nulém roce uskutečnilo několik investičních
akcí. Vyjmenujme si některé z nich. Na kul−
turním domě se za pomoci dotací přistavila
místnost a vyměnila se okna. Dále se zpro−
voznil sběrný dvůr v Příhoně, dokončilo
se zavlažování hřiště a koupila se traktoro−
vá sekačka. Demoloval se problematický
dům v zatáčce na Bařině, garáž za školou,
odvodňovala se cesta do cihelny, vyčistila
kašna, prořezávaly se polní cesty, přemístily
se a opravily pomníky padlých. Všechna
boží muka a kříže dostaly nový kabát a ob−
novilo se na nich písmo. U čtyř křížů se za−
budovaly lavičky, a vznikla tak velmi pěkná
odpočinková místa. Po několikaletém  jed−
nání  se  Správou a údržbou silnic obec
opravila výtluky na místních asfaltkách smě−
rem na Čejč a odměnou byla dotace na nový
povrch vozovky hlavní silnice. Tady je nut−
no připomenout, že  po více jak 20−ti letech
se podařilo v nelehké době vyřešit  katastro−
fální  stav silnice III. třídy, což je předmětem
debat hlavně v okolních obcích. Byla do−
končena digitalizace katastrálního území
a započaly se budovat biokoridory v extra−
vilánu obce. Společně s okolními obcemi
Želetice, Dražůvky jsme založili sdružení
obcí pod názvem ,,Trkmanka“, které má za
úkol výstavbu nové kanalizace s čističkou
odpadních vod.
     V loňském roce se za pomoci dotace EU
zprovoznil  tzv. czech−point, což pro obča−
na znamená, že si může na obecním úřadě
vyřídit výpis z rejstříku trestů,  katastru ne−
movitosti nebo opatřit výpis řidiče, kdy za
poplatek zjistí, kolik má bodů. Obec také
opět zaměstnala několik občanů na veřej−
noprospěšné práce. Údržbu majetku a ze−
leně zajišťovali v minulém roce 3
zaměstnanci. Své úkoly plnili dobře a po−
kud bylo třeba, pomáhali i ve svém volnu.
     V našich podmínkách je obecní úřad
středem událostí. Nespočet kulturních a spo−
lečenských akcí  začíná na obecním úřadě.
O akcích se dočtete uvnitř zpravodaje nebo
si prohlédněte naše webové stránky, kde
se snažíme co nejvíce informovat občany
o dění v obci.

     V loňském roce jsem byl v souvislosti
s financováním opatření v krajině požádán,
abych svůj nesouhlasný názor s přerozdě−
lením peněz na Ministerstvu zemědělství pre−
zentoval na půdě senátu, což jsem také v létě
učinil. Bohužel tehdejší politické události ko−
lem výměny vlády, ministrů a jejich náměst−
ků byly nepřekonatelnou překážkou pro mé
snažení a ministerstvo přeskupilo finance do
jiných přihrádek, než by Nenkovice potře−
bovaly. Můj apel na parlamentní půdě se
tedy minul účinkem, ale pro mě je to obrov−
ská zkušenost a ponaučení. Je totiž zapotře−
bí  ještě více a intenzivněji pracovat a
prosazovat  názory tam, kde se rozhoduje
o budoucnosti nás všech a takovou institucí
je Parlament ČR určitě.
     Do roku 2010 obec vstupuje se žádost−
mi o dotace na ,,Výměnu oken ve škole“
7 milionů, dále ,,Vodní nádrž„ 20 milionů
a Biokoridor K6 a výsadba kolem polních
cest 6 milionů. Nejdůležitější je v současnosti
úvěr pro inž. sítě ve výši 8,5 milionů korun.
Do jaké míry se podaří uvedené dotace zís−
kat, budu vedět přibližně do pololetí tohoto
roku.

Starosta v Parlamentu
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     Velký zájem občané projevili o informo−
vání pomocí internetu. Výtah z činnosti  sta−
rosty   a pracovníků obecního úřadu
spojený s inzeráty, hlášením obecního úřa−
du , zajímavostmi a pozvánkami na spor−
tovní a kulturní akce rozesíláme po
internetu zájemcům do domácností zdarma
pod názvem  Infokanál.
     Prioritou obce  pro  tento rok  je pláno−
vaná výstavba inženýrských sítí pro výstav−
bu rodinných domů. Nenkovice  nutně
potřebují  novou výstavbu, nové obyvatele
a  mladé rodiny, jejichž děti  budou navště−
vovat naši školu.
     V souvislosti s výstavbou inž. sítí  ozná−
mila distribuční firma E−on  investici okolo
2 milionů korun na  přebudovávání celého
okruhu  el. vedení u školy. Vybuduje se
i nová trafostanice tak, aby nové domy nad
učitelskými domky  měly zajištěn požado−
vaný příkon. V tomto článku nelze vyjme−
novat všechno dění, důležité aspekty práce
starosty a nejrůznější problémy  veřejného

života. Proto  vítám možnost jakékoliv ko−
munikace s občany.
     Nesmím také zapomenout, že letošní rok
je rokem volebním a z toho důvodu najdete
uvnitř zpravodaje malé bilancování od
počátku mého působení  ve funkci starosty.
Na podzim tohoto roku budete mít tedy
ve svých schránkách volební lístky se jmé−
ny uchazečů do obecního zastupitelstva.
      Dovolte mi také, abych  touto  cestou po−
děkoval občanům, kteří  se věnují  ve svém
osobním volnu  našim dětem  v Nenkovján−
ku nebo ve fotbalové přípravce žáků. Od−
měnou je jim pak radost a úsměvy dětí. Také
bych chtěl poděkovat zastupitelům a všem
členům komisí za podporu v obecních
záležitostech a závěrem  bych  chtěl  podě−
kovat všem občanům  za otevřenost a upřím−
nost při vzájemné komunikaci a  popřát Vám
všem  pevné zdraví a  mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě.

Petr Zále�ák - starosta obce

Hospodaøení obce v roce 2009

  Obec Nenkovice pro rok 2009 schválila roz-
poèet schodkový. Pøíjmy 4.940.800,- Kè, vý-
daje 5.627.000,- Kè. Po upravení rozpoètu
bìhem roku 2009, kdy bylo vyhotoveno deset
rozpoètových opatøení, byl rozpoèet schodkový
a pøíjmy èinily 6.149.200,-Kè , výdaje
6.364.300,-Kè a financování obce pol. 8115
bylo  v èástce 215100,- Kè.

Pøíjmy obce Nenkovice se z nejvìt�í èásti sklá-
dají z daòových pøíjmù, dále pak z pøíjmù  z pro-
nájmu pozemkù, z poskytování slu�eb, z úhrad
dobývacího prostoru, nájmu nebytových prostor,
výbìru poplatkù (odpad, høbitovní poplatky,
pes,.), úroky z KB, dividendy a v neposlední øadì
dotace pøijaté od KrÚ JMK ve vý�i 160.000,-
Kè na výmìnu oken a dveøí na KD v Nenkovi-
cích, které byly vyèerpány v celkové vý�i. Dále
dotace investièní, pøijaté od krajù v èástce
98770,- Kè na poøízení nového Územního  plá-
nu, které byly vyèerpány v celkové vý�i. Dále
ze státního rozpoètu bylo pøijato 15.500,-Kè na
volby do EP, vratka v r. 2010 èiní  720,-Kè. Dále
pøíjmy z rozpoètu EU pro zøízení CZech-POIN-
Tu v èástce 79.837,-Kè, vratka v roce 2010 èiní

8500,-Kè. Dal�ím pøíjmem obce Nenkovice jsou
dotace z EU z  úøadu práce pro VPP v obci a pro
VPP v pøíspìvkové organizaci základní �koly, kte-
ré byly prostøednictvím obce pøeposílány Z�.
Dotace pro �koly ze státního rozpoètu (4112)
M�MT, dále neinvestièní dotace od obcí na �áka.
Pøijatý pøíspìvek na základì smlouvy s KrÚ JMK
odboru �ivotního prostøedí  o provádìní opatøení
ke zlep�ování pøírodního prostøedí - chránìné èásti
pøírody ve vý�i 11.600,-Kè.

Výdaje  Obce Nenkovice v roce 2009 byly
pou�ity na výmìnu oken a dveøí na  KD v èástce
429.732,- Kè. Neinvestièní výdaje pøísp. organi-
zaci Z� a M� Nenkovice na provoz a �áka, trans-
fery, bì�né výdaje - média (el., plyn, vody,
telefon,..), mzdy zamìstnancùm, pracovníkùm
VPP, kde byly vyu�ity dotace z ÚP, dále odmìny
ZO, dohody, danì, sociální, zdravotní poji�tìní,
dále nákup materiálu, slu�by, svoz komunálních
a ostatních odpadù, ochrana pøírody a zelenì,  vý-
daje za kulturní vy�ití v obci,  výdaje za hmotný
majetek � drobný, placení poplatkù a daní a ostat-
ní neinvestièní dotace neziskovým organizacím
(Mikroregion Babí Lom). Z vìt�ích investièních
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akcí se pøipravují spolu s �ádostmi o dotace EU
následující: výmìna oken a dveøí na budovì Z�,
výstavba víceúèelového høi�tì, výstavba in�enýr-
ských sítí pro nové RD, víceúèelová vodní nádr�,
protipovodòový poldr nad obcí  a výstavba ka-
nalizace a èistírny odpadních vod. Dle druhu a typu
investic bude nutno zajistit pøedfinancování akcí
úvìrem v dal�ích letech.

Mo�nost vyu�ití úvìrù a pùjèek v minulých le-
tech Obec Nenkovice prozatím nevyu�ila. I pøes
velké pracovní a finanèní vytí�ení si obec vystaèi-
la i v roce 2009 s vlastními pøíjmy + financování
z úètu.

 Srovnání roku 2008 a roku 2009: rozpoèet
po úpravách v roce 2008 byl na konci  roku -
pøíjmy 6.459.200,-Kè a výdaje  6.813.100,-Kè.
Pøíjmy v roce 2009  byly o 523 tisíc Kè ni��í ne�
v r. 2008 a výdaje o 738 tisíc Kè ni��í  ne�
v r. 2008. Tyto vysoké rozdíly jsou hlavnì
z dùvodu hospodáøské krize a s tím jsou spojené
i výdaje, které obec pro chybìjící pøíjmy nemù�e
uskuteènit.

Obec Nenkovice se sna�í vyu�ívat  finance pro
nejlep�í úèely a rozvoj obce tak,  aby hospoda-
øení obce a jeho výsledky byly v maximální míøe
v nejlep�ím poøádku a bez pochybení.

Ka�dodennì se na obecním úøadì pracuje
s informacemi v souvislosti s dotaèními tituly. Bez
dotací dnes nejdou realizovat  �ádné vìt�í inves-
tièní akce. Otázkou zùstává, co je pro na�i malou
obec vìt�í investièní akce.

     Získat dotace je pøitom velmi slo�ité. Pro
normální obyèejné laiky je nepøedstavitelné,
co musíte v�echno splòovat, vyplnit, vyprojekto-
vat pouze proto, abyste mohli �ádost jen podat.
Podáváním �ádostí se �iví nespoèet firem, které
Vám naslibují v�echno mo�né a nemo�né jen pro-
to, abyste u nich zadal zakázku. Je to nehorázné
vyhazování penìz za administrativní práci, která

OBEC A DOTACE

Vám v�ak nezaruèuje to, �e bude �ádosti vyho-
vìno. Navíc musíte tìmto firmám vìnovat èas,
vypracovávat a pøedávat podklady. Prostì by-
rokratický chaos, kterému obyèejný nezasvìce-
ný èlovìk nemù�e rozumìt.  Navíc ka�dé �ádosti
pøedchází projektování, které samozøejmì stojí
nemalé peníze. Skuteèností v�ak zùstává, �e bez
dotací se dne�ní moderní obec neobejde. Je pro-
to dùle�ité do roku 2013 vyu�ít  evropských
dotaèních titulù a �ádat o finanèní zdroje na roz-
voj obce. V Nenkovicích se to týká pøedev�ím
oprav budovy �koly a výstavby kanalizace a èis-
tírny odpadních vod.

ROZVOJ OBCE
realizované projekty a investice  v letech 2002 � 2009

2002
- vodovod Fortòa
- èi�tìní studní pro ka�nu
- výstavba kanálu a odvodnìní na Baøinì
- demolice rampy na Baøinì
- dlá�dìní hnízd pro kontejnery na recyklovatel-
ný odpad

- oplocení sme�áku nad cihelnou
- úprava panelové cesty u høi�tì

2003
- úprava prostoru pøed OÚ
- parkovi�tì pøed OÚ
- stavební úpravy sprchy kabiny
- stav. úpravy v areálu høi�tì, tribuna, schody, zeï

- demolice Domu slu�eb
- èi�tìní studní Píseèòák ,Dolnice
- výkup pozemkù na høbitovì

2004
- výmìna oken v pøízemí KD
- demolice Domu slu�eb
- stavební úpravy terasy � høi�tì
- oprava hlavního køí�e na høbitovì
- nový hlavní chodník na høbitovì
- osvìtlení høbitova
- restaurování sgrafit na zvonici
- úprava a hloubení pøíkopù kanalizace
z uè. domkù v Cihelnì

- zpevnìní polních cest do Nenkùvek, Cihelny
a Prostøední
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- výsadba lip a zabudování laveèek k odpoèin-
kovým místùm

2009
- stìhování pomníkù padlých vojákù
- sbìrný dvùr v Pøíhonì - dokonèení
- dokonèení výmìn oken a dveøí KD
- pøístavba místnosti na KD
- obnova písma køí�ù a bo�ích muk

- nové stoly a �idle na sál KD
- dokonèen výkup pozemkù na høbitovì

2005
- nové chodníky pøes dìdinu
- úprava povrchu fotbalového høi�tì
- budování zábradlí, oplocení na høi�ti
- pøístavba zvonice kaple na høbitovì
- nový asf. povrch Fortòa a ke høbitovu
- navý�ení poètu kontejnerù na tøídìný odpad
- stavební úpravy prostor pro 1. a 2. roèník

v budovì Z�
- zahájen výkup pozemkù nad uèitelskými dom-
ky

- dlá�dìní, roz�íøení hnízd na tøídìný odpad

2006
- nové autobusové èekárny
- stìhování 1. a 2. roèníku ze �eletic do Nen-

kovic
- rekonstrukce chodníkù Pøíhon
- oprava a rekonstrukce hrází (Zmola)
- nový chodník a  asf. povrch (uèitelské domky)
- výroba nových stolù a lavic pro spoleèenské

akce
- poøízení nových �idlí do kaple
- stavební úpravy kanceláøe OÚ

2007
- stavební úpravy sociálek a tøídy v M�
- nový chodník od ka�ny po høbitov
- oprava elektroinstalace v kuchyni Z�
- dlá�dìní teras v areálu høi�tì
- nové stoly a �idle do zasedací místnosti
- nový kolotoè a laveèky  v areálu høi�tì
- zahájení komplexních pozemkových úprav

2008
- stavební úpravy pøízemí KD
- brou�ení parket a nové zábradlí na sále
- nová zahrada M�
- zpevnìní parkovi�tì u høbitova
- nové chodníky mezi hroby na høbitovì
- dlá�dìní okolí ka�ny
- zemní práce (sbìrný dvùr v Pøíhonì)
- úprava návsi, oprava pomníkù
- osvìtlení zvonice na návsi
- oprava støechy KD a OÚ
- dokonèen výkup pozemkù nad uè.domky
- práce na zavla�ování høi�tì
- oprava køí�ù a bo�ích muk

- èi�tìní ka�ny
- nový povrch hlavní silnice pøes obec
- dokonèení zavla�ování fotbalového høi�tì
- opravy výtlukù a odvodnìní vedlej�ích cest
- ukonèení komplexní pozemkové úpravy
- poøízení poèítaèové techniky v rámci Czech-

point
- demolice domu è. 157

- výsadba biokoridoru
- nové zásahové obleky pro hasièe

Obec Nenkovice získala v roce 2008  Èestné
uznání za rozvoj agroekologie v krajském kole
soutì�e ,,Vesnice roku�.

Obec Nenkovice se v roce 2009 umístila na
3. místì v kategorii do 500 obyvatel v krajském
kole soutì�e o nejlépe tøídící obec v odpadovém
hospodáøství.



Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2009

6

Èinnost výborù ...

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2009

Finanèní výbor se se�el ke ètyøem jednáním
a pracuje stále ve stejném slo�ení  od posledních
voleb do obecních zastupitelstev v roce 2006.

Pøedseda: Ing. Jaroslav Kuèera
Ing. Marek Seïa
Mgr. Markéta Mìsíèková

K základním èinnostem finanèního výboru patøí
kontrola formální a vìcné správnosti pøijímaných
a vydávaných faktur, kontrola rozpoètového pl-
nìní dle schváleného rozpoètu obce, podílení
se na sestavování obecního rozpoètu.

Na první schùzi jsme se zabývali plánovanou
akcí - výmìna oken a dveøí na KD. �ádost
o dotaci se podávala na Program rozvoje venko-
va JM kraje. Dal�ím tématem byla �ádost o do-
taci na zøízení sportovi�tì za budovou �koly.
Finanèní výbor vyzval zastupitelstvo obce o pro-
vìøení smlouvy s Moravskými naftovými doly
Hodonín ohlednì úhrady èástky 40 000,- Kè
za �nevyu�ívání� tì�ebního prostoru.

Pøi svém dal�ím zasedání jsme pøipomínkovali
Smìrnici pro zadávání veøejných zakázek (smìr-
nice è. 1/2009).  Pøipravili jsme pro zastupitel-
stvo návrhy na zmìny této smìrnice. Tyto návrhy
na zmìny byly posléze zastupitelstvem projedná-
ny a schváleny.

Na schùzích finanèního výboru jsme také øe�ili
�ádosti o poskytnutí finanèních prostøedkù mimo
schváleného rozpoètu obce. Napø. �ádost od
dechové hudby Nenkovjanka na pøíspìvek na
nahrání CD, �ádost místního obèana o pùjèku na
koupi rodinného domku nebo o svìøení finanè-
ních prostøedkù obce do rukou neznámých inves-
torù na investování do akcií, komoditních
a finaèních derivátù. V�echny neopodstatnìné �á-
dosti navrhl finanèní výbor jednoznaènì zamítnout.

Na posledním jednání jsme se zabývali pøe-
dev�ím formální stránkou finanèních dokladù. Byly
provìøeny faktury napø. spoleèností EKOR
za svoz komunálního odpadu nebo firmy  E-ON
za dodávky elektøiny pro objekty obce za celý
rok (kulturní dùm, kabiny, kaple, obecní úøad, ve-
øejné osvìtlení) nebo odborných znaleckých po-
sudkù       pro potøeby obce od firmy Hojaè. Tyto
i v�echny dal�í kontrolované doklady byly
v poøádku. Tomu také odpovídalo hodnocení
auditorù z Krajského úøadu, kteøí ohodnotili hos-
podaøení obce � �bez výhrad�.

Rok 2009 byl mnohými oznaèován jako rok
celosvìtové krize. Tento rok u� je za námi.
V novém roce 2010 Vám v�em pøejeme pøede-
v�ím pevné zdraví, osobní a  rodinnou pohodu.

Ing. Jaroslav Kuèera
pøedseda finanèního výboru

Zpráva o èinnosti kontrolního výboru za rok 2009

Kontrolní výbor pracoval v roce 2009 dál ve
stejném slo�ení jako v minulém roce:

Pøedseda - Jaroslav Výleta
Èlenové - Mgr. Petra Vlasáková

- Ing. Luká� Robek

     Kontrolní výbor (dále jen KV) kontroluje
plnìní usnesení zastupitelstva obce, dodr�ování
právních pøedpisù ostatními výbory a obecním
úøadem a plní dal�í kontrolní úkoly, jimi� jej po-
vìøilo zastupitelstvo obce. Napø. se vyjadøuje
k obecnì závazným vyhlá�kám, vnitøním smìrni-
cím apod. Kontrolní èinnost øídí zastupitelstvo

prostøednictvím výboru, nikoli samotný výbor, ten
je pouze výkonným orgánem zastupitelstva.
K rozhodnutí o provedení kontroly je tedy tøeba
usnesení zastupitelstva.

Bìhem dosavadního pùsobení se stávající KV
ve spolupráci s fin. výborem zabýval mimo jiné
touto problematikou:

� kontrola pou�ívání fin. prostøedkù, které po-
skytuje OÚ základní �kole

� kontrola zápisù ze zastupitelstva a zejména pl-
nìní usnesení zastupitelstva obce

� kontrola nájemní smlouvy ze dne 17. 3. 2009
o pronájmu nebytových prostor sportovních
kabin è.p.131 pou�ívaných výhradnì za úèe-
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lem sportovních aktivit. Prostory se pronají-
mají bezúplatnì na dobu 20 let od podpisu
smlouvy.

� kontrola smlouvy ze dne 9. 3. 2009 o vybu-
dování FVE na støe�e budovy mezi Energetic-
kou agenturou s.r.o. a obcí Nenkovice. Nájem
støechy se sjednal na dobu 21 let od uzavøení
smlouvy.

� seznámení se s výsledkem dílèího pøezkou-
mání hospodaøení obce (1.1.2009 �
31.8.2009). KV se utvrdil v tom, �e pøi dílèím
pøezkoumání hospodaøení obce Nenkovice
nebyly zji�tìny chyby a nedostatky.

� kontrola výbìrového øízení ze dne 14.5.2009
na výmìnu oken a dveøí na KD Nenkovice.
Ze tøí oslovených firem byla vybrána nejhos-
podárnìj�í a nejlépe rozpracovaná nabídka.

Závìrem bychom chtìli podìkovat v�em èle-
nùm zastupitelstva vèetnì starosty a administra-
tivní pracovnice za svìdomitou a obìtavou práci
ve prospìch na�í obce a zároveò v�em obèanùm
do nového roku 2010 pøejeme pevné zdraví,
mnoho �tìstí a úspìchù v osobním �ivotì.

Èlenové KV

�kolství

Základní �kola a Mateøská �kola, Nenkovice

V souèasné dobì má Z� a M� Nenkovice
devìt bì�ných tøíd základní �koly, dvì tøídy spe-
ciální, internát s pìtidenním provozem, dru�inu
a dvì mateøské �koly. Základní �kolu nav�tìvo-
valo minulý rok 124 �ákù, letos je  �ákù 122.

V loòském �kolním roce probíhala ve �kole
inspekce. Na základì jimi zji�tìných nedostatkù
do�lo ke zmìnì ve vedení �koly.  PaedDr. Ro-
man Liebiger, který byl pro �kolní rok 2009/2010
øízením povìøen, postupnì odstraòuje ve�keré
chyby v dokumentaci. I po stránce hospodaøení
se pøes neplánované výdaje daøí udr�et vyrovna-
ný rozpoèet z pøidìlených finanèních zdrojù
M�MT a obce.

Pedagogové v inspekci obstáli. Plnì se vìnují
vzdìlávací i výchovné èinnosti a vytváøejí pod-
nìtné prostøedí pro výuku �ákù. Pøesto�e uèíme
ve staré budovì a chybí peníze na nákup novìj-
�ích pomùcek, díky tvoøivosti uèitelù výuka  od-
povídá po�adavkùm souèasného �kolství.
V prosinci dostala �kola od obce cenný vánoèní

dárek-interaktivní tabuli, která umo�ní prezento-
vat a procvièovat uèivo zpùsobem pro �áky atrak-
tivnìj�ím. Radost nám udìlala i nová keramická
pec, zakoupená z prostøedkù �koly, která bude
slou�it jak ve vyuèování, tak odpoledne v krou�ku
keramiky. Z èástky 100 000 Kè, u�etøené letos
za odvody na sociální poji�tìní pracovníkù, do-
konèíme do konce kalendáøního roku vybavení
poèítaèové uèebny a zakoupíme moderní uèební
pomùcky.

 Na�i pedagogiètí pracovníci se neustále vzdì-
lávají. Úèastní se rùzných odborných a metodic-
kých kurzù a semináøù, zamìøených jak na výuku,
tak na výchovu, napøíklad na øe�ení problémo-
vých situací ve �kole nebo na prevenci �ikany.

�kola se sna�í pøedcházet sociálnì patologic-
kým jevùm tím, �e uèí, jak aktivnì a smysluplnì
vyu�ívat volný èas. �ákùm nabízíme pestrou �kálu
zájmových krou�kù. Mohou nav�tìvovat sboro-
vý zpìv, sportovní nebo dramatický krou�ek,
Nenkovjánek, keramiku, country tance, mohou
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se i zdokonalovat v matematice, èeském jazyce
nebo angliètinì. Dále �kola organizuje aktivity
v rámci výuky i mimo vyuèování. Dìti se úèastní
rùzných soutì�í a olympiád, �áci 6. a 9. roèníku
se zapojili do srovnávacích SCIO testù
z matematiky, èeského jazyka a v�eobecných stu-
dijních pøedpokladù.  9. roèník si tradiènì pøi-
pravil mikulá�skou nadílku pro základní �kolu
i mateøské �koly v Nenkovicích a �eleticích. Pøed
Vánocemi se stejnì jako v minulých letech sejde
celá �kola pøi Zpívání na schodech. K dal�ím plá-
novaným akcím patøí ly�aøský kurz pro �áky
2. stupnì a �kola v pøírodì pro 1. stupeò.

V mateøské �kole se letos díky vysokému po-
ètu dìtí z loòského roku zlep�ily materiální pod-
mínky. Dìti mají více hraèek, pomùcek, knih, nové
hrací kouty. Kulturní program obohacuje galerie
pøi obecním úøadì. Dìti si mohly prohlédnout vý-
stavu keramiky nebo �perkù. Nejzábavnìj�í byla
pro dìti náv�tìva policie. Mateøská �kola spolu-
pracuje také se základní �kolou. Mezi vìt�í spo-
leèné akce loòského roku patøila oslava Dne Zemì
a spoleènì vytvoøený program ke Dni matek.

Dìti z mateøské �koly pravidelnì docházejí do
základní �koly na nìkteré kulturní akce, napøíklad

hudební koncerty.
Nedílnou souèástí základní �koly je internát.

Mezi jeho stì�ejní cíle patøí nauèit dìti spoleèné-
mu sou�ití. Dìti se zde vìnují pøevá�nì sportu,
vycházkám do pøírody a do okolních vesnic, úkli-
du pøed �kolou, ale také kulturním aktivitám.
Docházejí na tematicky zamìøené besedy èi ver-
nisá�e. Star�í �áci si pøipravili i mikulá�skou na-
dílku pro mlad�í dìti. Uèí se práci v kuchyni,
pøipravují obèerstvení, peèou perníèky. Nyní
se chystají na vánoèní besídku.

Tì�í nás, kdy� práci dìtí ocení i veøejnost. Velmi
zdaøilá byla vystoupení ke Dni matek. Jako ka�-
dý rok i letos probìhly ve �kole vánoèní dílny.
Dìti vytvoøily spolu s rodièi spoustu krásných
výrobkù a mohly si také zakoupit nìkterý
z vystavovaných �perkù. 23. prosince si obèané
Nenkovic mohou pøijít poslechnout k vánoènímu
stromu pøed obecním úøadem pìvecký sbor Hvìz-
dièky. Na 29. ledna chystáme �kolní ples, opìt
s taneèním vystoupením �ákù, s pøíjemnou hud-
bou i bohatou tombolou.

PaeDr. Roman Liebiger
                                                                              øeditel

�kola a dotace

 Základní a mateøská �kola je v na�ich pod-
mínkách nejvìt�í zamìstnavatel v obci. Celkem
33 pedagogických a provozních zamìstnancù tvoøí
kolektiv pracovníkù ve �kole. �kola oslaví v roce
2011 �edesát let své existence. Za tuto dobu exis-
tence �koly neprobìhla �ádná vìt�í stavební úpra-
va èi rekonstrukce.

        Je tøeba si pøipomenout, �e po listopadu
1989 byla �kola z ekonomických dùvodù pøedá-
na do  vlastnictví  �kolského úøadu v Hodonínì.
Po zru�ení okresních úøadù pøe�la celá budova
do majetku novì vznikajícího krajského úøadu.
Jeliko� základní �kola byla zøizována obcí, platila
Krajskému úøadu - (zvlá�tní �kole) provozní ná-
klady z prostor poloviny budovy, kde pobývala
v nájmu. V roce 2006 Krajský úøad upustil od
získané dotace a rekonstrukci �koly nezahájil a
celou zále�itost smetl ze stolu. Dìti ze  zvlá�tní
�koly a dìtského domova byly pøestìhovány do
Znojma a celá budova �koly byla darována do

vlastnictví obce. Obec  se tak dne 25. ledna 2007
stala znovu vlastníkem budovy. Tyto skuteènosti
jsou zásadní pro informování obèanù, kteøí se
domnívají, �e obec za mého starostování dìlá málo
pro získání dotací na opravu �koly.  Nìkterým je
v�e jasné �., �kola zde stojí 60 rokù a starosta
není schopen zajistit její opravu. Na tuto otázku
je následující odpovìï. Za mého starostování  je
budova �koly v majetku obce pouze 3 roky a  cel-
kem 5x bylo po�ádáno o finanèní prostøedky!!!
V roce 2007 za podpory poslancù parlamentu
bylo �ádáno na Ministerstvu financí. V roce 2008
a 2009 se �ádosti opakovaly bezúspì�nì. A pro-
to�e stát se k nám obrátil zády, byly vypracovány
dal�í podklady pro nové �ádosti. V roce 2008
a 2009 byla zaregistrována na�e �ádost na Stát-
ním zemìdìlském intervenèním fondu v sekci
Rozvoj venkova. Bohu�el bez úspìchu. K tomuto
je nutné konstatovat, �e v dne�ní dobì Vám ani
známosti nejsou moc platné.
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     Nìkolika stránkové �ádosti jsou toti� pøi
elektronickém zaregistrování bodovány. Èím více
bodù, tím vìt�í nadìje na úspìch. A to je ná� pro-
blém. Velký vliv na úspìch èi neúspìch má napøí-
klad polo�ka  poètu �ákù a demografický vývoj
v obci a okolních obcích na 7 let dopøedu. Kle-
sající poèet �ákù a zejména malý poèet naroze-
ných dìtí srá�í ji� zmiòované bodování a tím i �anci
na zisk dotací.

     Chtìl bych tímto v�em vysvìtlit, �e nejen
za 3 roky, kdy je �kola v majetku obce, jsem

udìlal maximum  pro  získání  penìz na  opravu
�koly. Bohu�el bez úspìchu. Je tøeba si z neúspì-
chu �ádostí vzít ponauèení a nále�itì se pøipravit
pro dal�í pøípravu a podávání �ádostí, které bu-
dou pravdìpodobnì z jiné kategorie dotaèních
titulù. Pevnì vìøím, �e do roku 2013, kdy jsou
avizovány otevøené evropské fondy, se podaøí zís-
kat peníze na tolik potøebnou opravu budovy �koly.
Dùle�ité je, aby neklesal poèet �ákù a také poèty
narozených dìtí, ale to u� je jiný problém ve spo-
jených nádobách.

Ohlédnutí za financováním provozu �koly
Financování �koly se rozdìluje na dvì èásti -

mzdy a provoz. Mzdy jsou zasílány z Ministerstva
�kolství  prostøednictvím Krajského úøadu pøímo
na úèet �koly. Provoz  byl od roku 2002 hrazen
obcí  èásteènì . Od roku 2006 je provoz hrazen
v celé budovì.

Provoz �koly financuje zøizovatel �koly, tedy
obec ze svého rozpoètu. Peníze do  rozpoètu obce
v oblasti �kolství se obec sna�í získat od obcí,
odkud dìti dojí�dìjí. Také od Ministerstva �kol-
ství prostøednictvím Krajského úøadu. Samotná
obec Nenkovice jako zøizovatel  dokonce zasílá

základní �kole  èástky  na  vlastní nenkovské dìti.
Nìkteré obce a mìsta nehradí  náklady na své
�áky. Tyto chybìjící  peníze musí  uhradit  zøizo-
vatel � obec.

Celé financování provozu �koly je tedy pro-
blematické, zvlá�tì pak kdy� obce a mìsta ne-
hradí náklady, a  kdy� se  nerodí  dìti  a  do �koly
nastupuje èím dál ménì prvòáèkù. Potom chybí
peníze na provoz i mzdy a je tøeba provádìt ne-
populární opatøení. Od roku 2002 bylo na pro-
voz �koly poskytnuto z rozpoètu obce
6 687 395 Kè.

O tom, co je nového  na úseku mateøské �ko-
ly, jste se v loòském roce moc nedozvìdìli. Bý-
valý øeditel celého �kolského zaøízení nìjak
pøehlédl, �e M� v Nenkovicích vùbec existuje.

Od 1. záøí 2009 se v�ak zcela zmìnila organi-
zace tohoto spoleèného zaøízení. Na�im nadøíze-
ným orgánem zùstává øeditel Z� Nenkovice, ale
dnes ji� s jiným panem øeditelem, kterým je

Mateøská �kola Nenkovice

PaedDr. R. Liebiger. Do funkce vedoucí uèitelky
byla jmenována Jitka Válková, která se rovnì�
stará i o M� �eletice, která také patøí pod Z�
Nenkovice. V M� Nenkovice dále uèí paní uèi-
telka Hana Fialová  a  v M� �eletice paní uèitel-
ka Lenka Hrabalová. Obì uèitelky z Nenkovic
je�tì 9 hod. týdnì doplòují ve výchovném proce-
su paní uèitelku  v �eleticích.

V na�í mateøské �kole zaji��ujeme výchovu
20 zapsaných dìtí, z toho je 13 dìtí z Nenkovic
a 7 dìtí ze Stavì�ic. Provozní doba mateøské �koly
je stanovena od 7.00 hod do 15.15 hod.

Jistì vás zajímá, co se v poslední dobì u nás
dìje! V roce 2009 se toho událo a udìlalo oprav-
du hodnì. A vìøte mi, �e v�echno je o vztazích
mezi lidmi, o spolupráci, která je velmi dobrá jak
ze strany øeditelství základní �koly, tak ze strany
obecního úøadu. Na�e M� se mù�e nyní pochlu-
bit dobrým materiálním vybavením, pestrou na-
bídkou hraèek i pomùcek. Jen hraèek a pomùcek
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se v tomto roce nakoupilo za témìø 20 tisíc ko-
run. Nemáme v M� nìkolik rùzných krou�kù,
jako mají mìstské �kolky, ale i tak nabízíme dì-
tem dennì zajímavý a bohatý program. Dìti si
bìhem roku 2009 vyjely za divadelním pøedsta-
vením do Brna, Kyjova. Umìní pøijí�dí i za námi
do Nenkovic, v podobì koncertù a divadelních
pøedstavení. Galerie pøi obecním úøadu nabízí zá-
�itky z výstav obrazù a umìleckých pøedmìtù.
Poøádáme výtvarné dílny, scházíme se s rodièi na
tradièním vánoèním posezení, na slavnostním ukon-
èení �kolního roku. Spoleènì se Z� oslavujeme
Den matek, Den Zemì, Den dìtí. A vùbec o prá-
ci v mateøské �kole by se toho dalo napsat na
mnoho stran.

 Na závìr bych chtìla oslovit v�echny ob-
èany a po�ádat je o spolupráci. Mìní se spoleè-
nost, spoleèenské klima i lidé. Mìní se rodièe
a spolu s nimi i dìti. Cesta výchovy je dlouhá,
na jejím zaèátku stojí rodièe. Na prvním schùdku
stojí mateøská �kola. Po cestì se k rodièùm

a mateøské �kole pøidávají rádci a pomocníci, kte-
rými mù�ete být i Vy, obèané! V�ímejte si tìch
malých pøed�kolních èlovíèkù a pomozte nám
s jejich výchovou. I u nás pøibývá dìtí s výchov-
nými problémy.

 Moc si pøejeme, aby si generace dìtí nesla
do �ivota jen to nejlep�í. Za to, �e k tomu máme
nyní vytvoøené podmínky, bychom chtìli podì-
kovat na�emu novému panu øediteli Romanu Lie-
bigerovi. Podìkování mu právem patøí za jeho
zájem o práci na úseku mateøských �kol, za jeho
v�estrannì lidský a pøátelský pøístup ke v�em za-
mìstnancùm, za jeho vstøícnost pøi øe�ení jakých-
koliv problémù.

Stejnì tak si vá�íme toho, co pro mateøskou
�kolu dìlá obecní úøad. Není to jen finanèní za-
bezpeèení, ale je to zájem o v�echno, co se
v mateøské �kole odehrává. Dìkujeme.

Jitka Válková

Ze �ivota obce ...

Pøedná�ka  o léèivé
gemmoterapii

V bøeznu minulé-
ho roku probìhla
v zasedací síni OÚ
pøedná�ka o tzv.
gemmoterapii.

Gemmoterapie je
léèivá terapie pomo-
cí výta�kù z bylin

a pøedev�ím výta�kù z pupenù rostlin. Pøedná�et
pøijela pøední osobnost tohoto oboru paní
Mgr. Podhorná, která se proslavila úspì�nou léè-
bou boreliózy za pomocí svých extraktù z pupenù
rostlin. Její firma ,,Nadìje� byla zalo�ena v roce
1988 a specializuje se na výrobu bylinných tink-
tur, mastí, olejù a výluhù.  Kombinace tinktur
a pravidelné u�ívání kùry pùsobí pøíznivì na or-
ganismus, ale také jako prevence a regenerace
pøi zdravotních potí�ích. Extrakty bylo mo�né za-
koupit pøímo na místì pøedná�ky.

     I kdy� byly rozneseny pozvánky do ka�-
dého domu, pøedná�ky se témìø nikdo nezúèast-
nil, tedy a� na pár jedincù.

V mìsíci únoru zapoèaly práce na pøebudová-
vání domovních venkovních  elektro � skøíní. Ji� pøed
dvìma roky se tato akce pøipravila na obecním  úøadì
a starosta nahlásil v�echny domy, které mìly star�í
skøínì nevyhovující dne�ním normám. Firma E-on
zapoèala s výmìnou skøíní a pøibli�nì po dvou mì-
sících tuto investici  z  finanèních dùvodù zastavila.
Údajný velký podíl na zastavení investic mìla prý
skuteènost, �e nìkteøí odbìratelé-obèané  zmìnili
firmu dodávající elektøinu do domácností. V té dobì
se toti� po obci pohybovali prodejci konkurenèních
firem a lákali obyvatele, aby zmìnili dodavatele elek-
trické energie. Dle vyjádøení E-onu se prozatím
s dokonèením výmìn skøíní nepoèítá.

Výmìna rozvodných
domovních el. skøíní

     Nepovinné �kolení øidièù probìhlo v únoru
minulého roku v zasedací místnosti OÚ. Obèané
si mohli formou výkladu  instruktora a komisaøe
pana Bøetislava Bohátky vyjasnit nejrùznìj�í  si-
tuace v silnièním provozu. �kolení se v�dy zúèast-
òuje malý poèet øidièù.

�kolení øidièù
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Odpadové hospodáøství

 1. dubna 2009 zapoèal fungovat nový sbìr-
ný dvùr v Pøíhonì. Tentokráte ji� na obecním
pozemku se podaøila zajistit plocha, kde se
umístily kontejnery na �elezo a velkoobjemový
odpad.  Vyrobila se a zabetonovala nová brá-
na a také budka pro obsluhu. O chod sbìrné-
ho dvora se stará zamìstnanec obecního úøadu.

Obèané zde mohou uskladòovat i nebezpeè-
ný odpad a také elektroodpad. Dále pneuma-
tiky a nejrùznìj�í odpad rostlinného pùvodu -
listí, vìtve, trávu.

Poplatek se vybírá pouze za uskladnìní sta-
vební suti. Tento se hradí pøímo na obecním úøa-
dì. Sbìrný dvùr je otevøen od bøezna do
listopadu ka�dou støedu a sobotu do 18 hodin.

Po obci jsou umístìny kontejnery na re-
cyklovatelný odpad. Takzvaná hnízda jsou vy-
vá�ena ka�dý týden a na�e obec je na pøedních
místech jihomoravského kraje a dokonce re-
publiky v souvislosti s tøídìným odpadem.
Obec se umístila v kategorii obcí do 500 oby-
vatel na tøetím místì v soutì�i o nejlépe tøídící

obec v kraji.
Jak je takový úspìch mo�ný? Je to dáno pøí-

stupem vedení obce a zejména obèanù. Nejpr-
ve se toti� musí vytvoøit podmínky pro øádné
tøídìní. To znamená zajistit co nejvíce nádob
na tøídìní a rozmístit je po obci tak,  aby obèa-
né mohli snadno odpad vytøídit a umístit do
nádob. Následnì tomu pomohl  sbìrný dvùr,
kde se pracovník sna�í v�e roztøídit. Pak u� je
zapotøebí osvìty, propagace ve �kole a také
správného tøídìní v  domácnosti.  Za to patøí
v�em obèanùm velký dík a uznání.

V otázce smìsného komunálního odpadu  se
náklady ka�dým rokem  zvy�ují, a proto se za-
stupitelstvo  tímto zabývalo. Rozhodlo o zacho-
vání týdenního vývozu popelnic a i kdy� se
náklady na jednoho obyvatele zvý�ily, rozhod-
lo zastupitelstvo poplatek nenavy�ovat.

Rozdíl mezi výdaji  a pøíjmy za rok 2010
uhradí obec ze svého rozpoètu.

Tak jako se neustále navy�ují poplatky za od-
pad,  tak rostou i náklady za ukládání  odpadu.
Obec Nenkovice pøistoupila k dlouhodobé kon-
cepci  tøídìní  a separace odpadù, navý�il se po-
èet  nádob na separovaný odpad, zajistil se
kontejner pro velkoobjemový odpad  a vybudo-
val se nový sbìrný dvùr. Velkoobjemový odpad
se dle potøeby odvá�í  na skládku do  Tìmic.
Smìsný komunální odpad se odvá�í ka�dý týden

Ohlédnutí za financováním odpadového hospodáøství

na tøídicí linku do Tìmic. Nebezpeèný odpad je
z na�eho dvora odvá�en k ekologické likvidaci.
Stavební su� je prozatím ulo�ena. Ka�dou støedu
a sobotu se o tøídìní na sbìrném dvoøe stará za-
mìstnanec obecního úøadu. Od roku 2002 byla
do oblasti odpadového hospodáøství poskytnuta
èástka  1 809 179 Kè.  Výsledkem je èistá obec
bez  velkých èerných skládek ve Zmole
a v Cihelnì,  jako tomu bývalo v minulosti.
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V na�í  obci  je nìkolik firem, které zaji��ují
pøipojení na internetovou sí� do domácností. Po-
kud máte zájem o pøipojení bezdrátové èi po drátì,
mù�ete na obecním úøadì získat kontakt na v�ech-
ny provozovatele sítì a vybrat si tak  firmu, která
Vám bude nejvíce vyhovovat. Bìhem minulého
roku se na obecních webových stránkách  obje-
vila nová rubrika pod názvem Farnost. Zde mù-
�ete zhlédnout  rozpis bohoslu�eb a jiné informace,
které jsou obci zasílány z na�eho farního úøadu.
Takté�  nová sekce TV vás zavede do dìní v obci
v krátkých  video�otech. Obecní webové strán-
ky jsou velmi nav�tìvované a proto se neustále
sna�íme o jejich aktualizaci. Z pracovních dùvo-
dù není aktualizace tak pru�ná, jak by mìla být .
Upøímnì øeèeno, webovým stránkám by se mohl
vìnovat samostatný pracovník na plný úvazek,
ale v na�ich podmínkách toto není mo�né, proto
prosím obèany o shovívavost. V leto�ním roce se
snad podaøí vyøe�it èastìj�í aktualizaci na�ich
webovek ku prospìchu v�ech.

Internet  a webové stránky

 Ka�dý vlastník pozemkù v katastrálním úze-
mí Nenkovice si mù�e po�ádat o bezplatné vy-
mìøení svých parcel. Na obecním úøadì je nutné
vyplnit formuláø, který je následnì zaregistrován
na pozemkovém úøadì v Hodonínì. Samotné
zamìøení je zdarma a vlastník musí uvést dùvod
vymìøení. Jednotlivá parcela se vymìøuje po
schválených pozemkových úpravách zdarma jen
jednou a tuto zále�itost hradí stát.

Geodetické vymìøování
parcel po pozemkových

úpravách

Zastupitelstvo
obce schválilo
v prosinci minulého roku Stanovy sdru-
�ení obcí pod názvem ,,Trkmanka�. Toto sdru�e-
ní  obcí Nenkovice, �eletice a Dra�ùvek  má za
úkol vybudovat kanalizaci  a èistírnu odpadních
vod pro v�echny tøi obce. V souèasné dobì je
vyhotoven projekt pro územní øízení. Zastupitel-
stvo také schválilo smlouvu o sdru�ování prostøed-
kù. V praxi to znamená, �e v�echny tøi obce budou
poukazovat urèité  finanèní prostøedky na spo-
leèný úèet, ze kterého bude financována výstav-
ba. Èistírna odpadních vod je naplánována
u ,,Trkmanky� na rovinách v �eleticích. Nejvìt�í
investice mají  jít do Dra�ùvek a Nenkovic. Dou-
fejme, �e se podaøí získat potøebné dotace, ne-
bo� pøibli�ná odhadovaná cena díla se �plhá ke
100 milionùm korun.

Integrovaný dopravní systém byl v na�í obci
zaveden pøed dvìma roky. Obec  pøispívá  pro-
vozovateli integrované dopravy èástkou 50 Kè
na obèana za rok. Za dva roky byly vzneseny pou-
ze dvì pøipomínky na jízdní øád. Obyvatelé vyu-
�ívají èastìj�í autobusové spojení  k dojí�dìní do
zamìstnání do Brna. Pøes na�i obec jezdí spoje
Kyjov - Brno, linka è. 106 a linka Kyjov � Ná-
sedlovice è. 661.

 Èekárny na autobus dostaly nové znaèení.
Cedule s  kresbou spí�e pøipomínají vlakovou
zastávku, ale ka�dý pochopí, �e kde nejsou ko-
leje, nemù�e vlak zastavit. Ke zmìnì do�lo v tom
smìru, �e zastávka u obecního úøadu se stala za-
stávkou na znamení. To znamená, �e pokud ne-
dáte pøibli�ujícímu se autobusu � øidièi znamení,
�e hodláte nastupovat èi vystupovat, nemusí za-
stavit. Zastávky u høi�tì a u ka�ny zùstaly  beze
zmìn. Tam musí autobus zastavit v�dy.

IDS
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V dùsledku majetkoprávního vypoøádání
s obèanem, jen� je vlastníkem nemovitosti v na�í
obci, byla obec nucena oplotit  u�ívanou polní
cestu nad ka�nou. Vlastník si  toti� nárokoval u�í-
vání pozemku, pøes  který  vede  asfaltová  cesta
nad ka�nou a také polní cesta za zahradami domù
v Pøíhonì. Kompromisem  nakonec bylo, �e obec
poskytla za asfaltovou cestu adekvátní náhradu
a byla nucena  zajistit oplocení  sousedícího po-
zemku, pøes který vede polní cesta. Slo�itost ce-
lého problému se odrazila v tom, �e tato polní
cesta, le�ící na soukromém pozemku dotyèného,
byla a je doposud u�ívána místními obèany.  Nové
oplocení  bylo ji� nìkolikrát  zborceno. Celou
zále�itost vy�etøovala  i  Policie ÈR.

Oplocení  cesty
Obec ka�doroènì vyu�ívá evropských  dota-

cí v sociální sféøe na zamìstnanost  a zamìstnává
obyvatele obce na tzv. veøejnoprospì�né práce.
Obèané tak sami pracují na zvelebování obce,
ve které �ijí. Od roku 2002  bylo zamìstnáno
23 obèanù  a 18 studentù na letní brigádì pod
obecním úøadem. Podmínkou byl trvalý pobyt
v Nenkovicích, registrace na pracovním úøadì
nebo prùkaz studenta. Mzda pracovníkù byla re-
fundována z dotací. Zamìstnanci podléhali pøímo
starostovi obce, který  ka�dodennì provádìl roz-
dìlení úkolù a jejich kontrolu. Dle projektù a roz-
poètu zamìstnávala obec ze zaèátku  a� 10 obèanù
roènì. V tu dobu se demoloval rozestavìný Dùm
slu�eb - bývalý praseèák v Pøíhonì.

     Na tak malou obec to bylo nebývalé mno�-
ství, zamìstnancù. Po sní�ení dotací a omezení
poètu zamìstnancù to byli napøíklad v loòském
roce u� jen tøi obèané. Tito  neprovádìli investièní
akce jako v minulosti, ale udr�ovali zeleò a maje-
tek obce.  Pokud budou nadále fungovat dotace
ze sociálních fondù EU na zamìstnanost, pøed-
pokládá se zamìstnávat obyvatelel obce pouze
na udr�ovací práce po obci.

VPP

Svìtelný  plot

Exekuce

Starostovi obce byl v zimním období nahlá�en
upadlý drát z elektrického vedení ve Fortni. Jeli-
ko� byl drát pod napìtím a byla námraza, hrozilo
nebezpeèí úrazu kolemjdoucích obèanù. Zvlá�tì
kdy� se drát zachytil o drátìný plot u  domu a
celý plot byl tak roz�havený, �e svítil do okolí.
Pøivolaná  pohotovost  záhadu svítícího plotu hned
vyøe�ila - vypnula elektøinu. �tìstí,  �e ji� byla tma
a svítící plot nenalákal nìjaké dìti, aby si �ly plot
osahat. V pøípadì takové závady ihned volejte
poruchovou slu�bu  nebo starostu a  v �ádném
pøípadì nepøistupujte k drátùm a nesahejte na nì.

Nìkteré na�e obyvatele postihla exekuce.
Obecní úøad je o exekuci na majetek obèana v�dy
vyrozumìn. Pøevá�nì jsou to pohledávky bankov-
ních domù, poji��oven nebo jen zdánlivì banální
nezaplacení blokové pokuty kdekoli v republice
nebo státech EU. Tak�e si dávejte velký pozor,
jestli máte v�echny �eky zaplacené a hlavnì ne-
házejte upomínky do ko�e!!! V�dy se to sna�te
øe�it i kdy� nemáte na zaplacení, v�dy lze dohod-
nout splátkový kalendáø nebo oddálení splátek.
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Oprava hlavní  komunikace

Pøibli�nì od roku 2004 a po  nìkolik let pro-
bíhalo  jednání  s radními na kraji  o opravì  silni-
ce pøes obec. V�dy  byla �ádost o opravu silnice
smetena se stolu. Nìkdy i dost neurvalým zpùso-
bem, a to mne nejen�e rozèilovalo, ale pøemý�lí-
te, zda tato práce a úsilí má smysl. Po výmìnì
vedení Správy a údr�by silnic Jihomoravského
kraje bylo  po�ádáno obcemi Nenkovice, �eleti-
ce a Stavì�ice o jednání o opravì  hlavní  komu-
nikace  vedoucí pøes tyto obce. Po úvodním
jednání s øeditelem a námìstkem Správy silnic byl
nastaven jakýsi rámec levné opravy prùtahu ob-
cemi. Následnì po nìkolika, ji� samostatných
jednáních, byla pøislíbena mo�ná dotace na opra-
vu silnice v Nenkovicích. Po neustálém urgování
opravy pøistoupila obec na  jakýsi kompromis
a po opravì své komunikace IV. tøídy  mohly  za-
poèít práce na opravì a novém povrchu hlavní
komunikace.

Oprava místní komunikace
S opravou výtlukù na vedlej�í asfaltové cestì

smìrem na Èejè se zapoèalo v èervnu loòského
roku. Investorem byla obec. Pro omezený roz-
poèet se opravily pouze jen samostatné výtluky
a díry. Vìt�í rozpadlé úseky  se opravovaly jen
ve dvou místech. Tato cesta potøebuje vìt�í in-
vestici a bohu�el obec na vìt�í opravy svých cest
nemá peníze.  Náklady byly vyèísleny na  100
000 Kè. Na tuto akci pøispìla  firma  Zemas Èejè
èástkou 25 000 Kè.

zalepily výtluky a vyrovnaly s okolím. Povrch se
poté  pokládal  asfaltovobetonovou smìsí  speci-
ální technikou. Záruka  na povrch jsou dva roky.
Po více jak dvaceti letech  se  tak koneènì vyøe�il
katastrofální stav hlavní silnice, tak doufejme,
�e nám to vydr�í déle.

 Celková délka  k opravì byla  2,1 km. Pro
pøedstavu jen polo�ení 1 km nového povrchu
v �íøce 5metrù  bez brou�ení a jiných prací stojí
asi  4 miliony korun. Proto se pøistoupilo
k levnìj�ímu øe�ení. Toto spoèívalo v tom, �e  se

Silnice pøed opravou
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 Dne 22. dubna  probìhla vzpomínková akce
u pøíle�itosti 64.výroèí osvobození obce Sovìt-
skou armádou. K novì umístìnému pomníku
padlých Rudoarmìjcù polo�il starosta obce vzpo-
mínkovou kytici. V odpoledních hodinách  pro-
bìhlo k této pøíle�itosti hlá�ení v místním rozhlase.
Obecní úøad tak vzpomnìl výroèí osvobození
obce a uctil památku padlých vojákù. Této pietní
akce se nezúèastnil �ádný obèan.

Vzpomínková akce výroèí
osvobození obce

Ohlédnutí za financováním
oprav høbitova  a kaple

Høbitov

Vzpomínka

Nìkteøí obèané mají tendenci  si pøivlastòovat
pozemky, které jim nepatøí. Zejména pak pokud
jde o obecní pozemky. Lidé  jsou zvyklí  jen máv-
nout rukou se slovy: ,,To je obecní.�  Dochází
k hospodaøení a vysazování stromù na obecních
pozemcích bez souhlasu obce. Pokud jim staros-
ta pøipomene, �e je to obecní parcela a tudí� v�e,
co na ní roste, je taky obecní, jsou  tito obèané
jako sr�ni, které vypalujete z hnízda. Bzuèí, kou-
�ou .

Pøitom je pøece normální, pokud nìkde ob-
hospodaøujete pozemek, �e máte souhlas majite-
le. Nelze si vynucovat právo u�ívat pozemek tím,
�e vysadím na cizím pozemku stromy  èi  zaseju
obilí  a  potom  øeknu, �e to je moje. Na na�em
katastru je takto u�íváno  velké mno�ství parcel
a prozatím Obec Nenkovice tuto skuteènost to-
leruje, jeliko� lidé vlastnì solidnì udr�ují poze-
mek obce. Jsou taky obèané, kteøí  pouze  jednou
za rok posbírají  plody ze stromù s tím, �e jsou to
jejich stromy, pøitom  si pøivlastòují  pozemek za
svùj. Proè se o tom zmiòuji? Proto�e vznikají  si-
tuace, kdy se lidé  vylo�enì hádají o jablka, oøe-
chy, trnky a pøijdou  na úøad,  aby to starosta øe�il
a rozsoudil. Tito  lidé nejsou  vìt�inou soudní
a ochotni sebereflexe a pøijdou se jen dohadovat
a prosazovat  svou ,,pravdu�.

Rozsoudit je takøka nemo�né. Øíci jim, �e ty
stromy jsou dle zákona obecní, i kdy� si je vysa-
dili, je nemo�né, hned mají  své argumenty. Vìøte
ale tomu, �e takové spory ji� nadìlaly mezi do-
tyènými  za ta  léta hádek nepøátele na �ivot a na
smrt. Úplnì zbyteènì.

U�ívání  obecních pozemkù

Nové máry  mají usnadnit  manipulaci  s rakví
od  východu z kaple a� pøímo k místu  ulo�ení.
Máry jsou toti� na malých koleèkách a  pozùstalí
si tak  nyní  usnadní  manipulaci  a nebo�tíka  jed-
nodu�e dopraví a�  ke  hrobu, ani�  by mìli  køeèe
v prstech a dlaních. Rakev se toti� dosud  nosila
v ruèních popruzích.

Poslední rozlouèení - Dne 24. záøí 2009 se ve
smuteèní síni v Kyjovì uskuteènilo poslední roz-
louèení s dlouholetou zamìstnankyní Mateøské
�koly v Nenkovicích paní Annou Rajskou.

 Paní Rajská pracovala ve �kolce jako �kolni-
ce, uklizeèka a svaèináøka pøes tøicet let. Mnohé
dìti svým pøístupem nauèila základním vìcem jako
poøádnì se umýt, zavázat si boty nebo jednodu�e
po sobì uklidit. Kdo z místních obyvatel a rodá-
kù nav�tìvoval bývalou Národní �kolu, urèitì si
na paní Rajskou rád vzpomene.

Od roku 2002 se obec sna�ila  vykoupit po-
zemky na høbitovì. Celý høbitov i s kaplí  a ces-
tou toti� le�el na soukromých parcelách.
V prùbìhu let  se podaøilo pozemky vykoupit
a také opravit chodníky  a zrekonstruovat  hlavní
køí�. Opravila se zeï sme�áku za høbitovem
a vybudovalo se osvìtlení hlavního chodníku. Nej-
vìt�í investicí byla   pøístavba  zvonice.  Dále se

zabudovala   nová  plynová  kamna a zakoupily
se �idle k sezení. Instaloval se nový alarm, natøe-
lo se zábradlí  a brána a umístily se venkovní la-
veèky k sezení. Vybudovaly se chodníky mezi
hroby. Takté� se opravovalo el. vedení po zásahu
bleskem. Od roku 2002 obec  investovala do
kaple a høbitova èástku   872 443 Kè.

     V Nenkovicích tak vzniklo  velmi hezké
a dùstojné zázemí pro obèanské a církevní smu-
teèní  obøady.
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Náves  a  pomníky

Na podzim roku 2007  zastupitelstvo souhla-
silo  s návrhem starosty  upravit náves. Pomníky
bylo zapotøebí oèistit a natøít. Bylo nutné si také
pøiznat, �e okolí pomníkù bylo v katastrofálním
stavu. Odpadky, fla�ky, výkaly a dokonce injekèní
støíkaèky se zde povalovaly témìø ka�dodennì.
Laveèky byly shnilé, a dokonce si nìkdo vytrhal
dla�ební kostky, tedy je ukradl. O reflektorech
a sto�árech na vlajky ani nemluvì. Takové místo
uprostøed obce bylo nutné opravit èi  zrekonstru-
ovat. Nakonec bylo rozhodnuto pro návrh sta-
rosty. Pomníky se odvezly na opravu a celé
prostranství  bylo pøehrnuto zeminou, na ní� se
vysela tráva. Následnì se na prostranství  umísti-
ly  sedlácké povozy za konì. Uprostøed obce tak
vznikl pøehledný a èistý prostor, který  zvýraznil
dominantu obce - zvonici.

V noci krásnì osvìtlená zvonice, její� zvon mìl
nejen sezvánìt k modlitbám, ale hlavnì upozornit
na nebezpeèí po�árù, dále historická budova
obecního úøadu, v minulosti bývalé �koly, proka-
zující tradici �kolství v obci  a také  sedlácké vozy
za konì,  pøipomínající tì�ké práce na poli, nala-
dilo  celou náves  historií  na�ich pøedkù.

A pomníky?  Pomník padlých z 1. svìtové vál-
ky, kde jsou  vyjmenovaní obèané na�í obce, kteøí
padli za 1. svìtové války, byl umístìn  do vrchní-
ho rohu na místním høbitovì. Pomník padlých
vojákù sovìtské armády za 2. svìtové války, který
byl rovnì� opraven a natøen, byl umístìn do Pøí-
hona naproti pùvodního místa,  kde ji� stával
v minulosti. V Pøíhonì  toti� padlo nejvíce sovìt-
ských vojákù pøi osvobozování obce od fa�istù.

Pro oba pomníky vzniklo vhodnìj�í  pietní  místo,
ne�  tomu  bylo  uprostøed  obce. V této souvis-
losti zásadnì odmítám názory, �e  pomníky byly
pøestìhovány z politických  dùvodù.  Není  to
pravda.  Starosta  ani zastupitelstvo  nikdy  ne-
zpochybnili  památku  obìtí  I. a II. svìtové vál-
ky. Naopak. Pøi  výroèí  osvobození  byly
starostou  obce  v�dy  pokládány k pomníkùm
vìnce, i kdy�  se  slavnostní  piety  z obèanù  té-
mìø  nikdo  nezúèastòoval. Prostì  zdevastované
prostøedí  pomníkù  na návsi bylo nutné nìjakým
zpùsobem øe�it. Posledním  negativním  aspek-
tem  pro øe�ení této otázky  byly nevhodné  kres-
by a èmáranice na pomnících  na návsi a ukradené
dìlostøelecké náboje, které  u pomníkù byly  snad
od zaèátku.

Troufám si tvrdit, �e  pomníky  jsou  nyní na
klidnìj�ím a  vhodnìj�ím místì, ne� tomu bylo
uprostøed  návsi a �e obec  jako  jediná  v okolí
se  vypoøádala s neutì�eným  stavem pomníkù
velmi obezøetnì a vhodnì  zvolila  opravu a místo
nového umístìní. Souèasnì s umístìním  pomní-
kù se  vyzvedla na nový podstavec tzv. ,,Pavlova
Socha� na Lúèkách, kde byla spodní  èástí  uto-
pena  v  nánosech  bláta. Toto souso�í ,,Panny
Marie s Je�í�em� bylo rovnì�  o�etøeno,  oèi�tì-
no a obnoveno písmo. Zvednutím  na  nový  pod-
stavec se zamezí ne�ádoucím  jevùm v dùsledku
vlhnutí  pískovce, ze kterého je souso�í vytesáno.

Pomníky  nadále  zùstávají  majetkem  obce a
její  povinností  je  o tyto  nadále peèovat, tak jak
je  tomu  u mnoha  køí�ù a bo�ích  muk  v katastru
Nenkovic.
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Ka�dý obèan obce Nenkovice samozøejmì ví
o  existenci  farmy �ivoèi�né výroby  a �lechtitel-
ském chovu prasat v ní. Neví ov�em, jakých vý-
sledkù ve �lechtìní prasat zdej�í úzký kolektiv
pracovníkù dosahuje.

Zemas, a.s. je opravdu hrdá na dosahování
výsledkù a profesionalitu spoluobèanù Nenkovic.
Jde zejména o Vladimíra Lefnera a jeho �enu
Andreu.

�lechtitelský chov plemene Èeské bílé u�lech-
tilé, firmy Zemas,a.s. Èejè v Nenkovicích tvoøí zá-
kladní stádo 70 prasnic, produkujicích prasnièky

Úspìchy �lechtìní prasat v Nenkovicích
jak èistokrevné, tak køí�enky s plemeny Landra-
se a Pøe�tické èernostrakaté. Chov získal zdra-
votní certifikát PRS prostý.

Nejdùle�itìj�í vlastnost genetického pokroku
je plodnost, která je v uvedeném chovu nadprù-
mìrná v celé Èeské republice. Na �lechtìní se
podílí firma Plemenáøské slu�by Otrokovice, která
vyhodnotila zdej�í chov jako nejlep�í v rámci své
pùsobnosti.

O pravdivosti vý�e uvedených slov necháme
hovoøit výsledkovou tabulku, která porovnává
chov a v�echny  �lechtitelské chovy v ÈR.

Chov                    vrhy/rok             narozeno            narozeno       odchov      mezidobí
                                                           v�ech                  �ivì

Nenkovice 2,3   31,6          28,5 26,2 148,4
�lechtitelé v ÈR 2,1   27,9          25,7 22,0 159,3

Co tedy dodat. Podìkovat pracovnímu kolektivu a popøát je�tì mnoho takových úspìchù a spo-
kojenosti ze skvìle odvedené práce pro na�i akciovou spoleènost.

vedení Zemas, a.s. Èejè

Drogy
U mostku na Lúèkách se na�li dùkazy, �e nì-

kdo v na�em okolí vyrábí tvrdé drogy. Takové
mno�ství obalù od Modafenu je jasným signálem
o jejich  výrobì.

Apeluji na v�echny, aby se teoreticky obezná-
mili s negativními jevy po�ívání drog a hlavnì, aby
mluvili s mladými lidmi, dorostenci, dìtmi a ko-
munikovali s nimi na téma drog. A nenechejte se
oklamat, �e na�í obci se drogy vyhýbají a netýka-
jí. Kdykoliv si mù�ete na téma drog promluvit
s odborníkem, a kdy� chcete konkrétní informa-

�e nìkdo pálí doma slivovicu,  je asi v�em jas-
né. �e nìkdo na sebe ale upozoròuje, tak jasné
není. Výpalky hned vedle silnice jsou jasným sig-
nálem nelegální  výroby lihovin v obci. Pravdì-
podobnost, �e se najde pùvodce výpalkù,  je malá.
Pravdìpodobnost, �e na sebe èerná pálenice upo-
zoròuje a pøivolává  prù�vih, je veliká.

Výpalky

ce o svých dìtech, promluvte si i se starostou obce.
Bohu�el nový trestní zákon spí�e nahrává výrob-
cùm a dr�itelùm drog .
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Od roku 2005 má obec uzavøenou smlouvu
o partnerství s obcí Hradi�tì pod Vrátnom na Slo-
vensku. Obec pøistoupila ke spolupráci za úèe-
lem poznávání  a pøátelství mezi na�imi národy.
Ze zaèátku  navázali  kontakt starostové obcí pan
Zále�ák Petr a Ing. Ivan Hatiar. Následnì zastu-
pitelstva, spolky a obèané. Spolupráce mezi na-
�imi obcemi dokonce odstartovala  dal�í vlnu
dohod o spolupráci s obcí z mikroregionu Babí
Lom na na�í stranì  a  z mikroregionu Biela Hora
na slovenské stranì. V Nenkovicích a Hradi�ti se
ze zaèátku   jednalo o  fotbalové turnaje sportov-
cù.

V loòském a pøedloòském roce se spoluprá-
ce roz�íøila na základní �koly a dechové hudby.
Tak�e nyní spolupráce bì�í nezávisle na obecních
úøadech, co� bylo hlavním cílem a posláním.

Vá�íme si spolupráce s obèany slovenské
obce. Urèitì mi potvrdíte fakt, �e dru�ba  není jen

Dru�ba ...

Dru�ba s Hradi�tìm pod Vrátnom

na papíøe, ale skuteèná a kamarádská. Na�i ob-
èané a také dìti Z� mìli v minulosti  mo�nost
zúèastnit  se zdarma zájezdu  do Hradi�tì na fot-
bal, na pøehlídku dechových hudeb, na m�i do
kostela a nebo do základní �koly. A proto�e si
rozumíme a nepøeká�í nám jazyková bariéra, spo-
lupráce a dru�ba bude urèitì  pokraèovat
i v dal�ích letech.

Víte, �e na Slovensku platí zákon, �e rodièe
musí �ivit své dítì do 25 let vìku? Nezále�í na
tom, jestli nepracuje èi studuje. Stát prostì nevy-
dává na sociálním èi podpoøe v nezamìstnanosti
osobám od 15 do 25 let ani korunu, tedy euro.
Investovat do mladých mají rodièe nebo zamìst-
navatel, který platí mzdu. Mladé lidi to tak nutí
hledat si práci.

Zajímavost ze Slovenska

Okolo nás ...
Policie ÈR � Policie ÈR odlo�ila pøípad vy-

kradené místní  hospody na KD. Zlodìj tak stále
uniká zákonu a je na svobodì. Zpùsobená �koda
30 tisíc Kè.

Moravské naftové doly - V loòském roce
probìhlo na území na�eho katastru obce upøes-
òovací mìøení podlo�í v souvislosti s prùzkumem
na ropu a plyn. Po nádechu, �e by se blýskalo na
lep�í èasy, pøi�la  zpráva, �e se nepoèítá s novými
vrty. MND toti� investovaly do nejmodernìj�ích
technologií a nakoupily zaøízení,  které vrtá a� do
5 kilometrové hloubky. Tím si zajistily sta�ení su-
roviny z okruhu nìkolika kilometrù.  Platby
z vytì�ené suroviny ze zákona inkasuje výhradnì
obec, na jejím� katastru se surovina èi nerost tì�í.

Lisabonská smlouva � Dne 1. 12. 2009 vy�la
v platnost tzv. Lisabonská smlouva. Do jaké míry
ovlivní my�lení a rozhodování Evropanù, musí
posoudit v�ichni sami. Mo�ná bude nejlep�í si
nejprve smlouvu pøeèíst. Odkaz na Lisabonskou
smlouvu:  www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
evropska_unie/lisabonska

Ztráty a nálezy - V èasných ranních hodi-
nách se pod farmou v Pøíhonì na�el v listopadu
2009 pytel i s drùbe�í. Vystra�ené domácí kaèe-
ny byly pravdìpodobnì pøedmìtem noèního lupu
a z neznámých dùvodù skonèily v pøíkopì. Také
je mo�nost, �e je nìkdo vytratil z auta.

Nemocnice Kyjov - V loòském roce po�á-
dala Nemocnice Kyjov o finanèní pomoc v�ech-
ny obce Kyjovska. Získané peníze mìly být
pou�ity na míchárnu cytostatik pøímo v místì
v nemocnici, tedy na onkologii. Obec Nenkovice
pøispìla a poslala peníze na úèet nemocnice. Pro-
jekt byl v�ak nepøipraven a nemìl podporu u zøi-
zovatele Krajského úøadu. Míchárna pro léèení
rakoviny se ani nezaèala budovat. Po roce pøi�la
�ádost o pou�ití poskytnutých penìz pro Dìtské
oddìlení  v Kyjovì. Obec  této �ádosti  nakonec
vyhovìla.

�ivotní prostøedí Kyjov � vydalo souhlas
s havarijním plánem Hnoji�tì v Nenkovicích
a Násedlovicích. Zemìdìlská firma Zemas a.s.
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musí mít zaji�tìn odtok a likvidaci hnoje a mo-
èùvky z ustájených chovù prasat v Nenkovicích
a chovu dojnic v Násedlovicích. Zápach se ale
neodstraní asi nikdy.

Nehoda � V nedìli 7. záøí  2009 pøed jede-
náctou veèerní se stala na úseku pod �kolou mezi
na�í obcí a obcí Stavì�ice autonehoda. Øidiè
z dosud neznámých pøíèin skonèil pod mezí v poli.
Cestující na�tìstí, i kdy� to tak nevypadá, pøe�ili.
Upozoròujeme v�echny øidièe, �e  tzv. esíèko pod
�kolou se ji� v minulosti stalo místem tragických
a dokonce smrtelných nehod.

nulo pøi záplavách více jak 30 horníkù. Velkou
zásluhu na prosazení tohoto díla má bývalý
�ardický starosta Gregoroviè,  který tuto skuteè-
nost nechal zapracovat do pozemkových úprav.

Dra�ba nemovitosti � starosta se v øíjnu zú-
èastnil v Hodonínì dra�by nemovitosti  è.p 113
v k.ú. Nenkovice, která byla veøejná.

Zastupitelstvo schválilo limit penìz, za které
by obec dra�enou nemovitost mohla koupit. Pù-
vodní úvahy, �e nebude �ádný zájemce a koupì
bude levná a snadná, se v místì konání rychle
rozplynuly. �est úèastníkù dra�by �vy�plhalo� cenu
z 35 tisíc na neuvìøitelných 100 tisíc Kè. Obec se
pøeplácení nabídek neúèastnila. Nemovitost koupil
místní obèan.

Dùchodci roèník 1946 � V loòském roce si
dùchodci, kteøí se narodili v roce 1946, opatøují
na obecním úøadì listinu s ovìøením, která jim
dosvìdèuje, �e nav�tìvovali Základní �kolu
v Nenkovicích. Výsledkem by mìlo být zvý�ení
starobního dùchodu. Tomuto roèníku byl údajnì
Èeskou správou soc. zabezpeèení chybnì vymì-
øen dùchod. Zavádìl se toti� experiment a �áci
mohli vycházet z osmých roèníkù. Údajnì to má
vliv na vý�i vypláceného dùchodu.

Sociální dávky � Nìkteøí na�i obèané si stì-
�ují na starostu, �e jim nechce zvý�it dávku �ivot-
ního minima tím, �e nemá pro nì práci. Pokud
nìkdo za�ádá na OÚ o odpracování si potøeb-
ných hodin na zvý�ení sociálních dávek, není pro-
blém se domluvit. V�dy se nìjaká práce najde.
Ale nelze ji� tolerovat nezodpovìdný pøístup nì-
kterých jedincù, kteøí mají dolo�it potvrzení od
starosty na MìÚ v Kyjovì. Tito lidé  pøichází jen
sporadicky a nahodile, jak se jim to hodí nebo
spí�e, a� nemají  finanèní prostøedky, nìkdy i pod
vlivem alkoholu. V�ichni rozumní pozorovatelé
musí uznat, �e odpracování si veøejnìprospì�ných
prací zpìtnì, èi vydání potvrzení se musí zakládat
na pravdì. Existenèní minimum je 2 100Kè , po
odpracování hodin se zvy�ují dávky o 1000 Kè.
I z tìchto penìz je mo�né �ít.

Zemìdìlská firma Zemas a.s. - Skuteèností
je, �e z velkého zemìdìlského podniku, který
døíve hospodaøil na celém katastru obce, se po-
stupnì �tìpí majetek.V Nenkovicích
v souèasnosti máme celkem 5 zemìdìlcù, kteøí
hospodaøí na na�em katastru. Zemas a.s. tak ztrácí
své dominantní postavení. �koda, �e na tak kva-
litní pùdì nehospodaøí zemìdìlec z Nenkovic.

�eleznièní tra� mezi Èejèem a �dánicemi
Opu�tìná tra� je tématem pro Mikroregion �dá-
nicko, které usiluje o to, aby se koleje odstranily
a místo nich se polo�il �ivièný povrch pro cyklis-
ty. Bývalá dráha by se tak mìla stát cyklostez-
kou. Jednání je v�ak pouze na poèátku.

Protipovodòová hráz - Mezi �ardicemi
a Stavì�icemi byla vybudována  protipovodòová
hráz. Investorem je stát prostøednictvím pozem-
kového úøadu. Stavbu za nìkolik miliónù korun
zaèala pøipravovat pøed 6 lety obec �ardice. Im-
pulsem bylo dùlní ne�tìstí v 70. letech, kdy zahy-
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Zpráva o èinnosti fotbalového oddílu
 Sokol Nenkovice za rok 2009

Èinnost na�eho oddílu zùstává v posledních
letech témìø nemìnná a ani rok 2009 se od let
minulých nijak výraznì neli�il. Tradiènì jsme se
podíleli na poøádání nìkolika spoleèenských akcí,
jimi� alespoò èásteènì vracíme obci dluh za vel-
kou podporu, které se nám od ní dostává. Záro-
veò jimi pøispíváme k pestøej�ímu spoleèenskému
�ivotu a udr�ování urèitých tradic v na�í obci.

          Velmi významnou mimosportovní akti-
vitou, bez které by nebylo mo�né na�i sportovní
èinnost dlouhodobì vykonávat, jsou brigády, kte-
rými se sna�íme vylep�it kabiny i ná� sportovní
areál.

          Nejviditelnìj�í zmìnou, které si v�imne
snad ka�dý, kdo pøijde na høi�tì, jsou nová plas-
tová okna. Pùvodní okna døevìná byla ve velmi
�patném stavu a bylo je nutné vymìnit. Výmìnu
oken nám provedla firma EURO Jordán. Zed-
nické zapravení a usazení parapetù jsme dìlali
sami.Výmìnu oken jsme mohli uskuteènit díky
tomu, �e se nám podaøilo získat dotaci od ÈSTV.
Bez této dotace by nebylo mo�né výmìnu pro-
vést, proto�e na�e finanèní mo�nosti jsou dosti
omezené. O dotaci na rekonstrukci kabin jsme
chtìli �ádat ji� døíve, ale nebylo to doposud mo�-
né. Pøesto�e jsou kabiny postaveny ji� nìkolik
desítek let, nikdy neprobìhla jejich kolaudace,
a tudí� se jednalo o èernou stavbu. Aby bylo mo�-
né �ádat o dotaci, museli jsme nejdøíve stavbu
zlegalizovat, co� trvalo témìø dva roky. Nako-
nec ale v�e dobøe dopadlo a první vla�tovka
v podobì nových oken je na svìtì.

I nadále se budeme sna�it o získání dotací,
proto�e na kabinách je je�tì hodnì vìcí, které
potøebují opravit nebo vymìnit. Jak jsme ale
uvedli vý�e, z na�ich vlastních penìz nejsme
schopni tyto opravy nebo výmìny realizovat.

Dal�í novinkou, kterou ocení hlavnì hráèi,
je nata�ení pletiva za spodní brankou. Záchytná
sí�, která je za brankou na sto�árech, byla u spod-
ního okraje roztrhaná a taky rozøezaná od van-
dalù, kteøí jsou bohu�el i v na�í vesnici. Mnoho

míèù pro�lo tìmito dìrami a zastavily se a� na poli
pod silnicí. Nata�ením pletiva ( je trvanlivìj�í a hùø
znièitelné ne� stávající sí� ) docílíme toho, �e vìt-
�ina míèù zùstane na høi�ti a klukùm u�etøíme
spousty nabìhaných kilometrù na pole a zpátky.

V loòském roce jsme zaèali pracovat na vy-
budování zavla�ovacího zaøízení. Pøedpokládaný
termín dokonèení ( jaro 2009 ) byl dodr�en a vel-
mi nás úspìch tì�í, proto�e bez øádného zavla�o-
vání je nemo�né udr�et trávník na takové úrovni,
na jaké je dnes. Po øádné instalaci firmou, která
nám zavla�ovací zaøízení dodala, se mu nevyhnuly
�porodní bolesti�. Ty se nám ale nakonec podaøi-
lo odstranit a dnes ji� zavla�ování funguje bez pro-
blémù a vìøíme, �e je�tì dlouho bude.

Obrovské podìkování za realizaci zavla�ová-
ní patøí obecnímu úøadu, který celou akci financo-
val. Bez tìchto penìz by nebylo mo�né na akci
takového rozsahu ani pomyslet. Celkové náklady
na zavla�ovací zaøízení èinily cca 150 000,-Kè.

Také dal�í práce, které jsme provádìli, souvi-
sely s novým zavla�ováním. Natøeli jsme nádr� na
vodu ( pochopitelnì modrou barvou, proto�e
modrá a bílá jsou barvy Sokola ) a dokonèili fa-
sádu na domeèku vedle nádr�e.

Velkým krokem vpøed, který jistì ocení v�ich-
ni diváci, kteøí chodí na fotbal, je vybudování roz-
hlasu. Urèitì je to krok správným smìrem a zvý�ení
komfortu pro diváky. Ti se pøed zápasem dozví
soupisky obou týmù, statistiky ze vzájemných zá-
pasù, støelce branek. Bìhem pøestávky jsou in-
formováni o tom, který zpravodaj vyhrává. Èekají
na nì i dal�í zajímavosti a výsledky rùzných fotba-
lových utkání.

Na v�ech zmiòovaných brigádách se podílelo
velké mno�ství lidí, kteøí ve svém volném èase pøi�li
a pomohli uvedené akce zrealizovat. V�em zúèast-
nìným patøí na�e velké podìkování.

Prázdninový program v na�em areálu odstar-
toval jako tradiènì koncertem rockových kapel
�Vùd�tok�, který se konal ve dnech 10.-
11.7.2009. Letos to byl ji� �estý roèník a mù�e-
me ho nazvat mezinárodním, proto�e zde zahrála
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i kapela ze sousedního Slovenska. Nenkovský
hudební víkend zahájili v pátek veèer ji� tradiènì
písnièkáøi. Hlavní program byl zahájen v sobotu
vpodveèer a poslední vystupující dohráli kolem
tøetí hodiny ranní. Podle v�ech zúèastnìných
( vystupujících i obecenstva ) se leto�ní roèník
velmi vydaøil a ji� teï se tì�í na dal�í, v poøadí ji�
sedmý, roèník nenkovského open air festivalu
�Vùd�tok�.

Na poøádání Vùd�toku se podílíme s obecním
úøadem a se èleny nenkovských kapel Honzíko-
va cesta a Hari a hadi. Jejich èlenové zaji��ují
úèinkující. Za leto�ní roèník jim patøí  velké po-
dìkování a pochvala, proto�e co se týèe obsa-
zení hudebníky, byl to jeden z nejlep�ích roèníkù,
ne-li vùbec roèník nejlep�í. Dal�í velkou pochva-
lu si zaslou�í za to, jaké poèasí na víkend objed-
nali. Tak�e pánové, jen tak dále!

Druhou prázdninovou akcí, která probìhla
týden po Vùd�toku v sobotu 18.7.2009, byl tra-
dièní, dnes ji� mezinárodní fotbalový turnaj za
úèasti dru�stev Hradi�tì pod Vrátnom (SK), Strá-
�ovic, Vìteøova a domácích Nenkovic. Letos se
nám podaøilo vylep�it loòské ètvrté místo a po
tìsné porá�ce 1:0 ve finále od Strá�ovic jsme
obsadili krásné druhé místo. Tøetí místo obsadili
hráèi z Hradi��a pod Vrátnom a ètvrtí skonèili
hráèi z Vìteøova. Pøí�tí rok se pokusíme na�e
druhé místo je�tì vylep�it a doufáme, �e zvedne-
me nad hlavu pohár pro vítìze. Letos nás po dlou-
hé dobì zklamalo poèasí a skoro celé odpoledne
i veèer pr�elo. Kvùli de�ti musel být zkrácen fi-
nálový zápas. Co nás ale mrzí je�tì víc, je to,
�e musela být zru�ena i taneèní zábava, která ji�
neodmyslitelnì k tomuto turnaji patøí a která je
ve velké oblibì i mezi v�emi úèastníky, jak z øad
hráèù, tak i divákù. Nezbývá nám ne� vìøit a dou-
fat, �e k nám bude poèasí pøí�tí rok pøívìtivìj�í
a turnaj probìhne i s veèerní taneèní zábavou.

 Poslední prázdninovou akcí byly tradièní kro-
jované hody, které probìhly o víkendu
14.-16.8.2009. I letos jsme je poøádali spoleènì
s obecním úøadem. V�e zaèalo páteèním stavì-
ním máje a hodovou diskotékou. V sobotu od-
poledne pro�el krojovaný prùvod obcí a veèer
probìhla krojovaná zábava s dechovou hudbou
Nenkovjanka. Nedìlní odpoledne patøilo  znovu
fotbalu. Na�i hráèi porazili velmi silné Dolní Bo-
janovice a navázali tak na pøedcházející roky, kdy

se jim daøilo na hody vyhrávat. Doufáme, �e v tom
budou pokraèovat i nadále a zalo�í tím dal�í ho-
dovou tradici. Po zápase, jak u� bývá zvykem,
probìhlo kácení máje a následovala taneèní zá-
bava, která leto�ní hody zakonèila.

Poslední leto�ní akcí, kterou jsme poøádali, byl
ji� �estý roèník vánoèního turnaje neregistrova-
ných hráèù ve stolním tenisu �Pinec cup 2009�.
Leto�ní turnaj probìhl v sobotu 19. 12. 2009
v tìlocviènì Z�. Letos se v kategorii �open� pøed-
stavilo a o vítìzství bojovalo celkem 18 hráèù. Co
nás ale tì�í ze v�eho nejvíc, je zvy�ující se zájem
o turnaj ze strany dìtí, kterých se v kategorii �ju-
nior�( dìti, které chodí na Z� ) pøedstavilo10. Prv-
ní cena v juniorské kategorii byl MP3 pøehrávaè,
ale ocenìní si odnesli v�ichni úèastníci turnaje, pro-
to�e za pøedvedené výkony si to urèitì zaslou�ili.

Dìkujeme touto cestou Z� Nenkovice za po-
skytnuté prostory na poøádání turnaje a vìøíme,
�e dobrá spolupráce bude pokraèovat i nadále.

V sezónì 2008/09 jsme stejnì jako loni hráli
III.tø.sk.�A�. Po výborném vstupu do jarní èásti
sezony a ètyøech výhrách po sobì jsme okupo-
vali pøední pøíèky tabulky. Pak ale nastal nepo-
chopitelný obrat a ve zbytku sezony jsme nezískali
ani bod a propadli se na koneèné nelichotivé de-
váté místo se ziskem 31 bodù za 9 výher, 4 remí-
zy a 13 porá�ek, s pasivním skóre 47:59.

Nejlep�í støelci : Franti�ek Kuchaø a Ondra
Zicháèek 8 branek, Radim Stehno 7 branek.

Po podzimní èásti sezóny 2009/10 jsme na
pìkném �estém místì se ziskem 22 bodù a s ak-
tivním skóre 24:22. Pokud nás nepostihne herní a
výsledková krize, tak jak tomu bylo v loòské se-
zonì, mù�eme pomý�let na nejlep�í výsledek od
postupu do III. tøídy.

Pevnì vìøíme, �e na�i hráèi pøistoupí poctivì a
zodpovìdnì k zimní pøípravì a v nároèných jar-
ních bojích tuto pøípravu zúroèí a slibnì rozjetou
sezónu dotáhnou do zdárného konce.

Dru�stvo na�ich nejmlad�ích fotbalistù  absol-
vovalo v rámci pøípravy na jarní sezonu 6 nároè-
ných halových turnajù organizovaných OFS
Hodonín. Na tìchto turnajích jsme zmìøili síly
s celky  �ardic, �dánic, Kyjova, Svatoboøic
a Damboøic. V  tì�kých halových kláních na sebe
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z na�ich hráèù nejvíce upozornil Robin Spìvák,
který byl celkovì  vyhlá�en nejlep�ím brankáøem
v�ech �esti turnajù.

Historicky první sezona pøípravky pod hlaviè-
kou Sokola Nenkovice byla zakonèena výbor-

Se sezonou 2008/09 jsme se v�ichni rozlouèili
pøedáním bronzových medailí za 3. místo a pa-
mìtních diplomù. Na závìr rozluèkového odpo-
ledne bylo i za nepøíznivého poèasí sehráno kvalitní
utkání hráèù pøípravky proti jejich maminkám.
Vzornì bojovaly oba týmy!

Do sezony 2009/10 jsme vstoupili se 12 hrá-
èi, proto�e do kategorie �ákù ode�el celý roèník
1998. Po podzimní èásti nám patøí 10. místo
a v�emi zápasy se sna�íme od základù budovat
nový tým. V�em fanou�kùm pøípravky jsme vdìèni
za velkou  podporu a skvìlé  povzbuzování. Dì-
kujeme!

Závìrem chceme touto cestou je�tì jednou
podìkovat obecnímu úøadu za významnou finanèní
podporu, kterou na�emu oddílu vìnuje. Vìøíme,
�e v rámci mo�ností bude tato spolupráce pokra-
èovat i nadále. Ve�kerá na�e èinnost toti� smìøuje
k tomu, aby i na�e dìti mohly v budoucnu vyu�í-
vat celý sportovní areál ve stejné nebo je�tì lep�í
kvalitì, ne� je dnes. Dìkujeme.

Dal�í podìkování patøí Ing. Jaroslavu Kuèe-
rovi, který poøídil nové dresy hráèùm pøípravky
i dru�stvu mu�ù. Kromì dresù nám je�tì posky-
tuje rùzné vìci, které potøebujeme k bì�nému cho-
du klubu.

Dìkujeme také panu Václavu Strmiskovi za
materiální podporu na�eho klubu. Dále v�em
sponzorùm utkání a v�em ostatním, kteøí nám jak-
koliv pomáhají.

Èlenové výboru

ným 3. místem za dru�stvy �ardic a Milotic. Cen-
ným skalpem jarní èásti soutì�e byly výhry nad
vý�e zmiòovanými  soupeøi. Tohoto velkého úspì-
chu jsme dosáhli pøedev�ím díky silnému roèníku
1998  a také vyrovnaným  výkonùm hráèù  na
v�ech postech. Ke skvìlému výsledku v rámci
okresního pøeboru pøípravek pomohli Sokolu
Nenkovice tito hráèi: Èernohorský Martin, Hlo-
�ánek Vítìzslav, Horáková Pavlína, Kinský Da-
vid, Kotas Luká�, Kuèera Martin, Kuchaøová
Nikola, Lefner Patrik, Lévay Filip, Lévay Mari-
an, Mezník David, Mìsíèek Tomá�, Pánek Adam,
Polá�ek David, Seïa Dominik, Seïa Marek,
Spìváková Tereza, Spìvák Robert, Spurný To-
má�, �imeèek Martin, Zále�ák Pavel.

Støelci týmu: Martin Èernohorský 40, Adam
Pánek 30, Martin �imeèek 4, Martin Kuèera 3,
Marek Seïa 2 a Pavlína Horáková, Patrik Lef-
ner a Robert Spìvák dali 1 branku.
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Ohlédnutí za financováním sportu
Od roku 2002 obecní úøad podporuje finanè-

nì TJ Sokol a spolupracuje pøi spoleèenských
akcích poøádaných pod �irým nebem v areálu u
�koly. Od roku 2002  obecní úøad pøispìl  na
sportovní èinnost pøesnì èástkou 680 251 Kè.
Tato èástka se skládá  z provozu a oprav kabin,
úpravy hrací plochy, hledi�tì, stavby zábradlí, za-
vla�ování èi nákupu sítí, dresù a míèù. Fotbalový
klub tak získal dùstojné zázemí pro svou èinnost.
Odmìnou jim byl postup do vy��í soutì�e.

     Velkou  devízou je vznik  fotbalového dru�-
stva mlad�ích �ákù pøípravky. Tito �áèci jsou vel-
kým zhodnocením  vynalo�ených prostøedkù do
sportovní èinnosti v obci, proto�e se tì�í  také
velké pøízni svých trenérù, rodièù a divákù,  kteøí
doká�í  dìcka povzbudit  a správnì naladit  na
fotbal. Pøeji  v�em dospìlým hráèùm, malým fot-
balistùm a malým fotbalistkám a také celému ko-
lektivu vedení obou dru�stev mnoho výher, hodnì
sportovních úspìchù a radosti ze hry.

Foto ze zápasu proti Násedlovicím Pøípravka
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HASIÈI ...

Hasièi, oheò a voda

     Na zaèátku loòského roku do�lo na valné
hromadì k roz�íøení èlenské základny a obmìny
výboru. Celý sbor podìkoval panu Oldøichu Po-
kludovi za dlouholetou práci ve vedení sboru
a rozlouèil se s ním udìlením diplomu a pøedáním
vìcného daru.

     V uplynulém roce se v na�í obci zøetelnì
uplatnil význam Sboru dobrovolných hasièù
(SDH) a Jednotky po�ární ochrany (JPO) v obci.
Dokázali jsme, �e hasièi nejsou jen na �ha�ení �íz-
nì� v hospodì nebo pro zábavu. I pro samotné
hasièe to byla velká zkou�ka.

     Po mnohaletém odpoèinku od po�árù domù
na�i mladí hasièi stáli pøed jedním z nejtì��ích
po�árù, kde hrozí nebezpeèí nejen nad hlavou,
ale i pod nohama, a to u po�áru støechy. Po�ár
Konzumu u Seïù, kdy shoøel obchod se smí�e-
ným zbo�ím, je toho dùkazem. U zásahu jsme byli
jako první z JPO. Zaji��ovali jsme vypnutí elek-
trické energie a plynu, zji��ovali výskyt nebez-
peèných látek a materiálu právì hoøícího domu a
rekognoskaci (prùzkumu) okolních domù. Po pøí-
jezdu profesionálních hasièù z Kyjova pøedal ve-
litel JPO hlá�ení a dále celý zásah øídil sbor
profesionálních hasièù z Kyjova. Na�i hasièi byli
nápomocni a zaji��ovali pøísun vody a hadic. Také
pomáhali pøi ochlazování sousedních domù, aby
se oheò nepøenesl a neroz�íøil. Poté a� do ranních
hodin, tedy celou noc, pracovali ve smìnách.
Odstraòovali zbytky doutnajících trámù, døeva,
slámy a celé støechy.

     V této souvislosti je tøeba veøejnì podì-
kovat i v�em obèanùm, kteøí neèekali pøíjezdu
profesionálù a zaèali s ochlazováním sousedních
domù. Kýblama s vodou polévali nejrùznìj�í
pøístavky a støechy. Kdo ví, jak by to dopadlo,
nebýt takové obìtavosti a pomoci na�ich spolu-
obèanù?  Po pøíjezdu hasièù se rozjelo ha�ení
pomocí èerpadel a hadic.

Bohu�el se obchod nepodaøilo zachránit. Ale i
tak patøí podìkování v�em hasièùm a spoluobèa-
nùm, kteøí pøilo�ili ruku k dílu a pomáhali pøi od-
straòování následkù po�áru, odklízení zbo�í
a materiálu z obchodu i pøes to, �e pr�elo a byla
bouøka. Ta mìla za následek i vznik po�áru.

     Vy�etøování potvrdilo zapálení obchodu
bleskem, který zasáhl komín. Tímto bych chtìl jako
velitel jednotky PO apelovat i na ostatní obèany,
pøi zji�tìní po�áru nezmatkovat a neprodlenì vy-
hlásit poplach. Brzké vyhlá�ení poplachu pøispívá
k lep�ímu zvládnutí po�áru. V�dy� na�i hasièi byli
u po�áru do 7 min a profesionální jednotky pøijí�-
dìli do 18 min po rozeznìní sirény. Nièivé vlast-
nosti bouøky poznal o nìkolik dní pozdìji i dùm
Zuzany Navrátilové a Romana Mìsíèka. Po tom,
co se jim zaèala zvedat hladina bláta u�
i v koupelnì a kuchyni, jim �li hasièi na pomoc,
i kdy� nebyli vyzváni. Odklízelo se bláto ze dvo-
ra, støechy, ale i z domu, a to do pozdních veèer-
ních hodin.

     A co hasièi dìlali v prùbìhu roku?  Velkou
akcí bylo èi�tìní obecní ka�ny. V domnìní, �e
bude ka�na za 2 hodiny vyèi�tìna, byla vyèerpá-
na voda. Na dnì ka�ny byly nalezeny pøedmìty
jako plechovky barvy, cihle, øetìzy, hraèky a kusy
asfaltu. Celkem 2 vleèky odpadu a pøedmìtù byly
vyvezeny obecním traktorkem na sbìrný dvùr.
Èi�tìní ka�ny se tak protáhlo do pozdních veèer-
ních hodin. Hasièi si tak pøipsali dal�í záslu�ný èin
ve prospìch v�ech obèanù obce.

     Odmìnou za èinnost sboru byly nové zá-
sahové obleky, které jim pøedal starosta obce.
Dále by SDH i JPO Nenkovice chtìly pøipome-
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Èi�tìní ka�ny
Hasièi se loni rozhodli pro vskutku záslu�ný

èin, vyèistit obecní ka�nu. Pùvodnì naplánované
2 hodiny brigády se zmìnily v pracovní odpoled-
ne a veèerní �ichtu. Støíkaèkou vysáli vodu, ale
bylo tøeba zachránit rybièky a pøedev�ím lopatou
a po kýblech vybrat neèistoty. Nìkdo tomu øíká

Ohlédnutí za financováním  SDH Nenkovice
Nenkov�tí  hasièi roz�íøili svou základnu a jsou

po svých hubených letech neèinnosti a opodstat-
nìné  kritiky  na dobré cestì  pomáhat lidem
v  nouzi. Obèané  dne�ní hasièe hodnotí pozitiv-
nì, jeliko� �ádná jiná organizace nepracuje pro
bezpeèí na�ich obèanù jako právì hasièi.

     Zaèíná to u sbìru starého �rotu,  pøes èi�-
tìní  a protláèení ucpaných odpadù, èi�tìní  obecní
ka�ny, posyp komunikací v dobì kalamity, výsta-
vy z historie hasièské techniky  nebo výstavy trak-
torkù, dále uspoøádání  oslav 110. výroèí  svého
zalo�ení nebo odklízení nánosù bláta z rodinného
domu pøi bouøkách. Nejdùle�itìj�í v�ak zùstávají
záchranné práce pøi ohro�ení �ivota a  zdraví osob
a jejich  majetku. Právì tyto èinnosti  vyvstaly
napøíklad pøi likvidaci  po�áru porostu v Nenkùv-
kách, po�áru hnoji�tì za �kolou a naposledy vel-
kého po�áru Konzumu u Seïù. Tyto po�áry  byly

velkou zkou�kou  akceschopnosti  po�ární jed-
notky obce.

     Od roku 2002  bylo z obecního rozpoètu
poskytnuto  pøesnì  236 376 Kè do úseku po-
�ární ochrany. Tato èástka byla  poskytnuta  ve
formì  vybavení, výstroje, ale také napøíklad  pøe-
stìhování po�ární sirény na støechu obecního úøa-
du. Samotná siréna je  spu�tìna ka�dou první
støedu v mìsíci dálkovým ovládáním z hodonínské
stanice profesionálního sboru.

     V�dy se jedná o  zvukovou zkou�ku.  Na-
ostro byla siréna spu�tìna pøi po�áru továrny  na
molitan ,,Neochem� v Hovoranech, kdy hrozilo
chemické nebezpeèí a pøi loòském po�áru obcho-
du s potravinami  naproti obecního úøadu. Dou-
fejme, �e zvuk sirény  bude v budoucnu sly�et co
nejménì. A na�im hasièùm pøejme, aby nadále
dobrovolnì pomáhali tam, kde je zapotøebí.

neèistoty, ale byl to neuvìøitelný bordel. Plechov-
ky od barev, hraèky, kousky �eleza, døeva, ka-
meny, cihle se vlezly na dvì vleèky za obecní
traktorek. Ka�na o objemu 12 kubíkù tak byla
zdárnì vyèi�tìna. Pamìtníci dokonce nevìdìli,
jestli se nìkdy v minulosti èistila.

nout obyvatelùm na�í obce, �e jsme tu pro nì a �e
se na nás mohou obracet s rùznými problémy,
které se budeme sna�it vyøe�it. Jako napø. vyèi�-
tìní ucpaného odpadního potrubí, odèerpání vody
ze sklepù, domù pøi pøívalových de�tích atd. Sta-
èí se obrátit na starostu obce Petra Zále�áka, ve-
litele JPO Stanislava Kostrhouna nebo na starostu
SDH Marka Zále�áka

     Pro dal�í kvalitnìj�í práci je zapotøebí, aby
hasièi získali solidní zázemí jako malou hasièku
s gará�í a novou techniku. Tyto zále�itosti je za-
potøebí ale øe�it pøedev�ím s vedením obce.

     Do nového roku Vám pøejí v�ichni hasièi
i hasièky hodnì zdraví, �tìstí a pokoje.

 Velitel JPO Stanislav Kostrhoun
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Osázení polní cesty ovocnými stromy

Pozemek cesty, který  byl øádnì vytyèen
a vyznaèen v terénu, slou�í hlavnì pro prostup-
nost krajiny; velká èást tohoto pozemku  je v�ak
díky nekázni zemìdìlcù rozorána a jinak zemì-
dìlsky obhospodaøována. Proto neplní své kraji-
notvorné a protierozní funkce. Pozemek � polní
cesta, který byl osázen ovocnými stromy se na-
chází v lokalitì zvané �Nad pastviskem� a ��iro-
ké závi�e�. Zastoupení orné pùdy v této èásti
katastru odpovídá intenzívnímu stylu zemìdìlské-
ho hospodaøení. Díky tomuto zornìní zde dochá-
zí k vìtrné a vodní erozi pùdy. Vysazení ovocných
døevin bude mít pøedev�ím tyto pozitivní vlivy:

· obnoví krajinnou strukturu,
· zvý�í pøirozenou retenèní schopnost krajiny,
· sní�í erozní ohro�enost území,
· zvý�í estetiènost území.
V pozemku cesty je vysazeno celkem 100 kusù

jabloní, hru�ní, tøe�ní, jeøábù a slivoní. V�echny
døeviny jsou pùvodních místních (krajových) od-
rùd. Sazenice jsou ochránìny pøed �kodami pùso-
benými zvìøí prostøednictvím  plastových �krytek�.

Obr. 2  Osázená polní cesta - v�echny stromky
jsou té� øádnì opatøeny opìrnými kùly.

PØÍRODA ...
Novinky z pøírody a krajiny... ve Starých Gruntech bude mokøad!

Díky provedeným pozemkovým úpravám,
vstøícnému pøístupu Obecního úøadu Nenkovice
a aktivnímu postoji vlastníkù pozemkù se zaèínají
realizovat první opatøení smìøující ke zkvalitnìní
ochrany pøírody a krajina v okolí  obce Nenko-
vice. V roce 2009 se podaøilo uskuteènit  hned
nìkolik velmi hodnotných zámìrù. Nejzajímavìj-
�í a pro pøírodu a krajinu prospì�né je zcela jistì
vybudování �mokøadu� v trati Staré Grunty  a dále
osázení polní cesty v trati zvané �Nenkovická
pastva�ovocnými stromy.

Mokøad v trati �Staré Grunty�

Mokøad je vodní útvar, který je spjat s vodou;
je charakteristický výskytem rostlin a �ivoèichù
vy�adujících ke své existenci a prosperitì stálý
úèinek povrchové vody nebo alespoò velmi vy-
soké hladiny podzemní vody. Tvoøí pøechod mezi
suchozemským a vodním pøírodním prostøedím.
I kdy� byly mokøady v minulosti pro èlovìka v�dy
nìèím spí�e obtí�ným, bránícím v rozrùstání,
v zemìdìlské èinnosti, a snad i v �ivotu lidí sa-
mém, mají v pøírodì nezastupitelné místo. Vý-
znamné jsou pøedev�ím tím, �e:
�pøedstavují pøirozenou zásobárnu vody v krajinì
� mají znaènou retenèní (zadr�ovací) schopnost v
pøípadì nadmìrných srá�ek (prevence pøed po-
vodnìmi, zpomalení odtoku srá�kové vody
z krajiny)

� poskytují vhodné podmínky pro existenci spe-
cifických mokøadních rostlin a �ivoèichù

Obr. 1  Mokøad �Staré Grunty� - v rámci te-
rénních úprav, budování mokøadu, byl vy-
hlouben profil vodního útvaru a vytì�ená
ornice byla rozprostøena na okolní pozemek
tak, aby nebyly mìnìny odtokové pomìry úze-
mí; související pozemek byl osázen nìkolika
stovkami keøù, stromù a následnì zatravnìn.
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Myslivecké sdru�ení Nenkovice o.s. má
v souèasné dobì 9 èlenù. Hospodaøí v honitbì,
která má  pøibli�nì 600 ha honební plochy. Pøe-
vá�ná vìt�ina èlenù má v Nenkovicích trvalé byd-
li�tì, nebo má k obci jiný vztah.

 Jak vyplývá ze zastoupení jednotlivých kul-
tur, jedná se o honitbu pøevá�nì polní a vyskytuje
se v ní ze zvìøe drobné zajíc, ba�ant, koroptev,
divoká kachna a ze zvìøe spárkaté srnèí a okra-
jovì èerná zvìø (prase divoké). Dále se hojnì
vyskytuje zvìø dravá (predátoøi) jako je li�ka,
kuna, tchoø, z pernaté dravci, vrány, straky, sovy 
a øada dal�ích ménì významných druhù zvìøe
a ostatních volnì �ijících �ivoèichù. Ve�kerá drob-
ná zvìø, ale i srnèí je ji� po dlouhou øadu let  pod
neustálým tlakem nepøíznivých vlivù, jimi� je ze-
mìdìlská èinnost, hlavnì chemizace, prudký ná-
rùst provozu motorových vozidel, ru�ení
neodpovìdnými lidmi, tlak predátorù a celkovì
neutì�ený stav �ivotního prostøedí.

Myslivci se sna�í tyto nepøíznivé vlivy na zvìø
zmírnit a zvý�enou péèí pøispìt k tomu, aby se
poèetní stavy tìchto druhù zvý�ily, nebo aspoò 
zùstaly na takové úrovni, aby byly zachovány
v na�í pøírodì pro dal�í generace.

Za tím úèelem jsme zøídili políèka pro zvìø,
kde jsou plodiny (krmná øepa a kukuøice) pone-
chány nesklizeny pøes zimu a� do jara, provozu-
jeme krmná zaøízení pro pøikrmování zvìøe
a v dobì nouze do nich pravidelnì zakládáme
vhodná krmiva.

     Obrovským pøínosem pro pøírodu a �ivot-
ní prostøedí kolem nás je dokonèení pozemko-
vých úprav a realizace nìkterých krajinotvorných
prvkù. Døíve neobhospodaøované terasy má pro-
najaty soukromý zemìdìlec, který zde vysadil

Myslivecké sdru�ení
pùvodní odrùdy ovocných stromù a stará se
o pronajaté pozemky bez pou�ití chemických po-
støikù nebo hnojiv. Toto umo�ní, aby se na tìchto
pozemcích v nìkolika letech obnovila spoleèen-
stva rùzného hmyzu a travin, která jsou v pøírodì
velmi dùle�itá a která jsou na pozemcích intenziv-
nì obhospodaøovaných zcela znièena èi vyhube-
na. Toto by mìlo být také pøínosem pro koroptve
polní, které jsou dnes ji� velmi vzácné.

Honitba Nenkovice byla díky úsilí Pavla Zále-
�áka zaøazena v minulém roce do oblasti chovu
koroptve polní, a proto aktivity zemìdìlcù, kteøí
na svých pozemcích hospodaøí ekologicky � bez
pou�ití chemických prostøedkù, velmi vítáme.

Také aktivity ze strany obce, jako je výsadba
stromoøadí podél polních cest, nebo zakládání
remízù v místech, kde by jinak docházelo ke spla-
vování pùdy èi jiné erozi, vnímáme velmi pozitiv-
nì a jsme za tyto aktivity vdìèní.

Pro osvì�ení krve bychom rádi v pøí�tím roce
vypustili do honitby zdravou zvìø z jiného   pro-
støedí, èím� by mìlo dojít k posílení imunity vùèi
chorobám a zvý�ení reprodukce � jedná se o za-
jíce a koroptve. V rámci zákona lovíme pøemno-
�ené predátory, kteøí se podílejí znaènou mìrou
na sni�ování pøírùstkù drobné zvìøe.

Ze spárkaté zvìøe je nejvýznamnìj�ím druhem
zvìø srnèí, která je prakticky jedinou trofejovou
zvìøí. Ka�dý myslivec si vá�í toho,kdy� obdr�í
povolenku k lovu srnce, co� mu umo�òuje pro�ití
nev�edních zá�itkù a získání trofeje, kterou si mù�e
vyzdobit svùj myslivecký kout.

Odlov nìkolika srncù byl poskytnut také tøem
mysliveckým hostùm, kteøí sice nejsou èleny  mys-
liveckého sdru�ení, ale svou prací a v rámci svých
mo�ností pøispívají k rozvoji myslivosti.

Závìrem
V Nenkovicích se nepracovalo pouze na mok-

øadu a vysazování ovocných stromkù. Velká po-
zornost byla v roce 2009   vìnována  té� tvorbì
projektové dokumentace a následným �ádostem
o finanèní prostøedky za úèelem realizace zatrav-
nìní a ozelenìní údolnice v trati �Pøední�, dále
zatravnìní  prùlehu v údolnici trati �Prostøední�,
budování  vodní nádr�e v trati �Úlehle� a té� rea-
lizaci biokoridoru, který by mìl být zalo�en vedle

zpevnìné asfaltové polní cesty na hranicích kata-
strù obcí  �ardice a Nenkovice.  Díky tìmto opat-
øením se zcela jistì vylep�í nejenom podmínky pro
zdravé �ivotní prostøedí, ale celkovì je oèekáván
hodnotnìj�í a atraktivnìj�í �ivot v obci, který zcela
jistì nekonèí �pøe�krtnutou� obecní cedulí, ale po-
kraèuje v rùzných formách v malebných  a krás-
ných zákoutích nenkovského katastrálního území.

Dr.Ing. Petr Marada
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Vakcinace li�ek

V dubnu 2009 bylo  provedeno letecké kla-
dení návnad s oèkovací látkou Lysorvac por. ad
us. vet. proti vzteklinì. Návnada je ve tvaru pod-
patku hnìdoèerné barvy pevné konzistence.
Uprostøed je ulo�en blistr z PVC obsahující vak-
cinaèní virus naèervenalé barvy uzavøený hliníko-
vou fólií s vícejazyèným potiskem (Pozor, vakcína
proti vzteklinì). Blistr je obalen návnadovou hmo-
tou s tetracyklinem, který slou�í jako indikátor
vakcinace. V návnadách, které nebyly pøijaty,
ztrácí oèkovací látka úèinnost po ètrnácti dnech.

Tato li�ka na fotografii byla nahlá�ena a nale-
zena u hlavní silnice u �koly. Snad nemìla vztekli-
nu, odklízel ji starosta.

Napøíklad novì zbudovaná myslivecká kazatelna
v terasách u �Zadního køí�e� je darem od jedno-
ho z hostù.

Lov èerné zvìøe je velmi nároèný, jeliko� se
jedná o zvìø noèní, která nemá svoje stálé terito-
rium a nedodr�uje pravidelnì místa ani èas vý-
skytu. Zpravidla se v honitbì objeví, poryje
nìjaké místo a pøesune se jinam, naèe� se objeví
znovu tøeba a� za nìkolik týdnù.

Zvìø dravá, pernatá a srstnatá � predátoøi (døí-
ve nazývána zvìøí �kodnou) je lovena pøi v�ech
pøíle�itostech, ale pouze v rámci zákona, který je
v tomto ohledu pomìrnì pøísný.

     Nenahraditelnou souèástí myslivecké èin-
nosti je kynologie, tedy chov, dr�ení, výcvik a vy-
u�ívání loveckých psù pøi lovu i ochranì zvìøe.
Povinnost mít k dispozici urèitý poèet loveckých
psù ukládá pøímo zákon. V na�em sdru�ení je
kynologie na dobré úrovni. Poèet i kvalita lovec-
kých psù pøevy�uje po�adavky kladené pøíslu�-
ným pøedpisem.

Myslivecká èinnost nezahrnuje pouze lov a péèi
o zvìø, ale její souèástí je i zachování a rozvíjení 
kulturních tradic. Je to dodr�ování mysliveckých
zvykù ustálených po staletí vèetnì mysliveckého
odívání, myslivecké mluvy, mysliveckých fanfár
a signálù, pøísné dodr�ování pravidel bezpeèného
zacházení se zbraní a pod.

Tìmito øádky jsem chtìl v hrubých rysech in-
formovat na�e spoluobèany o èinnosti myslivec-
kého sdru�ení, tedy spolku lidí, kteøí mají spoleèné
zájmy, a to hlavnì lásku k pøírodì a jejím obyva-
telùm, a� u� se jedná o zvìø, která je pøedmìtem

lovu, nebo o ostatní volnì �ijící �ivoèichy.
V poslední dobì bývá nìkdy myslivost mediálnì
jednostrannì prezentována  pouze jako lov, ne-
zøídka jako zabíjení nevinných zvíøat, co� vrhá na
myslivce negativní pohled veøejnosti. Na tyto po-
lopravdy a nepravdy plynoucí z neinformovanosti,
nìkdy i ze zlého úmyslu, èasto sly�í nìkteøí obèa-
né a to hlavnì mìst�tí, kteøí nemají o pravém po-
slání a náplni myslivecké èinnosti pøedstavu.
Vìøím, �e v na�em prostøedí je pohled na mysli-
vost objektivnìj�í, k èemu� by mìl pøispìt i tento
èlánek.

Závìrem uvádím definici myslivosti, tak jak je
uvedena v zákonì è. 449/2001 sb. Zákon o mys-
livosti: �Myslivost je soubor èinností provádìných
v pøírodì ve vztahu k volnì �ijící zvìøi jako sou-
èásti ekosystému a spolková èinnost smìøující
k udr�ení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvykù
jako souèásti èeského národního kulturního dì-
dictví.�

Ing. Marek Seïa
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KULTURA ...

V leto�ním roce nastala v Nenkovjánku malá
zmìna. Po prázdninách se nìkteré dìti odhlásily,
ale naopak nám pøibyli noví malí èlenové. Vìko-
vé rozpìtí bylo pøíli� velké a zkou�ky bylo nutné
rozdìlit. V souèasné dobì tedy nav�tìvuje Malý
Nenkovjánek 10 dìtí ve vìku 5-8 let a Vìt�í
Nenkovjánek 18 dìtí ve vìku 9-13 let.

Loòskou sezonu jsme zahájili ji� tradièní be-
sedou u cimbálu ve �dánicích. Je to setkání okol-
ních dìtských souborù, na kterém se dìti pobaví
a zasoutì�í si. Odsud jsme si odvezli dort, proto-
�e jsme vyhráli. Na jaøe jsme se poprvé zúèastnili
soutì�ní pøehlídky dìtských souborù ve Vraco-
vì. Tady jsme se sice neumístili na �ádném pøed-
ním místì, ale získali jsme cenné zku�enosti
a dùle�ité kontakty. Zapojili jsme se také do pro-
gramu Májové veselice ve �dánicích, kde jsme
vystupovali spoleènì s dìtmi ze �dánic a Lovèic.
Domácímu publiku jsme se pøedstavili na kvìt-
novém Dnu matek s pásmem �Na zabijaèce�.

Významným pro nás bylo pozvání na meziná-
rodní folklorní festival �tìpy do Veselí nad Mo-
ravou. Pozvání pøi�lo právì díky tomu, �e jsme
se líbili na pøehlídce ve Vracovì. Dìti z Nenkov-
jánku tak poznaly také slovenský a ruský folklor.

Pøed prázdninami jsme si je�tì udìlali malý výlet
do Strá�ovic do Sportlandu Babylon. Zcela ne-
folklornì a netaneènì jsme si zaøádili na trampo-
línách a nacpali se zmrzlinou a kofolou. Prostì
taková malá odmìna za celoroèní sna�ení.

Na podzim jsme se pak je�tì pøedstavili
v Hroznové Lhotì, kam jsme vlastnì byli pozváni
na narozeniny. Místní soubor Kamejka slavil 30.
výroèí svého vzniku. To máme tedy co dohánìt!
Moc jsme se tu ale líbili a v�ichni nás obdivovali.

Leto�ní rok jsme zavr�ili jako v�dycky vá-
noèními koncerty s cimbálovou muzikou Babí
lom, tentokrát ve Vìteøovì a Strá�ovicích. Vìøí-
me, �e jsme pøispìli k navození pìkné vánoèní
atmosféry u v�ech na�ich pøíznivcù. Peníze, které
se vybraly na dobrovolném vstupném, pøedáme
v nejbli��ích dnech dìtem do Kojeneckého ústa-
vu v Kyjovì.

Nenkovjánek se za dobu tøí let svého trvání
dostal do povìdomí veøejnosti nejen doma, ale
i v �ir�ím okolí. Nìkdy se nám stává, �e se nás na
vystoupení ptají: �A kde vlastnì ty Nenkovice
jsou?� Snad tedy i trochu na�ím pøièinìním pøi-
spíváme ke zviditelnìní obce.

 Mgr. Macháèková J.
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Zpráva o èinnosti Galerie
Na konci roku se úètuje, hodnotí, dìlají se plány

na dal�í období. Èiní tak i Galerie pøi obecním
úøadu. K nejdùle�itìj�ím výstavám v loòském roce,
jak svým významem i rozsahem, patøila kvìtnová
výstava Dìti a umìní. Dìti dostaly tuto výstavu
ke svému svátku.    Tato výstava umìleckých hra-
èek a doplòkù do dìtských pokojù byla velmi
úspì�ná. Navíc byla doplnìna tvoøivou dílnou. Dìti
si mìly mo�nost, za úèasti lektora, vyzkou�et
malování na textil nebo se pokusit o zdobení døe-
vìného panáèka. Urèitì se k nìèemu podobné-
mu èasem vrátíme. Podzimní výstava �perkù mìla
potì�it hlavnì �eny. Vybrat si nev�ední �perk
z mìdi, skla èi krajky nebo si vyzkou�et originální
obleèení, to se nám nestává ka�dý den.  Tato vý-
stava mìla ohlas a úèast byla mimoøádnì vysoká.
Adventní výstava se stala tradicí. Nechybìl na ní
pan Kostiha s øezbáøskými skvosty, ani adventní
vìneèky od studentù zahradnického oboru ze
Bzence. Novì se pøedstavily paní Hausnerová

s keramikou a paní Podveská s palièkovanou
krajkou. Výstavu doplòovaly prodejní háèkova-
né ozdoby od paní Chytilové z Nenkovic a ruènì
vyrobené svíèky od Martiny Seloucké ze Strá�o-
vic.

 A na co se mù�ete tì�it v roce 2010? Ji�
v únoru se pøedstaví se svými výtvarnými prace-
mi �áci ze Z� Nenkovice a dìti z M� Nenkovice
a �eletice. Tato výstava bude ji� tøetí spoleènou
výstavou a nese název Svìt oèima dìtí. Výstava
bude zahájena vernisá�í 26. února. Mo�ná bude-
te pøekvapeni, jak zdatné výtvarníky máme
v Nenkovicích!

     �kolní rok ukonèíme výstavou obrazù Pe-
tra Èmelíka, zesnulého kyjovského malíøe.
Na podzim 2010 chystáme výstavu u�itného skla
a rok ukonèíme opìt adventní výstavou.

     Pro zajímavost uvádím, �e výstava, která

se chystá na únor, je ji� v poøadí 35.výstavou.

Ohlédnu-li se zpátky, mám z toho dobrý pocit

a nelituji èasu, který jsem na pøípravy výstav vy-

nalo�ila. Samozøejmì bych v�echno  sama ne-

zvládla,  mìla jsem ale a stále mám velkou oporu

v zamìstnancích obecního úøadu, ve spolupracov-

nicích  z mateøské �koly a  pøátelích.

V�em moc dìkuji.

 Jitka Válková

Vítání obèánkù

Proslovem starosty obce, pásmem písnièek
a básnièek dìtí ze �koly byly mezi nové obèánky
na�í obce pøivítány dìti Lucie Luke�tíková, Ve-
ronika Mrázková, Richard Mrázek, Sabina Mì-
síèková, Anna Ratuská. I kdy� si rodièe sice
neodnesli odmìnou penì�ité dary,  jak to bývá
u nìkterých vìt�ích obcí, potì�il v�echny  jistì
malý dáreèek v podobì hraèky pro dítì, kytièky
mamince a nìkoho i pøípitek  na zdraví dìtí. Pøe-
jeme mròatùm pevné  zdraví po celý �ivot.
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V dubnu vystoupil v sále kulturního domu
kouzelník pod jménem Katonas se svými kouzly
a èáry. Dvojice  aktérù  si pøipravila nejrùznìj�í
kouzelnická èísla, která jste napø. mohli vidìt pøed
léty v televizním poøadu Televarieté. Mediálnì
známá dvojice si také pro zpestøení pøipravila
vystoupení s cvièenými pejsky. Negativem byla
malá úèast divákù, i kdy� bylo vstupné dobro-
volné.

Kouzelník
  V dubnu se na dùkaz slunovratu a pøíchodu

jara  pálí èarodìjnice. A tak jako ka�dý rok i ten
uplynulý nebyl výjimkou. Na Beèkodromu za hum-
ny se nejprve èarovalo a potom   upalovalo. Sta-
rá a zlá zima èarodìjka s názvem Muréna byla
spálena na popel. V�echny dìcka za pomoc pøi
èarování a tanèení u ohnì obdr�ela �pekáèek
a pamlsek.

Èarodìjnice

Kdy� nás na jaøe 2008 pozvaly èlenky ob-
èanského sdru�ení �eletické �eny k soutì�i Kdo
to ví?, jen stì�í se nám podaøilo sestavit dvì pìti-
èlenná soutì�ní dru�stva tak, aby byla splnìna
daná kritéria. Ze soutì�e jsme v�ak odcházeli
nad�eni a u� tehdy jsme se rozhodli podobnou
soutì� uspoøádat i v Nenkovicích, abychom to
�eletským vrátili. 

Pøi první schùzce realizaèního týmu (èlenky
Obèanského sdru�ení Nenkovice) letos na zaèát-
ku roku padl návrh vyzvat k soutì�i i Stavì�ice
a Strá�ovice.

 Ka�dé dru�stvo muselo opìt vyhovìt po�a-
davkùm: smí�ené- mu�i i �eny, vìkovì �od �ko-

 Soutì� - Kdo to ví?

lákù a� po dùchodce�. 22. bøezna 2009 se v kul-
turním domì se�ly ètyøi týmy-místní, stavì�ický,
strá�ovický a �eletický, aby zmìøily své síly ve
vìdomostnì-dovednostní soutì�i.

Nenkovické dru�stvo v zelených dresech na-
stoupilo ve slo�ení Franti�ek Bravenec, Jana Lun-
gová, Stanislav Kostrhoun, Irena Malíková
a Kateøina Slí�ková. V porotì zasedli starostové
v�ech zúèastnìných obcí, pøedsedal jim místosta-
rosta Kyjova p. Kuchaø. Na dodr�ování pravi-
del dbaly i asistentky pøidìlené jednotlivým
týmùm. Soutì� nebyla zamìøena na zji��ování od-
borných encyklopedických znalostí, jak se pøe-
dem nìkteøí soutì�ící obávali. Hlavním cílem bylo
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pobavit se a pobavit i diváky. Pro vìt�í pestrost
jsme prokládali teoretické otázky úkoly praktic-
kými. Zejména jejich plnìní vy�adovalo spolu-
práci celého týmu.Za mohutného povzbuzování
divákù (bohu�el nenkovským  byla men�ina) sou-
tì�ící lovili �ryby� poslepu, skládali slova, stavìli
komín z kostek, kreslili �nenakreslitelný� obrá-
zek, øe�ili hlavolam èi bìhali po sále a sbírali vstu-
penky. Divácky atraktivní byl zejména KUFR -
pantomimické znázoròování povolání. Celá sou-
tì� mìla spád i díky herci Tomá�i Sýkorovi  a
jeho asistentce Pamele (Jana Kalvodová), kteøí
celou soutì� moderovali.

A jak to dopadlo? Pøes ojedinìlé protesty na
rozdílnou pøísnost asistentek týmù nedo�lo k �ád-
né rvaèce a vyhráli v�ichni soutì�ící. Poøadí není
dùle�ité, ale pøece jen� hlavní cenu, dárkový
ko� vìnovaný mìstem Kyjov, si odnesl strá�ov-
ský tým. Keramickou medaili obdr�el jako upo-
mínku ka�dý úèastník. Neprohrál nikdo, ná� tým

se po lítém boji podìlil o 3. místo s �eleticemi.
Akce zaznamenala veskrze kladné ohlasy. Pøi

závìreèném posezení se v�ichni shodli na tom, �e
bude dobøe, kdy� se soutì� stane tradicí. V pøí�-
tím roce by se mìla její organizace ujmout nìkte-
rá z obcí, které soutì� dosud neorganizovaly,
tj. Stavì�ice nebo Strá�ovice.

Vìøíme, �e se i v pøí�tím roce podaøí vytvoøit
v Nenkovicích hravý tým a �e se najde dost divá-
kù, kteøí jej pøijdou povzbudit.

A kdo to v�echno �spískal�? M. Kalvodová
(tvorba otázek a úkolù), J. Judasová a J. Judas
(technické zabezpeèení praktických úkolù),
S. Pelclová a  A. Smìjsová (organizaèní pomoc),
D. Pelcl (medaile), I. Krakovièová (trièka),
D. Stanìk (technické zabezpeèení-poèítaè).
V neposlední øadì je nutno podìkovat obecnímu
úøadu za finanèní podporu, díky ní� se celá sou-
tì� mohla uskuteènit v takovém rozsahu.

M.Kalvodová

 V èervnu minulého roku  se v areálu u �koly
uskuteènila  pøehlídka dechových kapel pod ná-
zvem Pìnèíkovy Nenkovice.

     Poèasí se  nad touto akcí doslova smilo-
valo a zasvítilo sluníèko. Pátek a sobota pr�elo
a hned v pondìlí znovu. Nedìle ov�em byla slu-
neèná. Berme to jako poctu z nebe pro pana Sta-
nislava Pìnèíka, kterému byl vìnován tento den.
Rodák z Nenkovic - autor písní, textù a organi-
zátor akcí s dechovou hudbou, se narodil
21.5.1939 v Nenkovicích. Dne 17. 6. 2009 to
bylo u� 5 let, co mezi námi není. Na jeho  poèest

Pìnèíkovy Nenkovice

zahrála Mladá muzika �ardice, Vlko�áci, Nen-
kovjanka a sloven�tí hosté Hradi��anka.
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Hody

Tradièní krojované hody  se uskuteènily dne
13 - 16.srpna. Men�í poèet krojovaných  sice
nahnal  trochu strachu v�em,  kteøí  rádi vidí Nen-
kovjáky v krojích. V�e dobøe dopadlo  a dokon-
ce se  nestala �ádná zvlá�tní  pøíhoda. Teda  a� na

to, �e �pica máje se musela nadstavit, proto�e se
ulomila v lese pøi kácení. Ve ètvrtek se pøivezla
máj, oèistila  a vykopala jama,  do které v noci
spadl  jeden z mládencù  po hlavì . Na�tìstí se
mu nic nestalo. V pátek se máj ruènì postavila.
Veèer probìhla diskotéka. V sobotu prùvod
s povolováním hodù u obecního úøadu a veèer
taneèní zábava. Bylo hezky a na na�e pomìry
pøi�lo hodnì lidí. V nedìli probìhla na høbitovì
m�e svatá. Odpoledne mohla dìcka skákat na
høi�ti na trampolínì nebo sledovat zápas ve fot-
bale. Hasièi v èele s panem Zdenkem Kuèerou
uspoøádali výstavu traktorkù domácí výroby, která
byla velice úspì�ná. Veèer probìhlo kácení máje
a  modernìj�í taneèní zábava.

V�em organizátorùm  patøí velký dík.

Hodová m�e za bratry hasièeHasièi - výstava traktorkù domací výroby
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 V kvìtnu se uskuteènilo na pùdì �koly vy-
stoupení dìtí ke Dni Matek. Vystoupily dìti ze
v�ech  roèníkù a mateøské �koly. V nedìlním pro-

Èervnový den dìtí byl opìt pestrou �kálou
soutì�í a her  pro dìti. Dìcka se mohla poøádnì
vydovádìt na trampolínì nebo postøíkat  vodou
s hasièskými hadicemi èi si zastøílet ze vzduchov-
ky.

     Mohly se také projet na koni  nebo na
motorce. Na závìr pøiletìl vrtulník. �koda, �e se
dìcka nemohla proletìt. V�ichni  pak  mohli  vy-
vádìt  na  diskotéce.

Den Matek

gramu pestrého vystoupení  se dìti  ,,vytáhly�
s dojemnými scénkami, básnièkami a písnièka-
mi. Maminkám se to urèitì moc líbilo.

Den dìtí
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Tradicí se stává podzimní odpoledne pro dìti.

Døívìj�í Drakiádu vystøídal odpolední program,

zakonèený pohádkovou stezkou odvahy. Dìti si

zasoutì�ily v pou�tìní  papírových drakù, vyøe-

zaly si dýòová stra�idla a opekly zdarma �peká-

èek. Za humnama na nì u� pomalu èekaly

nejrùznìj�í pohádkové bytosti. K veèeru jim ro-

dièe rozsvítili lampiony a netrpìlivì èekali, a� za-

ène èernoèerná tma. Cesta odvahy zaèala.

Malá dìcka dokonce plakala strachy, �e je vez-

me hejkal èi vysaje upír. Ale od toho s nimi byli

rodièe, aby jim vysvìtlili, �e se nemají èeho bát.

Ti vìt�í zase budili dojem suverénù a spí�e se dobøe

bavili. Cestu odvahy absolvovali v�ichni bez úra-

zu a tedy úspì�nì. Na konci cesty obdr�eli úèast-

níci cukrovinku a pamlsek. Dìkujeme v�em

organizátorùm a sponzorùm za super zábavu pro dìti.

Podzimní odpoledne

Pøed adventní dobou se ka�doroènì staví
u obecního úøadu vánoèní strom, ten loòský opìt
vìnovali místní obèané. Stavìní stromu bylo spo-
jené z domácí zabíjaèkou. Tuto poøádala hospo-
da ,,U zlomeného tága�. Svaøák a èaj u stavìní
nádherného støíbrného smrku byl samozøejmostí.

Stavìní vánoèního stromu
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Zpívání u stromu

Den pøed �tìdrým dnem jste si mohli vyjít na

procházku k obecnímu úøadu. U vánoèního stro-

mu se toti� zpívaly koledy. Dìtský soubor pod

vedením paní uèitelky Lungové pod názvem

,,Hvìzdièky� si pøipravil pásmo koled s vánoèní

tématikou. Rybáøi si zase pod vedením pana Sláv-

ka Valá�ka  pøipravili kotel výborné rybí polévky.

Dìkujeme.

Plný sál dìtí a rodièù byl skuteèným vyvrcho-

lením pøíchodu Mikulá�e s andìlem a èerty. Sou-

tì�e a diskotéka pro dìti byla zavr�ena pøíchodem

Mikulá�e. Dìti dostaly zdarma  nadílku. Podmín-

kou byla básnièka, písnièka nebo motlitba.

Z nìkterých dìtí Mikulá� nedostal ani slovo. To

bylo urèitì tìmi stra�nými èerty s velkým pytlem

na zlobivá dìcka.

Mikulá�ská besídka

Nedìlní odpoledne pøed �tìdrým dnem bylo

ve znamení vánoèního koncertu dechové hudby

Nenkovjanka pod vedením kapelníka pana Jana

Antla. O prùvodní slovo se postarali konferenci-

éøi, o zpìv zase dìti z na�í obce - Lucie Spurná,

Gabriela a Michaela Moravèíkovi. Zazpívali ne-

jen lidovky, ale i  velmi hezké vánoèní koledy.

Vánoèní koncert

Na kulturním domì pøed �esti lety zaèínali nì-

kteøí nad�enci s oslavou Silvestra v poètu tuctu

úèastníkù.. V tom samém sále kulturního domu

o pár let pozdìji se Silvestr slaví a mìní v super

zábavu plnou hostù a taneèníkù.

     Ta loòská byla ve znamení  ma�karní ,,Ol-

dies diskotéky�. Zábava v maskách byla oprav-

du silvestrovská. Pùlnoèní ohòostroj pochválil

i sám Klaus.

Silvestr
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Sedíc pøed prázdnou stránkou, která se za pár
okam�ikù zaène plnit písmeny, slovy a vìtami, uvì-
domuji si opìt, �e nám ten rok uplynul neuvìøitelnì
rychle � a� mì to skoro zaskoèilo! Je tedy opìt na
èase trochu bilancovat. Co pøinesl rok 2009 kape-
lám, zkou�ejícím v nenkovské zku�ebnì? Pojïme
se jim spoleènì podívat na zoubek.

V Nenkovicích, díky neuvìøitelnì vstøícnému
pøístupu starosty a zastupitelstva, mají v souèasné
dobì svùj azyl ji� ètyøi kapely. Jedná se o kapely
Honzíkova cesta, Hary a hadi, Ples v opeøe a le-
tos novì vzniklé Deepko�. Leto�ní rok, co se týèe
hudebních aktivit zmiòovaných souborù, byl zatím
vùbec nejplodnìj�ím. Hlavnì co se týèe poètu ode-
hraných koncertù. V Nenkovicích kapely uspoøá-
daly na jaøe tradièní Nenkovskou tlaèenku a v létì
stále populárnìj�í Vùd�tok, kde letos poprvé za-
hrála i zahranièní kapela � sloven�tí Stavebný
materiál. Na Vùd�toku bylo letos ke sly�ení cel-
kem devìt kapel ze v�ech koutù republiky (Pardu-
bice, Èeské Budìjovice, Brno, atd.) Akce fungovala
i díky velké pomoci obecního  úøadu a Sokolù veli-
ce slu�nì, lidi taky pøi�li, tak�e spokojenost. A kon-
certy mimo Nenkovice?

Nejvytí�enìj�ím souborem byla tradiènì Hon-
zíkova cesta, která za rok 2009 odehrála 17 kon-
certù, mimo jiné i na Slovensku ve Staré Turé, spolu
s Hary a hadi. Honzíkovka si zahrála i na známém
undergroundovém místì v Meziøíèku u �elatavy �
na Skalákovì mlýnì, kde se odehrál tradièní festi-
val Konec léta, dále pak namátkou v Letovicích
na zámku, ve Zlobicích u Kromìøí�e, ve Strá�nici,
Brnì a na dal�ích místech. V pùlce listopadu kluci
v Havlíèkovì Brodì nahráli svoje první CD, které
bude dokonèeno na pøelomu roku.

Hary a hadi za uplynulý rok stihli odehrát 13
koncertù, povìt�inou v Brnì, ale i napøíklad ve Strá-
�ovicích, Svatoboøicích, èi v Hodonínì. Hadùm
rovnì� vy�ly dvì písnì na CD kompilaci Long Life
Of Underground vol.1, které je pøílohou èasopisu

Co se dìje ve zku�ebnì...
DNO. Pánové se také chystají nahrát dal�í CD,
èas u� pomalu uzrál.

Ples v opeøe na zaèátku roku dokonèil své CD
Crocodilian Cloaca Woman a tøemi písnìmi se stej-
nì jako Hary a hadi podílel na CD kompilaci Long
Life Of Underground vol.1. Koncertní èinnost ka-
pely byla rovnì� velmi pestrá -11 koncertù, namát-
kou v Praze, v Kladnì, v Rakovníku, Brnì a na
dal�ích místech.

Posledním uskupením, které zkou�í v místní zku-
�ebnì, jsou Deepko�. Kapela se dala teprve ne-
dávno dohromady, tak�e se zatím spí�e sehrávají a
pracují na repertoáru, pøesto ale u� mají za sebou i
dva koncerty, tak�e uvidíme, jak se kluci rozjedou.

Shrneme-li celkovou èinnost nenkovských kapel,
dojdeme k èíslu 43 koncertù  za rok 2009, co� je dle
mého názoru velmi slu�né. A je potøeba jedním de-
chem dodat, �e nemít k dispozici místní zku�ebnu, tì�-
ko by tak tomu mohlo být.  Nezbývá, ne� doufat, �e
pøí�tí rok bude aspoò takový, jaký byl ten uplynulý.
Tì�íme se na Vás na nìjakém koncertì!

� Já myslím, �e civilizace není dobrá, kdy� je
bez kultury. Èlovìk potøebuje ke �tìstí a spokojenosti
nejenom pohodlí tìlesné, ale i du�evní. Kultura
a civilizace musí jít ruku v ruce. �

Jan Werich

�.tímto krásným citátem bych chtìl podìko-
vat Kulturní komisi pøi OÚ Nenkovice, která pøi-
pravila v roce 2009 spoustu pìkných
spoleèensko-kulturních akcí a doufám, �e jimi i
potì�ila � Nenkovjáky � v�ech generací. A ne-
smím ani zapomenout na nezi�tnou pomoc obèa-
nù a èlenù zastupitelstva pøi mnohdy nároèné
organizaci - za jejich iniciativu jim dìkuji.

Závìrem pøeji v�em do nového roku 2010
hlavnì hodnì zdraví a elánu do �ivota a a� je kul-
turní �ivot a aktivity v na�í obci baví a rádi se jich
v hojném poètu úèastní i v leto�ním roce.

Za kulturní komisi  - Ing. Luká� Robek

Kulturní komise pracovala v roce 2009
v tomto slo�ení:
Ing. Robek Luká�, Mgr. Vlasáková Petra,
Mgr. Mìsíèková Markéta, Mgr. Lungová Jana,
Kuèerová Gabriela, Spurná Petra, Slováèková
Olga, Kuchaøová Leona

Kulturní komise
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Vzpomínka na rodnou ves

Ka�dý èlovìk se rád vrací tam, kde se narodil
a pro�il své dìtství a mládí. To byla i pro mì krás-
ná doba, kdy� jsem �il s hodnými rodièi a chodil
do �koly se spolu�áky. Vzpomínám nejradìji na
�kolní léta. Na pana uèitele a øeditele. Byl to v�dy

vá�ený èlovìk, to je pro mì dnes pan uèitel. Teh-
dy snad byly dìti lep�í ne� dnes, skromnìj�í
a pokornìj�í. Pan uèitel nás v�dy uèil slu�nému
chování, úctì ke starým lidem a pomoci bli�nímu.
Vzpomenu si na pana uèitele Oldøicha Va�íèka
(1907-1969), díky nìmu pí�i i tento èlánek, mi-

mochodem mìl v Nenkovicích první motocykl
z roku 1936, já jsem si jej v dìtství pøál. Byl pøís-
ný, ale jinak dobrý èlovìk.

     Rád vzpomínám, kdy� jsem chodil za tá-
tou do cihelny, kde mìlo práci mnoho dobrých
a pracovitých lidí z Nenkovic a okolí. Pozoroval

jsem práci bagru, nejprve se kopalo ruènì, poz-
dìji tam byl první dieselový a elektrický bagr.
Strojníkem postupnì byli Jaroslav Kuèera, Cyril
Vachùj. Rád vzpomínám na svého uèitele tìlocvi-
ku a hudby pana Leopolda Sehnala, který vy-
choval mnoho slavných muzikantù, napø. slavného

Staòu Pìnèíka (1939-2004). �koda dobrého èlo-
vìka, bohu�el nikdo z pánù uèitelù ji� ne�ije. Rád
vzpomínám na hospodu u Procházkù, tam kdysi
bývalo �ivo. Dnes je tam prázdno, tam se ode-
hrávaly krásné vìci - divadlo ochotníkù i s Bla�enou
Holi�ovou. Procházka alias Holiè nás støíhal za ko-

runu. Tam se èlovìk dovìdìl, co se stalo v okolí
nového. V nedìli byla hospoda plná chlapù. Dra-

ha Holièová èepovala pivo a  chlapi hráli taroky.
Byla to krásná doba, jednoduchá bez poèítaèù a

mobilù.  Nikdo si nezávidìl. Já v té dobì spoko-
jenì �il. První televizor mìl v roce 1953 pan Fran-

ti�ek Procházka, øidiè cihelny a dobrý èlovìk
(1909-1974). Z dìlníkù cihelny vzpomenu Jana
Pazderu, Josefa Seïu, Fr. Spurného, Zdenu Po-
spí�ilovou, Franti�ka Bábíka, Franti�ka Tihlaøíka,

mechanika a milovníka motocyklù, který mì uèil
øemeslu. Vyrábìly se tam dobré cihly a byla tam
tì�ká práce. Nemohu nevzpomenout na pana

mistra kováøe Aloise Závorku. Byl to oblíbený
èlovìk. Pøipomenu také dlouholetého zvoníka
pana Metodìje Pìnèíka, který dlouhé roky zvo-
nil ráno, v poledne a veèer klekání. Jako dìti jsme
si kolem zvonice hrály a nìkdy na potvoru za-
zvonily a pak utekly. Jinak ka�dou nedìli jako

dìcka se chodilo do kostela do �eletic. Nábo-
�enství vyuèoval a� do mé 6. tøídy pan Josef Pa-
seka, dlouholetý knìz farnosti. Byl hodný, èasto
jsem se stavil na faøe - v�dy èlovìka pøijal a po-
hostil. Dnes mají Nenkovice krásnou kapli na
høbitovì, na kterou jsem v letech (1969-1970)

nosil bílé cihly. V roce 1970 stál na høbitovì hlav-
ní køí�. V�dy, kdy� tam pøijdu, uctím památku za-
pálením svíèky u hlavního køí�e a pomníku
pøíbuzných.

     Kdybych psal v�echno pìkné, co jsem
pro�il v Nenkovicích, byla by o tom celá kniha.
Èlovìk tam pro�il první lásky i zklamání. Døíve

vesnice nebyla tak upravená jako dnes, krásné
domy a nová silnice. Døíve do Pøíhona  a na Pod-
sedky vedla polní cesta, za sucha prach, za de�tì
bláto. Dnes je v�ude asfalt a èisto. Je�tì bych
vzpomnìl Franti�ka Trlidu, který mì jako malého
choval v náruèí a který byl zastøelen pøi  vojenské

slu�bì v A�i.  Byl jsem mu na pohøbu.. Také vzpo-
menu pana Kuèeru, který zrenovoval  nákladní

vùz  Praga  a také hasièskou støíkaèku. V blízkosti
jeho domu stála kovárna Stanislava Svobody, byla

zboøena asi v roce 1971. Dodnes vidím nápis na
�títu: Stanislav Svoboda, zku�ený kováø. Dá-li Bùh

a do�iju se ve zdraví, tì�ím se na setkání rodákù
a pøátel v roce 2011.

To� Vás zdravím a mìjte se v�ecí dobøe.
Rodák z Nenkovic Bohu� Balát.
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 Buïme py�ní na své rodáky. Nenkovice ne-
mají jen Jana Köhlera � významného malíøe, ná-
rodní umìlkyni Bla�enu Holi�ovou, která se svým
talentem ,,vyhrála� na prkna Národního divadla
v Praze. Jsou zde i dal�í rodáci, které je dobré
si pøipomenout. Mezi nì patøí jistì i pan Otakar
�míd. Od jeho narození 28. listopadu 2009 ubìhlo
100 let.

     Byl jedním ze ètyø dìtí man�elù Josefa
a Al�bìty, rozené Hojaèové. Po ukonèení �koly
chtìl být malíøem. Nakonec se ale vyuèil klempí-
øem v Kyjovì. Tøíletý uèební obor byl pro rodièe
a celou rodinu znaènou finanèní zátì�í. Roènì
museli platit v naturáliích, a to 200 kg obilí, 500
kg brambor a 5 kg sádla. Jako uèeò za�il mladý
Otakar pád ze støechy a vì�e kostela. Po vyléèe-
ní z TBC nastoupil jako tovary� v Hradci Králo-
vé a po èase jej zavedl osud do firmy umìleckého
zámeènictví v Ti�novì. Zde se seznámil
s umìleckou výrobou náhrobních dekorací.
V této práci na�el zalíbení a umìlecké kovovýro-
bì zùstal vìrný po celý �ivot. Po návratu z vojen-
ské slu�by v roce 1934 se svým star�ím bratrem
Josefem zaèíná v Nenkovicích podnikat. Star�í
Josef jako døevosoustru�ník a Otakar s výrobou
náhrobních dekorací. V jejich èinnosti pomáhala
celá rodina. Otec zhotovoval nejrùznìj�í modely
a tvary písma. Úspìch se dostavil. Aby staèil
uspokojit zákazníky, zejména kamenosochaøe,
pøijal tovary�e a 2 uènì, ze kterých se pak stali
mistøi v jeho kovodìlnì ve �dánicích. Dílnu ve
�dánicích otevøel v roce 1937, kde 40 zamìst-
nancù pøebudovalo bývalou stolárnu podle návr-
hu architekta Mendla. Bratr postavil ve �dánicích
vlastní dùm s dílnou a s døevovýrobou zaèal
v nových prostorách. Otakar se pøed válkou o�e-
nil a spolu s man�elkou Aloisií vychovali dvì dcery
a syna. V dobì druhé svìtové války byl nedosta-
tek materiálu, zejména barevných kovù. Museli
tedy hledat náhradní výrobní program. Otakara
zaujala poptávka na závitníky a závitová oèka.
Dokonce zaèal s výrobou vrtákù, kterou ale mu-
sel v dobì války pøedat do Lí�nì do Brna.
Na výrobu závitoøez. nástrojù získal odbìratele,
kteøí pøesvìdèili tehdej�í protektorátní úøady o dù-
le�itosti tìchto výrobkù pro váleènou výrobu. Pøi
zahájení výroby zde pracovalo 160 zamìstnan-
cù. Na konci války to bylo ji� na 300 zamìstnan-

Vzpomínka na významného rodáka
cù. Mnozí tak unikli nasazení na práce do Nì-
mecka. Nutno dodat, �e zde byli zamìstnáni
i obyvatelé Nenkovic. Po skonèení 2. svìtové vál-
ky  Otakar �míd s nìkolika nejbli��ími spolupra-
covníky ze �dánic odchází do Krnova. Ve svých
pamìtech Otakar uvádí, �e tohoto  kroku litoval
do konce svého �ivota. V Krnovì  pøebudoval
válkou znièenou textilku a zapoèal s výrobou
umìleckých plastik. V roce 1948 mìl podnik více
jak 100 zamìstnancù. Po znárodnìní a vytvoøení
národního podniku vìt�ina zamìstnancù zùstala
v tomto velkém podniku pracovat. On sám se
s rodinou pøestìhoval do Nového Jièína a zaèíná
s podnikáním v malém s názvem ,,Kovodílny
Krásno nad Beèvou�. V roce 1950 pøestal sou-
kromì podnikat a se zaøízením pøe�el pod teh-
dej�í komunální podnik. Po pøestìhování do Brna
v roce 1952 pracoval v Meoptì Brno. V roce
1960 nastoupil do podniku ,,Umìlecká øemesla
Brno�, kde pracoval a� do dùchodu. Jeho vý-
robky - svítilny a plastiky, jsou na mnoha místech
na Slovensku a Moravì. Jeho um, zruènost a ná-
paditost zdobí mìdìná výzdoba na prùèelí Ma-
henova divadla v Brnì. Svoji zálibu v malování si
doplnil studiem na lidové �kole  umìní, kde byl
nejstar�ím úspì�ným �ákem. Výstava jeho obra-
zù se uskuteènila ve Vrbasovì muzeu ve �dáni-
cích v roce 1987.

     Otakar �míd zemøel náhle 13. øíjna 1987
ve vìku 78 let. Jeho man�elka o dva roky pozdì-
ji ve vìku 74 let. Star�í bratr Josef zemøel v roce
1992 ve vìku 92 let. Po panu Otakaru �mídovi,
rodáku z Nenkovic, zùstal ve �dánicích velký
pomník. Souèasné továrny NAREX a MIKRO.

     Já sám si pamatuji, jak jsme s  tatínkem
chodili do ,,Pøíhona� ke �mídùm. S obìma brat-
ry jsem kamarádil. Celý dùm a dílny vonìly po
øedidlech a barvách, kterými se lakovala døevìná
dr�adla jízdních kol a malé i vìt�í kulièky na ko-
vové vì�áky. Vzpomínám si, jak chodil Otakar
k nám. V�dycky chtìl sedìt na døevìném verpán-
ku po mém dìdovi, obuvníkovi.

      Moje tety Marie a Franti�ka, které bydle-
ly v Brnì, se s Otakarem setkávaly jako rodilí
,,Nenkovjáci� a vzpomínaly spoleènì na své dìt-
ství a �kolní léta v Nenkovicích. Pan Otakar �míd
nikdy na své rodné Nenkovice  nezapomnìl.

Zpracoval : Josef Hrbotický
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U mnoha na�ich spoluobèanù se v souèasné
dobì zhor�ují jejich základní �ivotní jistoty pøe-
dev�ím mo�ným ohro�ením pravidelného pøíjmu
do rodin na základì pøípadné ztráty zamìstnání.
V této souvislosti Vás chceme informovat, �e
v rámci Programu rozvoje venkova ÈR
z Evropského zemìdìlského fondu se nabízí je-
dineèná a do budoucna neopakovatelná mo�nost
získání nenávratných finanèních prostøedkù fyzic-
kým a právnickým osobám k vytváøení nových
pracovních míst i k podpoøe malého a støedního
podnikání v obci v oblasti zemìdìlství, slu�eb
a drobné výroby.

Dovolujeme si Vám proto nabídnout mo�nost
seznámit prostøednictvím informaèního letáku Va�e
obèany s rozsahem finanèní podpory podnikatel-
ských aktivit k vytváøení nových pracovních míst.

Pøejeme Vám hodnì úspìchù ve Va�í práci
a vìøíme, �e na�e podpora pøispìje ke zlep�ení
zamìstnanosti a spokojenosti obèanù ve Va�í obci.

Finance z Evropské unie k podpoøe zamìst-
nanosti pro:

Mladé zemìdìlce - dotace na stroje, stavby
a nákup pùdy èiní a� 1,1 mil. Kè

Farmáøe a zemìdìlské firmy - dotace na tech-
nologie a stavby èiní a� 15 mil. Kè

Chovatele ryb - dotace na úpravy rybníkù, na
obchod a technologie èiní a� 18 mil. Kè

Výrobce potravin - dotace na investice tech-
nologií a produktù èiní a� 15mil. Kè

Malé podnikatele - dotace na výrobní zaøízení
a stavby èiní a� 6 mil. Kè

Jistoty pro Va�e rozhodování zda èerpat do-
tace:

- v procesu realizace projektu máte mo�nost
cca do 20 mìsícù odstoupit od dohody o získání
dotace

- zahájenou podnikatelskou èinnost lze reali-
zovat soubì�nì se stávajícím zamìstnáním

- pøipravujete si zdroj budoucích pøíjmù pro
období po ukonèení hospodáøské krize

APPRO AGRO s.r.o.
Telefon:+420 495 513 161
Eli�èino nábøe�í 322
Mobil: +420 602 732 373
500 03 Hradec Králové
E-mail: svadlenka@approagro.eu

Ing. Eduard �MEHLÍK
          jednatel APPRO AGRO s.r.o.

ÚSMÌVY ...
Rozhovor na návsi :

  Dospìlý a prvòáèek.
 � Tak co �kola , je tam lep�í jak ve �kolce?
    Blbý! Asi pùjdu  do polep�ovny.
 � Proè?
   Moc zlobím.
 � Tak nezlob, néé ?
   To nejde, poøád sedìt.

Je�èí námluvy

23. dubna si pøed pùlnocí na silnici v Pøíhonì
namlouval je�ek je�èí samici takovým zpùso-
bem, �e na kolemjdoucího místního obèana vra-

cejícího se z pohostinství dokonce zaútoèil. Teda
jen naznaèil vetøelcovi svým dupotem, funìním a
následnì i rozbìhnutím na kolemjdoucího, �e tam
nemá co dìlat. Po zji�tìní, �e jde o èlovìka, oba
je�ci zmizeli v trávì.
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RADY A BEZPEÈÍ ...
Útoèí na Vás  pes �

Mù�e se stát, �e na  ulici jde za Vámi pes. Je
velký, nemá náhubek, blí�í se k Vám. Co  dìlat?
* Zachovejte chladnou hlavu, zùstaòte  klidnì  stát.

Pes bude zvìdavý, oèichá Vás a odbìhne.
* Nesna�te se pøed ním utíkat.
* Nedìlejte rychlé pohyby, abyste  ho nepodrá�-

dili, mohl by zaútoèit.
* I kdy� se psù nebojíte a tento se Vám zdá být

milý  a ne�kodný, nepokou�ejte se ho hladit,
nemluvte na nìj, nekøiète. Nemù�ete vìdìt, zda
ho nìkdo pøed Vámi nezbil a on si lidskou  ruku
pamatuje ve zlém.

* Pokuste se   od takového psa pomalu odejít,
nedejte najevo strach. Pokud  pes Vá� strach
vycítí, mohl by zaútoèit.

* V pøípadì, �e na Vás pes zaène dorá�et a chtìl
by Vás pokousat, udeøte ho silnì do èenichu
tím, co máte  právì po ruce - ta�ka,  de�tník
apod. Poté se co nejdøíve dostaòte do bezpeèí
- za plot, do vchodu  domu...

* Pokud by Vás pøece jenom pes pokousal, mu-
síte  okam�itì  nav�tívit lékaøe.

* Psa  si co nejlépe zapamatujte, aby bylo mo�né
zjistit majitele.

* Nehlaïte psa na vodítku  bez svolení jeho
majitele.

*  Psùm neberte pøedmìty, se kterými si hrají.
Oni  nevìdí,  �e si chcete hrát i vy a mohli by
svou hraèku tvrdì bránit.

Máte-li doma psa,  pamatujte na to, �e:
* psa venèíme jenom tam, kde je to  dovoleno
* psa venèíme  na vodítku, nebo musí mít nasaze-

ný  náhubek
* pes nemá co dìlat na dìtských høi�tích
* neèistoty zpùsobené Va�ím psem  musíte  od-

stranit
* na zatoulané  psy upozornìte obecní úøad, po-

licii

* Pøi odchodu rodièù musí� vìdìt, kam  jdou
a kdy se vrátí.

* Zkontroluj okna a dveøe, zda jsou dobøe za-
vøené. Po setmìní  zatáhni rolety, �aluzie.

* U telefonu mìj pøipravená dùle�itá telefon-
ní èísla (rodièe, policie, hasièi, záchranka, pøí-
buzní, sousedka).

SÁM DOMA

Na obecní úøad  pøibývá  obèanù, kteøí  ne-
mají místo trvalého pobytu. Tzv. úøední  adresa
je pouze  pro doruèování listin. Tì�ké �ivotní
období  tak prochází  �est  obèanù  na�í  obce.
Zdr�ují se vìt�inou   mimo obec  neznámo kde,
nebo jen  u nìkoho pøespávají. Stávají se tak
bezdomovci. Nedostatek  penìz  , nízká �ivotní
úroveò, nezájem zvednout  hlavu  a postavit se
èelem k   nadøazenému  pøehlí�ení okolí a  závis-
losti na  alkoholu, cigaretách, èi drogách jsou
hlavní dùvody, proè  tito lidé nemù�ou dlouho-
dobì sehnat zamìstnaní. Pøitom jsou to lidé, které
osobnì znáte napøíklad od dìtství  a vyrùstali
jste spolu.. Nìkteøí nejsou schopni si vyøídit ty
nejzákladnìj�í  vìci ,zdravotní poji�tìní èi pod-
poru v nezamìstnanosti  a sociální dávky. Z je-
jich �ivotní situace není daleko k trestné
èinnosti.,,Ná��  bezdomovec absolvoval cestu
od  soudního øízení z Prahy pì�ky. Nikdo ho
nesvezl, nikdo nepomohl . Bez  penìz o hladu a
�ízni. Trvalo mu to týden.

* Zazvoní-li telefon, s cizí osobou se nevyba-
vuj, neøíkej, �e  jsi  doma sám a nesdìluj �ád-
né informace o sobì ani o ostatních èlenech
rodiny

* Nemanipuluj s plynem, elektøi-
nou, vodou, zápalkami.

* Zamìstnej se nìjakou bezpeènou èinností
(kreslení,  ètení, sledování televize,  práce na
PC apod.)

* Pokud nìkdo zazvoní, neotvírej hned dveøe.
Ovìø si, kdo  stojí za  nimi a otevøi jen lidem,
které dobøe zná�. Pou�ij  kukátko a bezpeè-
nostní øetízek. Pokud nejsou ale rodièe  doma,
nemìl by jsi  nikoho pou�tìt dovnitø bez je-
jich vìdomí.  Stejnì tak ani své kamará-
dy, pokud ti  to rodièe nedovolili.

* Dveøe bytu neotvírej ani v pøípadì, kdy� èlo-
vìk za dveømi  prosí  o pomoc nebo bude po
tobì �ádat, �e má nìco pro  tvé rodièe. Po�li
ho  tøeba k sousedùm, pokud bude skuteènì
potøebovat pomoc nebo bude mít nìco pro
tvé rodièe, zazvoní u nìkoho jiného. Nic ne-
vysvìtluj, takový èlovìk umí  dob-
øe pøesvìdèovat.  Radìji neodpovídej.

Bezdomovci v Nenkovicích
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*  Nepotuluj se ve dne ani v noci. Rodièe mu-
sí vìdìt, kde jsi  a kdy  pøijde� domù. Pokud
jsi venku a chce� jít ke svému kamarádovi,
musí to vìdìt  rodièe, aby o tebe nemìli sta-
rost a vìdìli,  kde jsi. Ze �koly jdi rovnou
domù,  pokud mo�no co nejkrat�í  a nejbez-
peènìj�í cestou.

* Klíèe  od bytu nebo domu nenos nikdy vidi-
telnì a mìj je ulo�ené na  bezpeèném místì.
Pokud je má� zavì�ené na krku, schovej
je pod trièko,  bundu...

* Nikdy nejezdi autostopem, je to  vel-
mi nebezpeèné, neví� ,na jakého èlovìka na-
razí�. Mù�e  ti ublí�it nebo zavézt
nìkde daleko, kde to nezná�.

* Kdy� se tì zaène ptát øidiè vozidla  na cestu
nebo tì �ádá o pomoc, buï ostra�itý, udr�uj
si  odstup od vozidla i øidièe, a buï  v pøípadì
nebezpeèí  pøipraven utíkat.

SÁM NA ULICI

* Vyhýbej se  neobydleným,  opu�tìným ulicím,
neosvìtleným a tmavým  místùm. 

*  Nepøijímej nikdy pozvání od cizích lidí, ani
kdy� ti nabízejí  nìco velmi  zajímavého k vi-
dìní nìco dobrého k jídlu, peníze,  hraèky
apod.

* Pokud se dostane� do svízelné  situace, sna�
se rychle utíkat tam, kde jsou  lidé. V pøípadì
nutnosti, opakovanì a silnì køiè o pomoc. Sna�
se na svoji  situaci upozornit okolí napø. zvo-
nìním na domovní zvonky,  boucháním na dveøe
a  okna.

* Buï velmi opatrný, pokud  se tì na ulici nì-
kdo cizí na nìco ptá. Udr�uj si  bezpeèný  od-
stup a buï v�dy pøipraven utíkat pryè.

Policie Èeské republiky Hodonín

Spoleèenská kronika 2009

Úmrtí

Ladislav Frelich è. 11

Jaroslav Chytil è. 201

Vìra Kolajová è. 12

Stanislav Kostrhoun è. 203

Jan Planeta è. 16

Anna Rajská è. 133

Sòatky

V roce 2009 se do obce  do 31.12.2009 pøistìhovalo 5 obèanù, odstìhoval se 1 obèan.

Narodilo se 5 dìtí  a zemøelo 6 obèanù. K 31.12.2009 mìly Nenkovice 446 obyvatel.

Ingrid Nìmcová Michal Kobliha
Nenkovice Cerhenice

Narození

Tereza  Koutníková è. 108

Tereza  Bystøická è. 212

Nikolas  Dzuròák è. 27

Michal  Parèi è. 24

Franti�ek  Seïa è. 158

Franti�ka Seïová         è. 81       93 let
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ZPRAVODAJ 2009
Vydává Obecní úøad v  Nenkovicích

nákladem 200 kusù

- se  døíve Nenkovjákùm øíkalo ,,Voláni�, a to
z toho dùvodu, �e vìt�ina mu�ù mìla dvì bra-
dy,  tzv. ,,vole�?

- nìkteré nové traktory zemìdìlcù mají �íøi a�
pìt metrù? Jak doká�í  jezdit po na�ich ved-
lej�ích cestách bez zpùsobené �kody  je zá-
hadou.

- v podveèer 1. øíjna bylo 21 stupòù  a cvrkali
cvrèci  a saranèata?

- byly schváleny komplexní pozemkové úpra-
vy?

- 22. dubna  pøilétly první jiøièky?
- 23. dubna o pùlnoci ji� trylkovali slavíci ?
- náhrady za vinohrady ,, Staré grunty�
v ,,Nenkùvkách� se v dobách socialismu roz-
parcelovaly  bez geodetického zamìøení?

- místní hasièi  vyèerpali a vyèistili ka�nu? Kdy
byla naposled èi�tìna si nikdo nepamatuje.

- v loòském roce  se v na�í obci roztrhl pytel
s anonymními stí�nostmi?

- pomníky padlých byly pøestìhovány na høbi-
tov a do Pøíhona?

- v�echny  køí�e a pomníky byly  zaneseny do
majetku  obce, bylo na nich obnoveno  pís-
mo?

- u køí�kù v extravilánu obce jsou vysazeny mla-
dé lípy a umístìny laveèky?

- vandalové, oslavující na Beèkodromu, zpù-
sobili �kodu na plotu vedlej�ího domu?

- budovu bývalého zdravotního støediska od-
koupila soukromá firma a chová zde opìt hlo-
davce?

- 22. øíjna pøilétly první vrány?
- vánoèní strom pøed OÚ vìnovali místní ob-
èané?

- v Pøíhonì se na�ly dùkazy, �e v obci nebo
okolí nìkdo vyrábí tvrdé drogy?

- obec se umístila na tøetím místì v rámci jiho-
moravského kraje v tøídìní a recyklaci od-
padù?

- u po�áru Konzumu u Seïù zasahovalo 5 po-
�árních jednotek, celkem 60 hasièù?

- bylo zprovoznìno zavla�ování høi�tì a vy-
mìnila se okna na kabinách?

- na webových stránkách mù�ete zhlédnout TV
�oty a fotky z dìní v obci?

Víte, �e ... - na toènì na Baøinì u� po druhé vandalové
znièili dal�í starý �ebøiòák?

- na obecním úøadì si mù�ete za poplatek vy-
øídit výpisy z katastru a nahlédnout do karty
øidièe, kolik máte bodù?

- ka�dý týden v pátek  jsou zájemcùm rozesí-
lány zdarma  informace z obecního úøadu  po
internetu, tzv. Infokanál ?

- pøíjemce sociální podpory si mù�e po doho-
dì se starostou  odpracovat potøebný poèet
hodin na veøejnoprospì�ných pracích  pro
navý�ení soc. dávek o 1000 Kè?

- vlastníci pozemkù  jsou po pozemkových
úpravách  povinni zaplatit  daò na finanèním
úøadì nezávisle na tom, jestli pozemek u�ívá
nìkdo jiný èi nikoliv?

- Nenkovice, �eletice a Dra�ùvky plánují spo-
leènou èistírnu odpadních vod ?

- dùm è.p. 54 (bývalý konzum) hoøel
v minulosti  nìkolikrát ?

- nová fotovoltaická elektrárna na  støe�e �koly
nebyla dosud zprovoznìna?

- v roce 1974 fungovalo v obci pod hlavièkou
Národní fronty nìkolik organizací  a politic-
kých stran napø. , Místní organizace Komu-
nistické strany, Místní organizace strany lidové
, Èeskoslovenský èervený køí�, Èeský svaz
�en, Svazarm,TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasièù, Socialistický svaz mláde�e, Pionýr-
ská organizace, Zahrádkaøský svaz, Mysli-
vecké sdru�ení, Svaz chovatelù,
Zahradkáøský svaz?

- v roce 1974 se v Nenkovicích narodilo
8chlapcù a 10 dìvèat?

- v roce 1974 se uskuteènilo v obci  16 sva-
tebních obøadù?

- v roce 1974 stála týdenní jízdenka do Kyjo-
va a zpìt 7 Kè?

- v roce 1974 byl prùmìrný mìsíèní dùchod
v obci 698,80 haléøù?

- v roce 1975 se slavnostnì otevøelo zdravot-
ní støedisko?

- v roce 1975 byl poprvé polo�en asfaltový
povrch , koneènì odzvonilo blátivé a pra�né
silnici !!
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