ZPRAVODAJ
obce Nenkovice 2010
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte poděkovat Vám všem
za velkou podporu v komunálních volbách
na podzim minulého roku, kterou jsem od
Vás obdržel. Tato důvěra mne nejenže
zavazuje k poctivé a tvrdé práci pro
Nenkovice, ale po lidské stránce mne dává
sílu pokračovat v mém úsilí a snažení
zajistit všem občanům důstojné zázemí
jejich života v naší malé obci.
Uplynulý rok byl pro mne jako obvykle
naplněn intenzivní prací, hledáním a
jednáním o přísunu dotací a finančních
prostředků do rozpočtu naší obce. Svůj
veškerý čas plně věnuji
veřejným
záležitostem
vyplývajícímh
z
připravovaných investic a nejrůznějších akcí
a veřejného dění v obci. Prioritou obce v
minulém roce byla dvě výběrová řízení a
následné zahájení stavby - výstavba
inženýrských sítí nad učitelskými domky a
biokoridoru K- 6. Tyto dvě nákladné akce si
v průběhu letošního a příštího roku
vyžádají investici ve výši 16 milionů korun.
Další již schválenou investicí pro rok 2011
je výstavba protipovodňového poldru „Za
humnama”,
tedy
přesně
řečeno
nad
Kyselkovým a Müllerovým. Tuto záležitost
bude
plně
investovat
Ministerstvo
zemědělství
ČR
prostřednictvím
Pozemkového úřadu Hodonín. Celková cena
se vyšplhala na 10 milionů korun. Snažím
se samozřejmě zajistit i další investice. Tím
je myšlena akce „Zelená úsporám” pro
veřejné budovy. Obec očekává rozhodnutí
ohledně výměny oken a zateplení školy v
nejbližších dnech. Celková cena výměny
oken a zateplení přesahuje 16 milionů
korun za 10 % spoluúčasti obce. Jen
administrace těchto projektů vezme několik
hodin z každodenních povinností úředníka.
Bohužel mám informace, že situace v
oblasti Zelená úsporám je vážná a hrozí, že
slibované peníze na školu zase nebudou.
Přitom příprava
projektu stála 200 tisíc
korun.
Počátkem tohoto roku také dojde k
investicím na přebudování trafostanice a
elektrického vedení u školy v souvislosti s
plánovanou výstavbou rodinných domů.
Celková cena akce přesahuje 2 miliony
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korun a půjde z rozpočtu energetické firmy
E-on.
Určitě jste si všimli, že se v tomto úvodu
moc neohlížím za tím, co bylo, ale spíše se
zabývám tím, co bude.
Když si do toho přidáte každodenní
úkony, jako agendu se zaměstnáváním
občanů na veřejno prospěšné práce nebo
povinnost obce v oblasti sociálních dávek u
některých
občanů
nebo
vyřizování
nejrůznějších povolení a vyjádření nebo
agendu v oblasti připravovaného projektu
odkanalizování a výstavby čističky vod nebo
zajišťování financí na provoz školy a školky
nebo připravovaný sjezd rodáků, přijdete
na to, že zas tak jednoduché to nebude.
Tím víc si vážím Vaší podpory a spolupráce
zastupitelů. Letošní zpravodaj vychází z
úsporných
důvodů
v
jiném,
menším
černobílém provedení.
Do nového roku Vám přeji
mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě,
pevné zdraví a radost ze svých nejbližších.

Petr Zálešák
starosta obce
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Hospodaření obce
Hospodaření obce Nenkovice
Obec Nenkovice pro rok 2010 schválila
rozpočet vyrovnaný. Příjmy 4.874.700,- Kč,
výdaje
4.874.700,Kč.
Po
upravení
rozpočtu během roku 2010, kdy bylo
vyhotoveno deset rozpočtových opatření,
byl rozpočet schodkový a činily příjmy
8.625.500,-Kč , výdaje
8.875.300,- a
financování obce pol. 8115 bylo v částce
222.700,- Kč.
Příjmy Obce Nenkovice se z největší části
skládají z daňových příjmů, dále pak příjmy
z pronájmu pozemků, z poskytování služeb,
z úhrad dobývacího prostoru, nájem
nebytových prostor, výběr poplatků (odpad,
hřbitovní poplatky, pes,.), úroky z KB,
dividendy a v neposlední řadě investiční
dotace přijaté od KrÚ JMK ve výši 80.000,Kč UZ 363 na projektovou dokumentaci
inž.sítí v lokalitě „U školy” v Nenkovicích,
které byly vyčerpány v celkové výši. Dále
dotace ze státního rozpočtu na volby do
Parlamentu ČR UZ 98071 v částce 16.500,Kč, vyčerpány v celkové výši, nadlimit byla
použita částka 4.972,- Kč na vol.paravan.
Částka by měla být na účet obce připsána v
r. 2011. Dále ze státního rozpočtu přijato
25.000,-Kč na volby do ZO a Senátu PČR,
částka vyčerpána v celkové výši, nadlimit
byla částka a 3.477,-Kč na vol. paravan.
Částka by měla být připsána na účet obce v
r.2011.
Dalším příjmem Obce Nenkovice
jsou dotace z EU z ÚP pro VPP v obci v
částce 605.000,-Kč. Dotace pro školy ze
státního rozpočtu (4112) - příspěvek na
žáka 207.300.-Kč, na výkon státní zprávy
118.800,-Kč. Dále neinvestiční dotace od
obcí na žáka 915.750,-Kč. Dále příjem z
převedených akcií VaK Hodonín 2.000.000,Kč, tyto budou použity na výstavbu inž.sítí.
EU
školám
400.000,Kč.
Příjem
z
fotovoltaické elektrárny na střeše ZŠ
55.074,- Kč. Pohledávka za pronájem KD
153.340,- Kč.
Výdaje
Obce Nenkovice v roce 2010.
Projekt na inženýrské sítě v částce
375.100,-Kč.
Neinvestiční
výdaje
přísp.organizaci ZŠ a MŠ Nenkovice na
provoz a žáka od obce Nenkovice 255.000,Kč, transfery a převody ZŠ 2.116.716,06Kč.
Koupě domu č.14 a 30 v exekuční dražbě za
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125tis. Přístavba soc.zařízení v kulturněsportovním areálu hřiště 256.447,-Kč. 80%
práce provedli zaměstnanci obce v rámci
VPP. Dále běžné výdaje – média (el., plyn,
vody, telefon,..), mzdy zaměstnancům,
pracovníkům VPP, kde byly využity dotace z
ÚP, dále odměny ZO, dohody, daně,
sociální, zdravotní pojištění, dále nákup
materiálu, služby, svoz komunálních a
ostatních odpadů, ochrana přírody a zeleň,
výdaje za kulturní vyžití v obci, výdaje za
hmotný majetek – drobný, placení poplatků
a daní a ostatní neinvestiční dotace
neziskovým organizacím (Mikroregion Babí
Lom). Z větších investičních akcí se podala
žádost o dotace EU následující: výměna
oken a dveří na budově ZŠ,
výstavba
inženýrských sítí pro nové RD, dále
protipovodňová opatření v rámci KPÚ a
výsadba biokoridorů. Dle druhu a typu
investic bude nutno zajistit předfinancování
akcí úvěrem.
Možnost využití úvěrů a půjček v
minulých letech Obec Nenkovice prozatím
nevyužila. I přes velké pracovní a finanční
vytížení si obec vystačila i v roce 2010 s
vlastními příjmy + financováním z účtu.
Srovnání roku 2009 a roku 2010.
Rozpočet po úpravách v roce 2009 byl na
konci roku; příjmy 6.149.200,-Kč a výdaje
6.364.300,-Kč. Příjmy v roce 2010 byly o
503 tisíc Kč vyšší (bez prodaných akcií) než
v r. 2009 a výdaje o 511 tisíc Kč vyšší (bez
zařazených akcíí)
než v r. 2009. V
celkovém hodnocení jsou příjmy a výdaje v
porovnání roku 2009 a 2010 stejné.
Navýšený rozdíl 500 tis. Kč je transfer pro
ZŠ získaný z EU – Peníze školám –
neinvestiční.
Obec Nenkovice se snaží využívat finance
pro nejlepší účely a rozvoj obce tak, aby
hospodaření obce a jeho výsledky byly v
maximální míře v nejlepším pořádku a bez
pochybení.

Obec Nenkovice
Petr Zálešák, starosta
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Zastupitelstvo obce 2010 - 2014
Výsledky říjnových voleb 2010

Plán rozvoje obce Nenkovice 2010 - 2014
1)Podporovat rodiny s malými dětmi.
2)Zamezit vystěhovávání mladých rodin za
bydlením.
3)Vybudovat inž.sítě pro novou výstavbu v
lokalitě u školy.
4)Podporovat kulturní, sportovní a
společenský život v obci, zejména
dobrovolné spolky, organizace, sdružení.
5)Rozvíjet služby a podnikatelskou činnost
v obci.
6)Spolupracovat s okolními obcemi ve
všech oblastech státní správy,
samosprávy a občanského a veřejného
života.
7)Společně s okolními obcemi podporovat
Základní a Mateřskou školu jako školské
zařízení místního významu a regionu.
8)Opravit a zrekonstruovat budovu základní
školy, zejména zajistit výměnu oken a
zateplení budovy.
9)V případě úbytku žáků v ZŠ zajistit
úpravy prostor pro přestěhování
odloučených pracovišť MŠ pod jednu
střechu do budovy základní školy.
10)Vytvořit moderní obecní úřad s výkonem
státní správy vycházející vstříc
potřebám občana, zákonům a normám
ČR.
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11)Podporovat zaměstnanost občanů v
rámci VPP.
12)Udržovat veřejnou zeleň a břehy potoka.
13)Vybudovat víceúčelové hřiště za školou.
14)Vybudovat dětské hřiště pro nejmenší.
15)Vybudovat vodní nádrž v lokalitě pod
terasami.
16)Vybudovat protipovodňový poldr nad
obcí.
17)Realizovat krajinářská opatření a
biokoridory v rámci společných zařízení
KPÚ.
18)Vybudovat parkoviště u hřbitova.
19)Upravit přípojku vody u hřbitova.
20)Opravit a dobudovat chodník v Příhoně.
21)Demolovat dům č.14 u Dolnice.
22)Vybudovat skladové prostory a garáže.
23)Opravit střechu a strop na KD.
24)Vyřešit otázku odkanalizování obce a
výstavbu ČOV.
25) Zajistit důstojné oslavy výročí 670.let
založení obce spolu se sjezdem rodáků.
26)Zajistit vydání publikace o Nenkovicích.
27)Oplotit a modernizovat společenský
areál na hřišti.
28)Zachovat a udržovat nezávislé obecní
zdroje vody.
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29)Vybudovat malý rybník v lokalitě na
Bařině u Vodárny.
30)Podporovat obecní galerii a pořádání
výstav.
31)Rozvíjet nadále přeshraniční spolupráci
se slovenskou obcí Hradiště pod
Vrátnom.
32)Zajistit co nejširší služby a pomoc
seniorům.
33)Opravit místní komunikace.
34)Umístit místní jmenné značení ulic a
částí obce.
35)Řádně pečovat o místní památky a boží
muka.

Schváleno Obecním zastupitelstvem v
Nenkovicích dne 1. listopadu 2010.

Obec Nenkovice a dotace
Obec má z loňského roku rozpracované následující dotace:
Zelená úsporám – zateplení školy - dosud nebylo vydáno rozhodnutí.
Situace na fondu je vážná - státu hrozí vracení peněz za prodej emisních povolenek. Přidělení
dotace se neustále posouvá a je ohroženo. Příprava žádosti spolu s projektovou dokumentací
stála naši obec 200 tisíc Kč.
Biokoridor K-6 – přiznáno 5,3 milionu Kč – dosud není sepsána smlouva o čerpání prostředků.
Předpoklad sepsání smlouvy o čerpání peněz s OPŽP do konce února 2011.
Sociální fond - zaměstnanost VPP – 539.000,- Kč, vyčerpáno v minulém roce. V letošním roce
je mzda VPP refundována nejdéle do konce března. Pro rok 2011 stát snížil finanční částky
na zaměstnance a přitvrdil podmínky pro zaměstnávání občanů na VPP.
V letošním roce byly podány žádosti o krajské dotace:
Hasiči – nákup čerpadel
28.000,Kč + 50 % spoluúčast obce
Kultura – Pěnčíkovy Nenkovice
25.000,Kč + 50 % spoluúčast obce
Výměna střešní krytiny - Kulturní dům 121.000,Kč + 50 % spoluúčast obce
Nadace ČEZ Oranžové hřiště - Dětské hřiště Nenkovice - nové herní prvky
20 % spoluúčast obce.

200 000,- Kč,

Připravují se žádosti o evropské a státní dotace:
A)MAS Slovácko v pohybu - Sjezd rodáků, možnost 70-90 % nákladů.
B)Biokoridor LBK 1, LBK 3, LBK 5, možnost 100 % nákladů.
C)Biocentrum B2 – Úlehle (úprava projektu rybník u Karlína), 90 % nákladů.
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Základní a Mateřská škola Nenkovice
Naše základní škola nepatří právě k
největším školám. Počtem žáků se řadí
mezi menší školy na okrese. Finanční
prostředky, které má škola k dispozici, jsou
však bohužel na počtu žáků závislé. Z
tohoto důvodu minulý kalendářní rok a
současný školní rok nebyl a není pro školu
právě nejlehčím obdobím. Nesporná výhoda
málo početných tříd je tak zastíněna
nedostatkem peněz. I přes tyto potíže však
naše
škola
zajišťuje
pro
své
žáky
plnohodnotné podmínky pro vzdělávání a
výchovu.
V tomto školním roce jsme museli
zredukovat počet tříd na 1. stupni na tři
třídy. Spojené třídy navštěvují žáci 1. a 4.
ročníku, 2. a 3. ročníku. Výuka v takových
třídách je velice náročná jak pro žáky, tak
pro učitele. Má však také své nesporné
výhody. Žáci se učí větší samostatnosti a
odpovědnosti,
což
se
jistě
pozitivně
projevuje na 2. stupni. Učitelé se zase ze
všech sil snaží, aby žáci ve spojených
třídách nebyli o nic ošizeni.
Škola se snaží získat finanční prostředky
v rámci některých projektů. Zapojila se
proto do celostátního projektu EU - Peníze
školám. V rámci tohoto projektu byl
upraven školní vzdělávací program a do
výuky byly zahrnuty předměty Angličtina,
Čtenářská gramotnost a Matematika pro
život. Učitelé pro tento projekt navíc ještě
vytvářejí učební materiály pro výuku
informační
a
výpočetní
techniky
a
angličtiny. Potřeba jazykového vzdělávání,
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především výuka anglického jazyka, je již
všude samozřejmostí. Angličtina se na naší
škole vyučuje již od 1. ročníku. Úspěšně tak
navazuje na znalosti a dovednosti, které
děti získaly hravou formou už v našich
mateřských školách.

Všichni víme, že přibývá dětí, které
nechtějí číst a nedokáží ve čteném textu
vyhledat potřebné informace. Předmět
Čtenářská
gramotnost
přispívá
ke
zdokonalení
dovednosti
číst
s
porozuměním, což je nezbytný základ k
tomu, aby se děti mohly dozvídat, učit a
rozvíjet
v
téměř
každém
předmětu.
Představit matematiku jako nezbytnou
součást života každého člověka se zase
snaží předmět Matematika pro život. Žáci
se na konkrétních příkladech přesvědčí, k
čemu a jak se jim matematika v životě
bude hodit.
S projektem EU - Peníze školám jsou
spojeny samozřejmě finanční dotace. Z
části těchto peněz je zajištěna výuka a část
peněz je určena na materiální zabezpečení.
Díky tomu si naše škola může pořídit
několik
dataprojektorů
do
tříd,
další
interaktivní tabuli a jiné materiály k výuce.
Vědomosti a dovednosti našich žáků se
snažíme také porovnávat s ostatními
školami a získávat tak zpětnou vazbu, která
slouží nejen jako informace o úrovni
vzdělávání na naší škole, ale především
jako motivace ke zlepšení a zdokonalení
výuky. Účastníme se celostátního testování
(Matematický
klokan,
Pythagoriáda,
Stonožka) a olympiád v matematice,
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českém jazyce a zeměpise.
Kromě výuky se snažíme na naše žáky
působit také výchovně. Škola pořádá
během
školního
roku
množství
nejrůznějších akcí. V oblasti kulturního
vzdělávání žáků pořádáme tradiční zájezdy
na divadelní představení do velkých divadel
v Brně a ve Zlíně. Žáci 1. stupně zhlédli
netradiční a zajímavé divadlo s názvem
„Mašíruju na Francúza“ v Art mlýně v
Bohuslavicích. Představení se odehrávalo na
několika místech v obci a čerpalo náměty z
historie obce. Někteří umělci přijíždějí se
svými pořady přímo do školy. Z takových
představení je možné zmínit pořady Kdo si
zpívá, nezlobí nebo muzikálové představení
žáků ZUŠ z Kyjova a divadlo Slunečnice.
Škola spolupracuje také s Galerií při OÚ
nejen prostřednictvím pravidelných návštěv
žáků na probíhajících výstavách, ale také
spolupořádáním tradiční výstavy prací žáků
ZŠ a obou MŠ. Žáci na výstavách také
nacházejí inspiraci pro hodiny výtvarné
výchovy.
K rozšíření obzoru žáků i učitelů také
přispěla beseda o Japonsku. Pan Mára se
synem k nám již tradičně přijíždí a velmi
poutavě i s obrazovým doprovodem žákům
vypráví o zemích, které právě navštívili.
Pohled do minulosti, na kterou by se
nemělo zapomínat, umožnila žákům také
beseda o holocaustu a návštěva filmového
představení Zapomenuté transporty do
Polska. Nejrůznější exkurze doplňují výuku
a
jiným
způsobem
žákům
přibližují
probírané učivo. Takovými exkurzemi byly
například návštěva Dne policie v Hodoníně
nebo požární stanice v Kyjově. Žáci 6. třídy
se zdokonalili v zeměpise exkurzí do
hvězdárny ve Veselí n. M. Dvoudenním
výletem do Prahy si žáci 5. třídy osvěžili
učivo vlastivědy. Při nelehkém rozhodování
o budoucím povolání pomohla žákům 9.
třídy návštěva Úřadu práce v Hodoníně.
V oblasti tělesné výchovy pořádá škola
každoročně lyžařský výcvik pro 2. stupeň a
na 1. stupni probíhá zase výuka plavání v
plavecké škole ve Bzenci. Naši žáci se
úspěšně zúčastňují řady sportovních klání
ve florbale, vybíjené, malé kopané. Vloni
naše škola uspořádala pro žáky okolních
škol také turnaj ve stolním tenise.
Za
zmínku
jistě
stojí
také
naše
spolupráce se žáky a učiteli družební školy
Hradište pod Vrátnom na Slovensku. V
loňském roce nám oplatili naši návštěvu a
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přijeli do Nenkovic. Děti tak měly možnost
potkat se znovu se svými kamarády a
zdokonalit se v obou jazycích. Dopolední
netradiční vyučování vystřídaly odpolední
hry a soutěže. Nakonec si všichni zazpívali
a opekli špekáčky u společného táboráku.
Škola se také snaží zapojovat do
veřejného dění v obci. Děti mohou předvést
svoje umění na každoroční květnové
akademii pořádané ke Dni matek. Vánoční
tvořivé dílny pro děti a rodiče se staly již
tradiční akcí, na které si děti i dospělí něco
hezkého
vyrobí
a
načerpají
vánoční
atmosféru. Školní sbor Hvězdičky potěší
vždycky všechny přítomné na Zpívání u
vánočního stromu. Škola pořádala ve svých
prostorách oblíbený školní ples, na kterém
se o předtančení postarali žáci školy. Letos
se školní ples uskuteční 4. března 2011 ve
spolupráci s obcí
a doufáme, že svojí
hojnou účastí občané školu podpoří.
Výčet všech akcí, které škola pořádá,
není zdaleka úplný. Ani se nedá vypsat
všechno, co se ve škole děje. Byli bychom
rádi, kdyby naše škola byla i nadále
součástí života obce a byla přijímána
občany za svou.
Přijďte na školní ples a prohlédněte si,
jak máme školu hezky vesele vymalovanou,
nově natřené šatny a zrekonstruovanou
školní jídelnu. Rádi Vás tu přivítáme!
Vedení školy
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Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. má v
současném roce 2011 - 9 stálých členů, 5
hostů a ke zkouškám z myslivosti se
připravují 2 noví adepti. Hospodaříme v
honitbě, která má přibližně 600 ha honební
plochy. Převážná většina členů má v
Nenkovicích trvalé bydliště, nebo se v
Nenkovicích narodili, či mají k obci jiný
vztah.
Jak vyplývá ze zastoupení jednotlivých
kultur, jedná se o honitbu převážně polní, a
vyskytuje se v ní ze zvěře drobné zajíc,
bažant, koroptev, divoká kachna a ze zvěře
spárkaté srnčí a okrajově černá zvěř (prase
divoké). Dále se hojně vyskytuje zvěř dravá
(predátoři) jako je liška, kuna, tchoř, z
pernaté dravci, vrány , straky, sovy a řada
dalších méně významných druhů zvěře a
ostatních volně žijících živočichů.
Veškerá drobná zvěř, ale i srnčí, je již po
dlouhou řadu let
pod neustálým tlakem
nepříznivých vlivů, jimiž je zemědělská
činnost, hlavně chemizace, prudký nárůst
provozu
motorových
vozidel,
rušení
neodpovědnými lidmi, tlak predátorů a
celkově neutěšený stav životního prostředí.
K těmto nepříznivým vlivům se přidalo v
roce 2010 také pytláctví. Opakovaně
vyježděné stopy automobilů uprostřed polí
v místech, kde se zdržuje zvěř, pozorování
neznámých automobilů v nočních hodinách
uprostřed lánů polí a postřelená zvěř svědčí
o nezvaných návštěvnících. Jedna osoba,
která byla přistižena v lednu 2011 při
pytlačení
v
Šardicích,
pravděpodobně
navštěvovala také naši honitbu.
Myslivci se snaží tyto nepříznivé vlivy na
zvěř zmírnit a zvýšenou péčí přispět k
tomu, aby se početní stavy zvěře zvyšovaly,
nebo aspoň zůstaly na takové úrovni, aby
byly zachovány v naší přírodě pro další
generace.
Za tím účelem jsme zřídili políčka pro
zvěř, kde jsou plodiny
ponechány
nesklizeny přes zimu až do jara. Dále
provozujeme
krmná
zařízení
pro
přikrmování zvěře a v době nouze do nich
pravidelně zakládáme vhodná krmiva. Na
celou zimu to představuje přibližně 2000kg
krmiva.
Obrovským přínosem pro přírodu a
životní prostředí kolem nás je dokončení
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pozemkových úprav a realizace některých
krajinotvorných
prvků.
Dříve
neobhospodařované terasy má pronajaty
soukromý zemědělec, který zde vysadil
původní odrůdy ovocných stromů a stará se
o
pronajaté
pozemky
bez
použití
chemických postřiků nebo hnojiv. Toto
umožní, aby se na těchto pozemcích v
několika
letech
obnovila
společenstva
různého hmyzu a travin, která jsou v
přírodě velmi důležitá a která jsou na
pozemcích intenzivně obhospodařovaných
zcela zničena či vyhubena. Toto by mělo být
také přínosem pro koroptve polní, které
jsou dnes již velmi vzácné.
Honitba Nenkovice byla zařazena v roce
2009 do oblasti chovu koroptve polní, a
proto aktivity zemědělců, kteří na svých
pozemcích hospodaří ekologicky – bez
použití
chemických
prostředků,
velmi
vítáme.
Také aktivity ze strany obce, jako je
výsadba stromořadí podél polních cest nebo
zakládání remízů v místech, kde by jinak
docházelo ke splavování půdy či jiné erozi,
vnímáme velmi pozitivně a jsme za tyto
aktivity vděční.
V rámci zákona lovíme přemnožené
predátory, kteří se podílejí značnou měrou
na snižování přírůstků drobné zvěře.
Ze spárkaté zvěře je nejvýznamnějším
druhem zvěř srnčí, která je prakticky
jedinou trofejovou zvěří. Každý myslivec si
váží toho, když obdrží povolenku k lovu
srnce, což mu umožňuje prožití nevšedních
zážitků a získání trofeje, kterou si může
vyzdobit svůj myslivecký kout.
V roce 2010 bylo uloveno v souladu se
schváleným plánem lovu 8 srnců, 8 srn, 4
srnčata a při společných lovech bylo
uloveno 36 bažantů a 2 zajíci. V důsledku
malých početních stavů a po vzájemné
dohodě členů sdružení byl odstřel zajíců
snížen na minimum.
Lov černé zvěře je velmi náročný, jelikož
se jedná o zvěř noční, která nemá svoje
stálé teritorium a nedodržuje pravidelně
místa ani čas výskytu. Zpravidla se v
honitbě objeví, poryje nějaké místo a
přesune se jinam, načež se objeví znovu
třeba až za několik týdnů. Přesto byla u nás
v roce 2010 ulovena 2 divoká prasata.
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Nenahraditelnou
součástí
myslivecké
činnosti je kynologie, tedy chov, držení,
výcvik a využívání loveckých psů při lovu i
ochraně zvěře. Povinnost mít k dispozici
určitý počet loveckých psů ukládá přímo
zákon. V našem sdružení je kynologie na
dobré úrovni. Počet i kvalita loveckých psů
převyšuje požadavky kladené příslušným
předpisem.
Myslivecká činnost nezahrnuje pouze lov
a péči o zvěř, ale její součástí je i zachování
a rozvíjení
kulturních tradic. Je to
dodržování mysliveckých zvyků ustálených
po staletí včetně mysliveckého odívání,
myslivecké mluvy, mysliveckých fanfár a
signálů,
přísné
dodržování
pravidel
bezpečného zacházení se zbraní apod.
Těmito řádky jsem chtěl v hrubých
rysech informovat naše spoluobčany o
činnosti mysliveckého sdružení, tedy spolku
lidí, kteří mají společné zájmy, a to hlavně
lásku k přírodě a jejím obyvatelům, ať už se
jedná o zvěř, která je předmětem lovu,
nebo o ostatní volně žijící živočichy.

V poslední době bývá někdy myslivost
mediálně
jednostranně
prezentována
pouze jako lov, nezřídka jako zabíjení
nevinných zvířat, což vrhá na myslivce
negativní
pohled
veřejnosti.
Na
tyto
polopravdy
a
nepravdy
plynoucí
z
neinformovanosti, někdy i ze zlého úmyslu
často slyší někteří občané a to hlavně
městští, kteří nemají o pravém poslání a
náplni myslivecké činnosti představu.
Závěrem uvádím definici myslivosti, tak
jak je uvedena v zákoně č. 449/2001 sb.
Zákon o myslivosti:
„
Myslivost
je
soubor
činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně
žijící zvěři jako součásti ekosystému a
spolková činnost směřující k
udržení
a
rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků
jako
součásti
českého
národního kulturního dědictví.”
Ing. Marek Seďa

Nenkovjánek
V
současné
době
pracuje
dětský
národopisný soubor Nenkovjánek ve dvou
skupinkách rozdělených podle věku. V první
skupince se schází 15 dětí ve věku od 4 do
8 let, ve druhé pak 17 dětí ve věku 9 až 14
let.
Mladší děti se učí prvním tanečním
krůčkům, jednoduchým říkadlům a lidovým
písničkám. Ze starších dětí vyrostli za dobu
trvání Nenkovjánku už zkušení tanečníci a
zpěváci. Někteří z nich sklízejí úspěchy i
jako sólisté na nejrůznějších pěveckých
soutěžích. Kluci se dokonce zúčastnili
přehlídky mladých verbířů v Hustopečích,
kde předvedli, jak umí tančit verbuňk.
Starší děti z Nenkovjánku se již tradičně
představily na MFF v Dambořicích, kde
předvedly
pásmo
„Mlynář
má
hezkú
dcérku”. V loňském roce jsme si pořídili
také společná trička s logem Nenkovjánku,
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takže už se i bez krojů zdálky poznáme,
když se ocitneme mezi ostatními soubory.
Všechny děti vystoupily v programu ke Dni
matek a na vánočním koncertě, který se
tentokrát uskutečnil v kapli v Nenkovicích.
V současné době starší děti pilně
nacvičují předtančení na ples, který pořádá
obec společně se základní školou. Všichni
se připravujeme na letošní léto. Čekají nás
totiž významné události. Sjezd rodáků v
Nenkovicích a Želeticích a Slovácký rok v
Kyjově.
Děkujeme za podporu všem rodičům,
prarodičům
dětí
i
obecnímu
úřadu.
Doufáme, že i nadále budeme přinášet
radost a potěšení svým zpíváním a
tancováním nejen našim příznivcům, ale i
sami sobě.
Mgr. Jaroslava Macháčková
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DH Nenkovjanka
Rok 2010 byl pro DH Nenkovjanku rokem
úspěšným. Úroveň hry se zvedla a kapela
se dostala do podvědomí posluchačů, o
čemž svědčí pozvánky na různé přehlídky či
jiné akce. Zúčasnili jsme se přehlídek v
Bludově u Šumperka, v Kozlanech u
Vyškova, odehráli jsme estrádu ve Střítěži u
Českého Těšína. Pozvání do Světlé nad
Sázavou jsme museli odříct, jelikož jsme
měli na tento termín slíbeny hody. Celkem
kapela odehrála 22 akcí, a to devatery
hody, troje ostatky, čtyři církevní akce, dvě
přehlídky, jeden ples, koncert, estrádu a
Letní noc. Kromě toho ještě 58 pohřbů,
převážně na Bučovsku.
Otázka je, jak dlouho může fungovat
naše dechová hudba bez mládeže, která by
postupně
nahradila
a
doplnila
naši
dechovou hudbu. Proto bychom přivítali
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mladé muzikanty, kteří by měli zájem
věnovat se dechové muzice.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu
úřadu za podporu našemu hraní a těším se
na bezproblémovou spolupráci i v příštim
roce.
Za DH Nenkovjanku kapelník Jan Antl
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SDH Nenkovice
V uplynulém roce místní hasiči nebyli tak
vidět jako v předešlém období. Po místní
tragédii, kdy zcela shořel Konzum u Seďú,
je patrné, že být hasičem v jednotce obce
neznamená jen něco kritizovat či běhat po
hřišti. Je to obrovská odpovědnost a hlavně
závazek. Závazek, že vždy a kdykoliv
musíte pomoci a navíc se podvolit a při
jakékoliv akci poslouchat velitele. A na to
musíte mít čas, chuť a náturu. Proto někteří
mladí členové zanechali činnosti a přerušili
členství.
Přesto se podařil dokonalý kousek.
Zásluhou finanční podpory obce získali
hasiči hasičské auto. O jeho potřebnosti

jsme se přesvědčili právě v době požáru
obchodu. Ještě se musí upravit vnitřní
prostory a dát mu nový kabát, ale snad se
to do sjezdu rodáků stihne. V loňském roce
se v rámci úpravy auta a hasičské techniky
odpracovalo více jak 80 brigádnických
hodin. Dále jsme se zúčastnili Dětského
dne, kde jsme dětem předvedli ukázku naší
techniky.
Na prosincové valné hromadě
jsme si předsevzali úkoly, které
se
budou
týkat
především
připravovaného sjezdu rodáků.
Naši hasiči budou v tomto roce
určitě více vidět .

Zkušebna
Rok 2010 máme za sebou, pojďme si
tedy již tradičně krátce shrnout dění v
nenkovské zkušebně i na pódiích pod
kapelami,
které
užívají,
díky
obci
Nenkovice, jejího pohostinného zázemí.
V místní zkušebně s různou pravidelností
nyní zkouší celkem tři kapely – Honzíkova
cesta, Hary a hadi a Deep-koš. Ples v opeře
loni po vzájemné dohodě (kvůli nedostatku
času na zkoušení) ukončil svoji činnost a
Honza Lamram se nadále věnuje již jen
svojí sólové dráze (v roce 2010 vydal
autorskou desku Zátiší s dívčím klínem a
stíny). Nicméně do Nenkovic rád občas
zajede a velmi rád na ně vždycky
vzpomíná. Kapela přesto i v roce 2010
stihla odehrát čtyři koncerty - mimo jiné
absolvovala krásný výlet do Havířova, hrála
v Brně ve Staré pekárně či na letním
festivalu Krákor, kde byl zároveň její
poslední koncert (?). Zbylo po ní 22
odehraných koncertů a jedno vydané CD.
Co se týče výše zmiňovaných funkčních
kapel – Deep-koš v roce 2010 udělal velký
pokrok ve svojí činnosti i množství
odehraných koncertů – hrál například v
Nenkovicích na Vůdštoku, v Kyjově na
Jančovce se zúčastnil soutěže Talent pro
Kyjov, dále hrál v Brně, Dubňanech a na
dalších místech. Ve zkušebně rovněž nahrál
demo-nahrávku.
Kapela Honzíkova cesta se po loňském
vydaném CD, které pokřtila v Nenkovicích v
kulturním domě při tradiční jarní akci
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Nenkovská tlačenka, věnovala především
koncertování.
Honzíkovka
odehrála
koncerty např. v Uherském Hradišti, ve
Strážnici, v Brně, v Bohuslavicích a na
dalších místech.
Hary a hadi se v roce 2010 věnovali
především tvorbě a pilování nových písní,
které na Vánoce nahráli ve zkušebně, a
vzniklo tak CD, které pod názvem Pokrm
Bohům kapela připravuje k vydání. I přesto
Hary a hadi rovněž odehráli několik
koncertů – namátkou zahráli na letních
festivalech Krákor a Vůdštok či na večerech
potulné akademie Uši a vítr, které se
pravidelně konají v brněnském klubu Boro.
Tolik tedy rok 2010 a činnost kapel z
Nenkovic. Jistě víte, že lidé hrající v
nenkovských kapelách se mimo jiné věnují i
pořádání koncertů. Ve spolupráci s obcí a TJ
Sokol Nenkovice v roce 2010 opět proběhl
na nenkovském hřišti populární dvoudenní
festival Vůdštok – a nebude chybět ani v
roce 2011.
Zkušebnu samozřejmě mimo regulérně
fungujících kapel využívají k hraní i jiní
hudbymilovní – často se tu mimo zkoušky
jen tak pospolu hraje, což je určitě pozitivní
- třeba budou vznikat další a další kapely! A
Vás zveme na některý z našich koncertů,
těšíme se na viděnou!
www.verkn.wz.cz
www.bandzone.cz/honzikovacesta
www.bandzone.cz/haryahadi
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TJ Sokol Nenkovice
Zpráva o činnosti fotbalového
oddílu Sokol Nenkovice za rok 2010
V roce 2010 jsme se podíleli na pořádání
několika společenských a kulturních akcí.
Tím se snažíme obci alespoň částečně
splatit podporu, které se nám od ní
dostává. Tím se také zapojujeme i do
jiného než jen sportovního dění v obci.
Nedílnou
součástí
našich
mimosportovních
aktivit,
prováděných
během celého roku, jsou brigády, které jsou
nutné pro zachování naší sportovní činnosti
na určité úrovni. Snažíme se tak krok za
krokem zvelebovat budovu kabin i celý
sportovní
areál,
který
slouží
všem
občanům, nejen fotbalistům.

Největší a nejviditelnější změnou na
budově kabin, které si všimne každý
návštěvník našeho areálu, je přístavba
nového sociálního zařízení. Celou akci
naplánoval a financoval obecní úřad a na
realizaci se z velké části podíleli pracovníci
na VPP. Všem, kteří se na zbudování tohoto
sociálního zařízení jakkoli podíleli, chceme
touto cestou vyjádřit velké uznání a
poděkování.
Další významnou novinkou, kterou se
nám podařilo dotáhnout do zdárného konce,
byla výměna dveří. Staré dřevěné dveře,
které byly ve velmi špatném stavu, jsme
vyměnili za nové, plastové. Výměnu
provedla firma EURO Jordán, která nám
prováděla
i
výměnu
oken
v
roce
předcházejícím. Financování akce se nám
podařilo z větší části zajistit z dotací od
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ČSTV, o které jsme žádali a bez kterých by
nebylo možné výměnu zrealizovat, protože
se jednalo o akci, která byla pro nás
finančně velmi náročná. Vybourání starých
dveří a zednické zapravení nových dveří
jsme provedli sami a ušetřili jsme tím
nemalé peníze.
Všem, kteří se jakkoli zapojili a pomohli
při realizaci výše uvedených akcí i dalších
brigád, které probíhají v průběhu celého
roku, chceme touto cestou moc poděkovat.
Jejich pomoci si velmi vážíme, protože bez
ní by bylo velmi obtížné cokoli z výše
uvedeného zrealizovat.
V roce 2010 se stala ještě jedna
významná událost, která podstatně změnila
nebo spíše rozšířila naše mimosportovní
aktivity. V průběhu roku jsme si vyřídili
živnostenský list na hostinskou činnost,
protože na Policii ČR přišel anonym, který
nás obvinil z prodeje nekolkovaných
cigaret, nekolkovaného alkoholu a drog na
kabinách. Bohužel to nebylo jediné udání,
kterému jsme museli čelit (někdo nás má
asi velmi rád). Vlivem dalších událostí,
které se v průběhu roku staly, jsme se
rozhodli,
že
na
kabinách
budeme
provozovat hostinskou činnost. S touto
činností jsme začali koncem srpna a i přes
určité
počáteční
problémy
fungujeme
dodnes. Bylo to pro nás něco úplně nového
a hodně věcí jsme řešili a ladili za provozu.
Snad se nám vše podařilo v rámci možností
zvládnout ke spokojenosti hostů a v
nastoleném trendu chceme pokračovat a
nabízené služby i nadále rozšiřovat.
Po několika letech nám počasí umožnilo
vytvořit na asfaltovém hřišti kluziště a
mohli jsme v sobotu 13.2.2010 uspořádat
další ročník turnaje hokejových družstev
„Zlomená čepel 2010”. Několik týdnů před
turnajem
se
začaly
tvořit
jednotlivé
mančafty
a
postupně
se
na
akci
připravovaly. Do turnaje se přihlásila 3
družstva dětí a 6 družstev mužů. Poprvé se
turnaje zúčastnily i dva přespolní týmy.
Turnaj začal odpoledne zápasy v kategorii
dětí, které navnadily přítomné diváky na
vrchol programu - zápasy v kategorii open.
K vidění byly opravdu zajímavé a někdy i
velmi napínavé zápasy, po kterých se do
finále dostaly dva místní týmy.
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Z vítězství se nakonec radovalo družstvo
„Drtičů”, složené hlavně z bojovníků a
srdcařů, které ve finále trochu překvapivě
porazilo asi největšího favorita a celý turnaj
vyhrálo.
Letní program v našem areálu u hřiště
byl zahájen o víkendu 9.-10.7.2010, kdy
proběhl
již
sedmý
ročník
koncertu
rockových kapel „Vůdštok”. Jedná se o
tradiční a zavedenou akci, bez které si už
prázdniny skoro ani neumíme představit.
Program celého víkendu byl stejný jako v
předcházejících letech. V pátek večer
vystoupilo několik písničkářů a hlavní
program, ve kterém vystoupilo osm kapel,
byl zahájen v sobotu v podvečer. Končil
mezi druhou a třetí hodinou ranní.
Návštěvníků bylo o něco méně, než jsme
čekali, ale ti, kteří přišli, se výborně bavili a
podle jejich vlastních slov přijedou i příště.
Vůdštok pořádáme společně s obecním
úřadem a se členy nenkovských kapel, kteří
zajišťují účinkující. Spolupráce všech tří
stran je na velmi dobré úrovni, proto se
nám daří vše zajistit a zrealizovat ke
spokojenosti
všech
návštěvníků
i
pořadatelů. Všem, kteří se do pořádání
zapojují, moc děkujeme a doufáme, že tato
výborná
spolupráce
bude
i
nadále
pokračovat.
Tradiční fotbalový turnaj se uskutečnil v
sobotu 24.7.2010 a obsazení bylo stejné
jako v předcházejících letech. Kromě
domácího družstva přijeli bojovat o poháry
hráči z Hradiště pod Vrátnom, Věteřova a
Strážovic. V semifinále jsme porazili
Věteřov 1:0 a stejným výsledkem zdolaly
Strážovice Hradiště pod Vrátnom. Tím
pádem se ve finále i v zápase o třetí místo
setkaly stejné týmy jako v loňském roce.
Zápas o třetí místo skončil 0:0 a o vítězi
musely
rozhodnout
pokutové
kopy.
Šťastnější byli nakonec hráči z Hradiště pod
Vrátnom, když v nekonečném rozstřelu
nakonec zvítězili nad Věteřovem 15:14 a
obhájili tak loňské třetí místo. Ve finále
jsme se znovu po roce utkali s mužstvem
Strážovic a oplatili jsme jim porážku z
loňského roku. V tomto zápase jsme vyhráli
5:3 a pohár pro vítěze turnaje zvedli nad
hlavu naši hráči.
Poslední letní akcí byly tradiční krojované
hody, které proběhly o víkendu 13.15.8.2010. Na
pořádání hodů se stejně
jako každý rok podílíme spolu s obecním
úřadem.
Hody
odstartovaly
pátečním
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stavěním máje a hodovou diskotékou. V
sobotu odpoledne byl krojovaný průvod
obcí a večer byla krojovaná zábava na
hřišti. Podle tradice posledních let nám
hrála dechová hudba Nenkovjanka. V
průběhu sobotního odpoledne bylo velmi
nejisté, kde a jestli vůbec hodová zábava
proběhne, protože počasí bylo hodně
proměnlivé a místy to vypadalo na déšť. S
přestěhováním do kulturního domu byly
velké
problémy.
Počasí
se
nakonec
umoudřilo a ke spokojenosti všech proběhla
hodová zábava na hřišti. Nedělní odpoledne
začalo jako vždy fotbalem, opět jsme
porazili hráče Dolních Bojanovic a podařilo
se nám potvrdit pravidlo posledních let, že
na hody doma vyhráváme. Snad v tom
budeme pokračovat i nadále. Po zápase
proběhlo kácení máje a hody zakončila
taneční zábava.
Po několika letech proběhla na hřišti
drakiáda, ale nastal menší problém jako při
poslední drakiádě, která byla na hřišti, a to
ten, že málo foukal vítr a drakům se moc
do oblak nechtělo. Proto v jednu chvíli na
hřišti běhalo víc rodičů než dětí s drakem
na provázku za sebou a snažili se dostat
draky nahoru. Těm vytrvalejším se to
nakonec podařilo a děcka si to pouštění
nakonec taky užila.

Poslední sportovní akcí v roce byl velmi
populární a oblíbený turnaj ve stolním
tenisu Pinec cup 2010. Turnaj jsme
uspořádali
v
sobotu
18.12.2010
v
tělocvičně ZŠ. Zájem ze strany účastníků
byl opravdu velký a letos si poprvé přišlo
zahrát i více přespolních hráčů. V kategorii
junior bojovalo o vítězství celkem 11 dětí a
v kategorii open dokonce 26 hráčů, čímž
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sme v počtu účastníků překonali rekord v
obou kategoriích. Tato čísla nás velmi těší a
věříme, že to v podobném duchu bude
pokračovat i nadále. Hrálo se o pěkné a
hodnotné ceny, které jsme zčásti zakoupili a
zčásti dostali od sponzorů. Hlavní cenou byl
Mp4 přehrávač. Všem sponzorům, kteří
nám věnovali ceny, děkujeme.
Velké
poděkování
patří
také
ZŠ
Nenkovice
za
poskytnutí
prostor
na
pořádání turnaje. Spolupráce se ZŠ je na
velmi dobré úrovni a doufáme, že v
nastoleném trendu budeme i nadále
pokračovat ke spokojenosti obou stran.
V kategorii mužů jsme v sezóně 2009/2010
skončili ve III.tř. sk.“A“ na pěkném šestém
místě se ziskem 40 bodů a aktivním skóre
43:42. Tímto výsledkem jsme dosáhli
nejenom na nejlepší umístění od postupu
do III.třídy, ale také jsme dosáhli na
nejvyšší bodový zisk, a co je velmi
potěšující,
poprvé
jsme
také
docílili
aktivního skóre.
Korunu pro krále střelců si vystřílel
Radim Stehno, který dal 8 branek. Na
druhém místě v tabulce střelců skončili se 6
zásahy David Pospíšil, Honza Dozbaba a
Roman Frelich.
Po podzimní části sezóny jsme na 7 místě
se ziskem 16 bodů a bohužel s pasivním
skóre 24:32.
Družstvo přípravky skončilo v sezóně
2009/2010 v OP sk.“B“ na 10 místě se
ziskem 10 bodů a skóre 15:150. Tento
nelichotivý výsledek je do značné míry
zapříčiněn
odchodem
všech
hráčů
narozených v roce 1998 do kategorie žáků.
Do sezóny 2010/2011 jsme vstoupili
ještě s menšími a méně zkušenými hráči,
než tomu bylo v předcházející sezóně,
protože do žáků odešlo dalších 6 hráčů s
rokem narození 1999. Po podzimu jsme na
posledním místě, když se nám nezdařilo
získat ani bod a skóre máme 3:96. Některé
porážky byly pro naše hráče a hráčky
(máme v družstvu 4 holky, což je nejvíc ze
všech týmů v soutěži) kruté, ale jsme rádi,
že je to neodradilo a těší se na další zápasy
a tréninky. Jsme rádi, že to tyto děti tak
berou, protože v této kategorii by výsledky
neměly být na prvním místě. Každého sice
těší, když se vyhrává, ale v přípravce by se
měly děti naučit základní fotbalové věci,
zodpovědnost a řád, který bohužel chybí
některým hráčům dospělým.
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Ještě jedna významná událost pro náš
oddíl se stala v roce 2010. Máme svoji
vlastní fotbalovou hymnu, kterou složil
bývalý člen dnes již neexistující kapely
„Ples v opeře“ Honza Lamram. Kdo by si
chtěl hymnu poslechnout, může si ji najít
na našich webových stránkách. Honzovi za
hymnu samozřejmě moc děkujeme.
Závěrem chceme ještě jednou vyjádřit
velké
poděkování
Obecnímu
úřadu
Nenkovice za podporu, které se nám od něj
dostává. V současné době je spolupráce s
obecním úřadem velmi dobrá, což je vidět
na počtu různých akcí, které spolu
pořádáme a zajišťujeme jejich průběh. V
nastolené spolupráci chceme pokračovat i
do budoucna.
Naše poděkování patří také dvěma
pánům: Ing. Jaroslavu Kučerovi a panu
Václavu Strmiskovi za celoroční materiální
podporu našeho oddílu. Dále děkujeme
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí
na chodu našeho klubu, včetně všech
sponzorů utkání.
Členové výboru

Zpravodaj

Ze života obce
Školení řidičů
V únoru se v zasedací síni obecního úřadu
uskutečnilo informativní školení řidičů.
Zkušební komisař, pan Břetislav Bohátka,
seznámil řidiče s novinkami v silničním provozu
a velmi vhodnou formou obeznámil řidiče s
problémy a úskalími silničního zákona a jeho
vyhlášek. Nepovinného školení se zúčastnilo 15
místních řidičů, převážně důchodového věku.
Více by určitě prospělo mladším řidičům. Pokud
Vás zajímají novinky ze silničního provozu,
přijďte dne 24. února 2011 na obecní úřad, kdy
proběhne v 19 hodin další lekce školení.

ceremoniálem
spoluobčany.

k

přivítání

dětí

mezi

naše

Pálení čarodějnic
Na konci dubna 2010 se uskutečnilo
každoroční pálení čarodějnic. Bohatý program
pro děti byl završen vystoupením skutečných
dospělých čarodějnic. Tyto se postaraly o
strašidelné čarování, a protože jejich vůdkyně
Muréna byla upálena, odletěly čarodějky na
koštěti neznámo kam. Ale určitě se vrátí.

Hovory se starostou
Tak jako každý rok i tentokrát mohli občané
diskutovat v polovině února se starostou o
problémech v naší obci. Starosta informoval
veřejnost o investicích a plánech, které obec
zamýšlí uskutečnit. Převážně starší občané se
vyptávali zejména na plánovanou čističku
odpadních
vod,
na
problémy
vzniklé
s
pozemkovou úpravou a také na údržbu
komunikací ve vlastnictví obce. Stížnosti padaly
také na nové nepřizpůsobivé občany obce a
sousedské spory s tím související. Pokud Vás
zajímají veřejná témata, přijďte i Vy na tuto
besedu, která se uskuteční dne 24. února v 18
hodin v zasedací síni Obecního úřadu, vyjádřit
svůj názor.

Vítání občánků
Dne 21. března 2010 proběhlo na obecním
úřadě přivítání nových občánků. O kulturní
program se nám postaraly děti, zpěváčci z naší
obce. Asi hodinový program se slavnostním
proslovem starosty obce byl jistě důstojným
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Dětský den
Proběhl tradičně v areálu hřiště. Děti si
zasoutěžily nebo skákaly na trampolíně nebo
také svezli v hasičském autě či se mohli věnovat
malému zvěřinci, jako králíkům či morčatům.
Vše doprovázela dvojice praštěných klaunů. Za
účast v soutěžích obdržela děcka vždy nějaký
pamlsek. Nakonec se především pro děti hrálo
divadlo - Princezna ze mlejna.

Hody

Drakiáda

Srpnové hody proběhly dle našich zvyků a
tradic v krojích a za účasti dechové kapely
Nenkovjanka. Z počátku nebyl zájem z řad
mládeže jít v krojích, ale nakonec vše dobře
dopadlo a všichni se těšíme na letošní srpnový
sjezd rodáků.
Špatné počasí nakonec ustoupilo a hlavní
sobotní zábava se konala v přichystaném
přírodním areálu. Ještě, že začalo pršet až po
půlnoci. Neděle byla ve znamení sváteční mše
za průtrže a velké bouřky. Odpoledne se pro
velký ohlas uskutečnila repríza divadelní hry
,,Princezna ze mlejna“, kterou si připravili místní
občané. Zaplněné hlediště bylo jistě pěkným
poděkováním všem hercům a tvůrcům hry. Hru
Princezna ze mlejna napsala a režírovala paní
Gabriela Kučerová, která si zahrála roli čerta.
Obsazení místních ochotníků v pohádkové
hře: Princezna - Leona Kuchařová, Jindřich Josef Slížek ml., Vodník - Petra Spurná, Hrabě Mgr. Petra Vlasáková, Jean - Jiří Hrabal,
Čarodějnice - Olga Slováčková, Pantáta - Petr
Zálešák, Vypravěč - Slávek Valášek, Nápověda Mgr. Markéta Měsíčková, Zvukař - Ing. Robek
Lukáš a Bystřický Michal.

Drakiáda se tentokrát uskutečnila na hřišti u
školy a někteří účastníci se roztrousili po
vedlejších kopcích. Děti si nejenže mohly
pouštět draka, ale také zahrát hry nebo vyřezat
dýňové strašidlo. Večer se dali, na odvážnou
cestu, kde číhal obrovský Dýňák, který
chroustal zlobivá děcka jako malinu. Táborák,
opečený špekáček nebo pamlsek, a to vše
zdarma, zahřál všechny v dosti chladném
podzimním večeru. Nakonec vylétlo do tmy i
několik světlic.

Zpívání u vánočního stromu
Tradiční zpívání u stromu se uskutečnilo před
obecním úřadem den před Štědrým dnem.
Koledy a písničky si pro nás připravil dětský
soubor z naší školy Hvězdičky, pod vedením
paní učitelky Lungové a také dechová hudba
Nenkovjanka, pod vedením
kapelníka pana
Jana Antla. Pro všechny byla připravena rybí
polévka zdarma a svařené víno.
Svařáku nezbylo. A to je důkaz, že se zpívání
pod širým nebem vydařilo.
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Mikulášská besídka
Zábava, hry, tanečky a legrace, trošku těch
kyselých šklebů, a pak se zastavil i Mikuláš s
čertem a andíkem s nadílkou.

Vánoční vystoupení Nenkovjánek
Na Štěpana, tedy na 2 svátek vánoční, se v
místním kostelíku uskutečnilo pod vedením paní
učitelky
Macháčkové
vánoční
vystoupení
dětského národopisného souboru Nenkovjánek.
Velmi působivé vystoupení, vskutku na vysoké
úrovni, potěšilo všechny přítomné. Poděkování a
vyslovení podpory tomuto souboru zaznělo na
závěr z úst starosty obce.

u větších dětí. Poté se přemístí do třídy
mateřské školy a věnuje se těm nejmenším. Co
se v mládí naučíš, ve stáří jako najdeš.

Odpadové hospodářství
Naše obec se řadí na třetí místo v celém
Jihomoravském
kraji
v
oblasti
třídění
recyklovatelného odpadu. Kompletní servis pro
naši obec zajišťuje Firma Ekor Kyjov, kterou
založilo sdružení obcí Severovýchod, jehož
členem jsme i my. Obec také zajišťuje sběrný
dvůr, který si sama vybudovala. Na tento dvůr
můžete uložit odpad, který se Vám nevejde do
popelnice. Rovněž zde můžete uložit stavební
suť, pneumatiky, železo atd. V této souvislosti
oznamujeme občanům, že pro naše občany
neplatí výhoda bezplatných služeb ve sběrném
dvoře v Kyjově!! Pokud využijete Ekodvůr v
Kyjově, tak už jen za úplatu, kterou budete
muset zaplatit z vlastní kapsy. Vývoz popelnic v
naší obci probíhá každý pátek, a to platí i v
případě jakýchkoliv státních svátků. Celkové
náklady na odpad a občana za rok činí 706 Kč.
Od občana se požaduje 500 Kč za rok. Rozdíl,
tedy 206 Kč, doplácí obec ze svého rozpočtu.

Silvestr

Poplatky v roce 2011

Rozloučení se starým rokem proběhlo ve
formě posezení a diskotéky v budově obecního
úřadu. Bujaré veselí bylo o půlnoci završeno
vkusným
ohňostrojem.
Přibližně
šedesát
přítomných se přivítalo s Novým rokem bez
vážných zranění a problémů. Poznali jste to na
velmi tichých a klidných ranních hodinách
Nového roku. Čím to asi bylo?

Svoz komunálního odpadu (popelnice 500
Kč/os/rok) lze rozdělit na dvě půlroční platby.
Poplatek za držení psů (100 Kč/pes) nelze
rozdělit.
POZOR! Dle nového daňového zákona nelze
uplatňovat jakékoliv úlevy.
POZOR na placení daní z nemovitosti na
finančním úřadě. Pokud jste prováděli jakékoliv
změny v nemovitostech, konzultujte to s
finančním úřadem. Tato instituce se totiž musí
řídit novým daňovým zákonem, a pokud
vyvstanou u vás jako poplatníka povinnosti,
které nepřiznáte či zapomenete, nemůže
finanční úřad nic promíjet a bude vymáhat
pokuty, a to bez vyjímek!

Výuka angličtiny
Každý čtvrtek v odpoledních hodinách
probíhá na obecním úřadě výuka angličtiny. Asi
dvě vyučovací hodiny věnuje lektorka, slečna
Müllerová, zdokonalování jazykových dovedností
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Zaměstnávání VPP
V uplynulém roce obecní úřad zaměstnal 6
občanů z Nenkovic na veřejnoprospěšné práce.
Další 4 občané vykonávali tzv. sociální
hodiny, převážně úklidového charakteru, pro
zvýšení sociálních dávek. Podmínkou je trvalý
pobyt v obci.
Občané na VPP vykonávali udržovací a
stavební práce po celé obci. Např. v jarních
měsících to bylo čištění Zmoly, kde se
vyřezávaly
a
vysekávaly
křoviny,
které
překážely v korytě potoka.
Dále se ručně rozebírala budova - mlat pod
kovárnou. Nakonec se všichni zaměstnanci vrhli
na budování nových „sociálek“ na kabinách, což
ušetřilo nemalé finanční prostředky. Plat těchto
zaměstnanců totiž dosud refunduje úřad práce
prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Co nás trápí ….
Na obecním úřadě se za uplynulý rok řešilo
několik exekucí občanů vyvstalých z finančního
úřadu či nařízení soudu. Dále sociálních
problémů v oblasti právní ochrany dětí, či změn
pobytů a souvisejících pobytů tzv. bezdomovců.
Negativním jevem v uplynulém roce bylo rušení
sousedského soužití, a především několik
anonymních
stížnosti.
Na
tyto
stížnosti
reagovaly příslušné úřady a instituce a také
Policie
ČR.
Doufejme,
že
tento
způsob
anonymních stížností pomine.

Krádeže, drogy

Obec v mikroreginech a svazcích
Naše obec je členem následujících několika
sdružení a svazků.
-Spolek pro obnovu venkova - prosazuje a
připomínkuje zájmy obcí a venkova v celé ČR.
-Severovýchod - sdružení obcí Kyjovska za
účelem odpadového hospodářství.
-Trkmanka – sdružení obcí Nenkovice, Želetice,
Dražůvky za účelem odkanalizování obcí a
výstavby ČOV.
-Babí Lom – mikroregion 10 obcí a města
Kyjova za účelem rozvoje území a lidského
potenciálu. Připravuje se projekt společné
rozhledny na Babím Lomu.

Havárie vodovodu
U domu č.p.1
se propadl chodník. Bylo
jasné, že bude prasklý vodovod. Vodovod byl
prasklý a veškerá voda (dle informací VaK
Hodonín asi 10 000 litrů vody) unikla do starého
hospodského sklepa, který za druhé světové
války plnil funkci úkrytu.
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Vážení občané, během posledních měsíců
bylo na území naší obce řešeno několik krádeží.
Většinou jde o sběrné suroviny, jako železo,
měď, ale také benzín, naftu, domácí zvířata,
zemědělské plodiny a podobně.
V dnešní době bohužel už nejde o nějaké
rošťárny či klukoviny, kdy jsme se v obci všichni
dobře znali a vyváděli strýcům a tetkám na
potvoru. Výsledkem byl totiž smích, strach nebo
pár facek od rodičů. V současné moderní době
je výsledek úplně jiný, rovnající se požitku z
lehce nabitých peněz.
Z těchto peněz lze pořídit alkohol, cigarety,
fet, drogy. Ano, slyšíte dobře, naše obec není
žádnou výjimkou co se týká
nezaměstnosti,
následných sociálních případů, bezdomovců,
záškoláctví či občanů středního věku závislých
na alkoholu či drogách.
V každém případě nepodceňujte situaci a v
jakémkoliv případě ohrožení svého majetku či
zdraví volejte polici ČR.

Zpravodaj 2010

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26.března 2011 se uskuteční
sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje
zákon č.296/2009 Sb a koná se ve všech
státech Evropské unie. Formuláře lze
vyplnit i zaslat elektronickou poštou.
Vzhledem k možnosti zneužití sčítání lidu
kriminálními živly byla přijatá následující
opatření:
Každá domácnost obdrží předem do své
poštovní schránky letáček o sčítání a lístek
s informací o jméně a příjmení sčítacího
komisaře s jeho služebním číslem a termín
první
návštěvy
k
předání
sčítacích
formulářů. Sčítací komisaři budou plnit svoji

funkci většinou v uniformě České pošty a
všichni budou mít velkou speciální brašnu s
logem České pošty. Sčítací komisař musí
být
označen
služebním
průkazem
s
fotografií. Jméno a příjmení komisaře si lze
ověřit na úřední desce obecního úřadu,
telefonicky. Občan může požádat komisaře
o jeho návštěvu, kdy s ním bude v bytě
další osoba. Občan není povinnen sčítacího
komisaře vpouštět do svého domu či bytu.
Kontakty: bezplatná telefonní linka 800 879 702
www.scitani.cz
www.czso.cz

Plán Galerie při OÚ 2011
Galerie při OÚ v Nenkovicích připravuje
pro rok 2011 několik významných akcí. Od
27.3. do 3.4. bude v galerii oděvní tvorbu
vystavovat, v Nenkovicích již dobře známá,
Jana Kubínová, a šperkem tuto výstavu
obohatí Petr Uhlíř. Od 27.5. do 29.5. se
představí děti a žáci ZŠ a MŠ Nenkovice a
Želetice se svými výtvarnými pracemi.
670 let trvání obce Nenkovice si
připomeneme v galerii 2 akcemi:
19. až 21. srpna bude probíhat výstava
obrazů a keramiky od známých malířů a

keramiků z Kyjovska. Účast již přislíbili
Mudr. J.Dunděra, K.Kudlička, M.Forman,
V.Jež, M.Patočka. Tato řada není ještě
konečná, další vystavující jsou v jednání.
Souběžně bude probíhat výstava o
významných
občanech
Nenkovic.
Vzpomeneme na osobnosti jako byly
akademický malíř Jano Köhler, Stanislav
Pěnčík, Anastázie Ježková, pan učitel
Leopold Sehnal, manželé - učitelé Anastázie
Hanáková a Antonín Hanák, herečka
Blažena Holišová.

Společenská kronika 2010
Sňatky
rena Malíková
Nenkovice č.74

Obyvatelé

Stanislav Kostrhoun
Nenkovice č.203

Narození
Horák Denis
Němcová Michaela
Potěšil Radek
Kostrhounová Marie

Zpravodaj 2010

Nenkovice
Nenkovice
Nenkovice
Nenkovice

Odstěhovalo se 9 občanů.
Přistěhovalo se 21 občanů.
K datu 31.12. 2010 měly Nenkovice 455
obyvatel.

Úmrtí
č.192
č.14
č.80
č.74

Kyselková Bernardina
Němcová Alena
Seďa Jan
Vachová Jiřina

Nenkovice č.63
Nenkovice č.41
Nenkovice č.156
Nenkovice č.100
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Obec Nenkovice - Zpravodaj 2010
Obecní úřad Nenkovice
Zálešák Petr - starosta obce

Administrativa, ověřování listin a podpisů, datové

Pozemky, investice, dotace, projekty, právní

schránky, CzechPoint :(výpisy z rejstříků trestů,

záležitosti obce, příspěvkové organizace, sociální

bodové hodnocení řidičů, výpis z obchodního

dávky, občanské záležitosti, odpadové hospodářství,

rejstříku, výpis z katastru), účetnictví obce,

atd.

fakturace, mzdová agenda, správce rozpočtu, školské

e-mail: starosta@nenkovice.cz

finance a dotace, majetek obce, inventury, poplatky,

tel.:

518 622 621

objednávky, pohledávky, evidence obyvatel, webové

tel.:

518 622 244

stránky, kulturní dění v obci, obědy pro seniory, atd.

mobil : 724 165 474

e-mail: nenkovice@nenkovice.cz
tel.:

518 622 621

mobil : 724 341 762

Gabriela Kučerová

Společenský ples
Základní a Mateřská škola Nenkovice ve spolupráci s Obcí
Nenkovice Vás srdečně zve na Společenský ples, který se
koná v pátek 4.března 2011 v prostorách budovy školy v
Nenkovicích. Začátek ve 20hodin. Hraje skupina Slávka
Vávry z Vracova. Vystoupí dětský soubor Nenkovjánek a
mažoretky ze Ždánic. Dary a příspěvky do tomboly je
možné věnovat přímo ve škole nebo na obecním úřadě.
Předem děkujeme. Místenky v předprodeji od 21.2. do
25.2. na škole a od 28.2. na OÚ.

Pěnčíkovy Nenkovice - II.ročník přehlídky dechových hudeb
Pozvánka na přehlídku dechových hudeb Pěnčíkovy
Nenkovice. Akce se uskuteční 5. června 2011 v
areálu na hřišti. Začátek v 15 hodin. Vystoupí DH
Nenkovjanka, Veselá muzika Ratíškovice, Mladá
muzika Šardice a DH Valaška pod vedením Václava
Maňase - legendy dechové muziky v ČR. Pořad
bude provázet slovem konferenciér a lidový
vypravěč.

Oslava 670 let založení obce a II.sjezd rodáků a přátel Nenkovic
Pozvánka na oslavy 670. výročí založení obce a na
II. sjezd rodáků a přátel Nenkovic, který se uskuteční
ve dnech 18. - 21. srpna 2011. V obci budou
současně probíhat tradiční krojované hody. Ubytování
a stravování bude možné objednat na obecním úřadě
nebo internátu základní školy. Oficiální program bude
zveřejněn v polovině tohoto roku.

Sazba, úprava textů a tisk ROBSON. Vydal Obecní úřad v Nenkovicích nákladem 200 kusů.

