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Tradiční krojované hody

Vážení spoluobčané,
čas běží a voda teče a máme
před sebou komunální
volby. Budeme hodnotit mi-
nulé volební období, co se
nám podařilo, co méně
nebo vůbec. Ne vždy se

všem zavděčíme. Jak se nám dařilo v minulém
volebním období, se dočtete na jiném místě
zpravodaje. Já bych Vás rád touto cestou chtěl
seznámit s projektem ,,Likvidace odpadních vod
dobrovolného svazku Ligary“. Tento projekt řeší
výstavbu splaškové kanalizace s čistírnou od-
padních vod pro obce – Hodějice, Nížkovice,
Heršpice, Křižanovice a Němčany. Na tomto
projektu se pracuje již od roku 2009, úspěšné

dokončení se podařilo v roce 2014 a v září to-
hoto roku bude zahájena výstavba splaškové ka-
nalizace i v naší obci. Náklady na tuto akci pro
naši obec činí: celkový rozpočet nákladů
70 410 802 Kč, z toho dotace (FS, SFŽP)
43 195 571 Kč, půjčka SFŽP 3 459 751 Kč, vlastní
zdroje 5 755 480 Kč a úvěr 18 000 000 Kč. 

Projekt je jeden z největších a pro obce důle-
žitý a je také ekonomicky nejvýhodnější mož-
ností nakládání s odpadními vodami. Zlepší se
životní prostředí našeho okolí, v budoucnu oce-
níte tuto stavbu.

Vážení občané, majitelé nemovitostí, nyní je
řada i na Vás, abyste si zajistili k realizaci vlastní
domovní přípojky k Vaší nemovitosti stavební
povolení o povolení připojení ke splaškové ka-

nalizaci. Víme, že někteří z Vás váhají s vyříze-
ním patřičné dokumentace. 

Chtěl bych Vás dále pozvat na informační
schůzku s dodavateli, projektanty, stavebním
dozorem a starosty okolních obcí, na které Vás
budou podrobně o stavbě informovat. Schůzka
se uskuteční 30. 9. 2014 v 18.00 hodin v sále so-
kolovny v Nížkovicích. Závěrem Vám všem chci
poděkovat za spolupráci při spravování naší
obce, společenským organizacím za reprezen-
taci a zajišťování kulturního a sportovního vy-
žití v obci. Všem Vám přeji pevné nervy
a pochopení při výstavbě kanalizace. Do dalších
let hodně dobré sousedské vztahy, pevné zdraví
a buďme hrdí na svou obec.

S pozdravem Petr Plotěný – starosta obce

Slovo starosty

âtyfilístek a stárci



V sobotu 31. 5. 2014 uspořádala Obec Nížkovice
pro děti k jejich dni zájezd do ZOO Hodonín spo-

jený s pohádkovou plavbou po řece Moravě. Největší
zajímavostí v ZOO byli bílí lvi, neméně zajímavá byla
pak pohádková plavba na lodi, kterou přepadli piráti.
Ale jak to tak v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo.
Počasí výletníkům také přálo. Budeme se těšit na
další společný výlet. refz

DEN DùTÍ V ZOO

Slavnostní zahájení projektu „Likvidace odpadních
vod dobrovolného svazku Ligary“, které se usku-

tečnilo v pondělí 22. 9. 2014 v obci Hodějice
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Rok Akce Kč Dotace z JmK,
Min. min. kultury ČR*

2011 Oprava podlahy a el. instalace v budově sokolovny 536.942,60 150.000,–

2011 Územní plán obce Nížkovice 200.000,– 81.000,–

2011 Výkup pozemků 1,479.060,–

2011 Stoly na tenis 3 ks 24.630,–

2011 Sněhová fréza s příslušenstvím 61.480,–

2011 Inv. příspěvek DSO Ligary na kanalizaci 500.000,–

2011 Značení místních komunikací 35.371,20

2011 Oprava veřejného osvětlení 70.548,–

2011 Oprava OÚ – pokládka PVC, malování 37.518,–

2011 Splátka úvěru na bytovku č. 275 308.129,42

2012 Výkup pozemků 762.247,–

2012 Rekonstrukce veřejného osvětlení 278.147,93

2012 Rekonstrukce místního rozhlasu 126.430,97

2012 Dovybavení dětského hřiště 67.121,–

2012 Projektová dokumentace na víceúčelové hřiště 60.000,–

2012 Projektová dokumentace na stavební úpravy 
a přístavbu sokolovny 150.000,–

2012 Inv. příspěvek DSO Ligary na kanalizaci 500.000,–

2012 Výkup RD č. 90 127.369,–

2012 Splátka úvěru na bytovku č. 275 1,760.716,48

2013 Projekt. dokumentace pro stavební povolení 
na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě V Sadech 489.740,–

2013 Záloha na výstavbu přípojek V Sadech – E.ON 105.000,–

2013 Výkup pozemků 617.520,–

2013 Rekonstrukce topení v budově ZŠ 202.161,10

2013 Inv. příspěvek DSO Ligary na kanalizaci 500.000,–

2013 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého 60.240,– 50.000,–*

2013 Nákup sekačky RIDER PARK PRO 25 197.910,–

2013 Příslušenství k sekačce RIDER PARK PRO 25 63.000,–

2013 Garáž u fotbalového hřiště 22.374,–

2013 Kabiny u fotbalového hřiště 83.030,– Bezúplatný
převod

2014 Oprava kabin u fotbalového hřiště 294.962,–

2014 Přelakování podlahy v sále sokolovny 30.698,–

2014 Čekárna u státní silnice směr Kyjov 107.648,–

2014 Rekonstrukce topení v MŠ a ZŠ 450.285,– 140.000,–

2014 Oprava podlah v ZŠ 252.424,– 60.000,–

2014 Nábytek do třídy v MŠ 176.100,–

2014 Konvektomat do školní kuchyně 146.300,–

2014 Výměna kotle v budově OÚ 143.100,–

2014 Prováděcí projekt na stavební úpravy 
a přístavbu sokolovny 360.000,–

2014 Projekt na revitalizaci zeleně Masarykův sad 
a okolí Nížkovického potoka 57.294,–

2014 Inv. příspěvek DSO Ligary na kanalizaci 500.000,–

2014 Výkup pozemků 159.060,–

2014 Čekárna u státní silnice směr Slavkov u Brna 140.000,–

Celkem 12,244.557,70 481.000,–

V˘znamné investiãní akce, opravy, v˘kupy, 
nákupy DHDM a bezúplatné pfievody 
provedené v letech 2010–2014

Podomní prodej
V naší obci platí nařízení o zákazu po-

domního prodeje. Nejedná se pouze
o prodej zboží, ale i o nabízení služeb,
jako je změna dodavatele elektřiny,
plynu, nebo změna zdravotní pojiš-
ťovny. Pokud Vám někdo takový zazvoní
u dveří, vůbec se s ním nebavte, ne-
vpouštějte ho do domu, popřípadě vo-
lejte číslo 158, tj. Policii ČR.

refz

Pohyb psů v obci
Připomínáme

občanům, že
v obci platí Obec -
ně závazná vyhlá-
ška o volném
po hybu psů. Psi se
mohou pohybovat

pouze v doprovodu majitele na vodítku.
Volný pohyb psů je v obci zakázán. Dále
připomínáme občanům, že jsou po naší
obci rozmístěny zásobníky se sáčky na psí
exkrementy. Naleznete je na návsi, u ob-
chodu, u fotbalového hřiště, u parčíku pod
hraničkami (na Rytinách). Věříme, že ma-
jitelé psů začnou opět využívat nabízenou
službu a v obci bude pořádek.

refz

Hlášení místního rozhlasu
Ráda bych připomněla občanům, že

mají možnost již několik roků přečíst si
hlášení místního rozhlasu na webových
stránkách obce v oddělení „Aktuality“.
Pokud se v tomto oddělení přihlásíte
k odběru novinek, bude Vám hlášení
chodit přímo na Váš e-mail. Je to řešení
hlavně pro občany, kteří nemají mož-
nost si z pracovních důvodů hlášení roz-
hlasu poslechnout. 

Jaroslava Helísková

Účast zastupitelů
na veřejných zasedáních ZO Nížkovice ve vo-
lebním období 2010–2014 (plnění zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, § 83 odst. 1).

Ve složení ZO nastala změna v roce
2012, kdy k datu 15. 11. 2012 rezignoval
Mgr. René Zgažar. Na uvolněné místo v ZO
nastoupil pan Jaroslav Sobčák.

Jméno účast v %

Čumba Karel 100

Honková Irena 95

Horák Dušan 78

Kamínek Petr 90

Klimčík Ivan 32

Plotěný Petr 100

Fridrich Jaromír, Ing. 71

Vykoukalová Lenka 68

Zgažar René, Mgr. 73

Sobčák Jaroslav 89
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Starosta obce Nížkovice p. Petr Plotěný,
podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů ozna-
muje: volby do Zastupitelstva obce
Nížkovice a I. kolo voleb do Senátu Parla-
mentu ČR se uskuteční: dne 10. 10. 2014 od
14 hodin do 22 hodin a dne 11. 10. 2014 od 8
hodin do 14 hodin, příp. II. kolo voleb do Se-
nátu Parlamentu ČR se uskuteční: dne 17. 10.
2014 od 14 hodin do 22 hodin a dne 18. 10.
2014 od 8 hodin do 14 hodin. Místem konání
voleb v okrsku je zasedací místnost na Obec-

ním úřadě v Nížkovicích. Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost, státní občanství České republiky
a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku. 

Každému voliči budou doručeny tři dny
přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu
s nimi bude voličům doručen též informační
leták v němž budou seznámeni pro realizaci
volebního práva. Ve dnech voleb do zastupi-
telstva obce může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Petr Plotěný, starosta obce

Již 17. rokem pořádala Liga proti rakovině
Květinkový den. Letos poprvé měli možnost
občané naší obce zakoupit si kvítek měsíčku
lékařského přímo v naší obci. Dne 14. května
navštívili domácnosti členové KDU-ČSL v do-
provodu žáků ZŠ s žádostí o 20korunový pří-
spěvek. Většina občanů za symbol tohoto
dne zaplatila větší částkou. Celkem se poda-

řilo vybrat 1882 Kč. Chci poděko-
vat všem občanům Nížkovic, kteří
Květinkový den podpořili a přispěli
tak k velmi prospěšné věci a věřím,
že naše obec Lize proti rakovině
v příštím roce pomůže ještě větší
částkou než letos.

Jaroslava Helísková

Oznámení o dobû a místû konání
voleb do Zastupitelstva obce NíÏkovice

K 31. 8. 2014 měla obec na běžných účtech u KB a ČNB celkem 10 446 606,17 Kč.

Připravené projekty k realizaci:
- Projektová dokumentace na víceúčelové hřiště
- Projektová dokumentace na stavební úpravy a přístavbu sokolovny + prováděcí projekt
- Projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě

V sadech 
- Projekt na revitalizaci zeleně Masarykův sad a okolí Nížkovického potoka.

Plnění rozpočtu k 31. 8. 2014
Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy 6.774.000,00 Kč 5.029.246,18 Kč

Nedaňové příjmy 551.000,00 Kč 401.416,64 Kč

Kapitálové příjmy 1.201.700,00 Kč 1.205.347,00 Kč

Přijaté transfery 320.300,00 Kč 475.453,00 Kč

Financování - 500.000,00 Kč -2.068.642,16 Kč

Celkem 8.347.000,00 Kč 5.042.820,66 Kč

Výdaje Plán Skutečnost

Běžné výdaje 6.407.000,00 Kč 3.764.396,16 Kč

Kapitálové výdaje 1.940.000,00 Kč 1.278.424,50 Kč

Celkem 8.347.000,00 Kč 5.042.820,66 Kč

Kandidát na senátora 
za KDU–ČSL

Bc. Roman Celý, DiS., 11. 8.
1974, náměstek hejtmana Jihomo-
ravského kraje, obvod č. 57 (část
okresu Vyškov a Brno-Venkov
s měs ty Vyškov, Rou sínov, Slavkov
u Brna, Bučovice, Šlapanice, Židlo-
chovice a Bílovice nad Svitavou),
rcschranka@gmail.com, @ro -
man_cely, facebook.com/roman-
cely, www.romancely.cz

Proč kandiduji
Polovinu svého profesního života

jsem pracoval v soukromé sféře
v oblasti zdravotnictví, stejnou
dobu se věnuji komunální a nyní
krajské politice. V obou případech
šlo o práci s lidmi, kterým je nutné
trpělivě naslouchat, diskutovat
s nimi, pochopit jejich potřeby
a pak jim pomáhat. To jsou také
předpoklady dobrého senátora. Při
řešení problémů vycházím ze
svých životních a profesních zku-
šeností. Za posledních 10 let jsem
coby místostarosta Vyškova a poté
náměstek hejtmana stál u zrodu
a realizace více úspěšných pro-
jektů. Vím, co potřebuje rodina,
obec, náš region i kraj. Ke každé
funkci a práci přistupuji zodpo-
vědně, proto se v případě mého
zvolení senátorem postu náměstka
hejtmana vzdám.

Bc. Roman Celý, DiS.

Vážení a milí občané
obce Nížkovice,
jsem přesvědčen, že jsem z pozice
senátora pro rozvoj našeho regi-
onu a našeho Vyškova udělal kus
dobré práce. V Senátu jsem byl
proti zákonům Nečasovy a Ka lous-
kovy vlády, které omezovaly soli-
daritu ve společnosti či zvyšovaly
nespravedlivě náklady seniorů
a rodin s dětmi. Jasně jsem se po-
stavil proti podivné amnestii pre-
zidenta Klause. Do celého regionu,
jsem pomohl získat velké množ-
ství financí na mnoho projektů do
životního prostředí. Do Nížkovic,
tak jako do celého DSO Ligary,
jsem pomáhal a pomáhám získat
nemalé finanční prostředky na ka-
nalizaci a ČOV. Podporoval jsem
neziskové organizace, sportovní
oddíly a hasiče i projekty zaměst-
navatelů směřujících k tvorbě no-
vých pracovních míst. Chci takto
poctivě pracovat i nadále. Věřím,
že moji práci oceníte a že mě v říj-
nových volbách opět podpoříte.
Předem vám za vaši podporu dě-
kuji.

Váš senátor Ing. Ivo Bárek

Květinkový den
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Slavnostní zahájení 
školního roku 2014/15

PASOVÁNÍ P¤ED·KOLÁKÒ

Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili díky nepřízni počasí v sokolovně
za hojného počtu dětí, rodičů, zaměstnanců školy i představitelů obce. 

„Každý je klíčem ke svému pokladu“, tento motiv se prolínal celým slavno-
stním dopolednem. Klíčem můžeme odemykat nebo zamykat dveře, skříně,
poklady, ale i srdce a zdravý rozum. Záleží jen na nás, jestli pod tím svým po-
kladem si představíme truhlu plnou zlaťáků, lásku, přátelství, moc či vzdělání. 

Všechny děti z naší mateřské, základní školy i domácího vzdělávání si po pří-
chodu do sokolovny otiskly svůj prst na pomyslný digitální klíč, který jim umož-
nil přístup do budovy školy. Mateřskou školu letos navštěvuje 28 dětí. Do lavic
školy zasedlo 22 žáků a k nim se připojilo 27 dětí, které se vzdělávají doma. 

Hodně štěstí, pohody, zážitků i objevů k odemykání a úspěchů při hledání
svých pokladů dětem i všem dospělákům.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice

1. ZÁ¤Í 2014

Fotbalové
kabiny pfied a po
rekonstrukci
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Děti z tanečního kroužku Čtyřlístek Níž-
kovice se společně s taneční skupinou Ca-
rolka Brno zúčastnily prázdninového
týdenního soustředění v Počátkách u Pel-
hřimova.

14. září 2014 jste mohli 20 dětí ze Čtyř-
lístku Nížkovice vidět na hodech, kde na
nedělní taneční hodové zábavě zatanco-
valy kromě tradičních moravských kolo-
vých tanců ještě „Hodovou čtverylku“,
kterou s dětmi nazkoušela Zuzana Kovan-
dová a Dagmar Mudrlová. 

Děti vystoupí ještě na setkání Seniorů
v sobotu 20. 9. 2014 s lidovým tancem, na
Country bále v pátek 26. 9. 2014 s tancem
Vesničan, se kterým se děti zúčastnily i ta-
neční soutěže v Brně.

Taneční kroužek Čtyřlístek

Narodili se
15. 5. 2014 Sára Machačová
19. 6. 2014 Ella Turská

Opustili nás
19. 4. 2014 Marta Machalová
5. 8. 2014 František Zaoral

21. 8. 2014 Zdenka Michálková

Kronika

Mistrovství
v cyklistice

Ve čtvrtek 26. června 2014 bylo ve Slav-
kově u Brna zahájeno společné Mistrovství
Česka a Slovenka v silniční cyklistice. Spo-
lečný šampionát přilákal na start závod-
níky zvučných jmen. Trasa závodu vedla
také naší obcí a tak přišli povzbuzovat staří
i mladí. Nejvíce byl očekáván příjezd Mar-
tiny Sáblíkové. Při čekání na závodníky
měly děti možnost vydovádět se ve skáka-
cím hradu, který jim jako opožděný dárek
ke Dni dětí nechala na hřišti postavit MO
KDU-ČSL Nížkovice.

Jaroslava Helísková

âtyfilístek a Carolka na soustfiedûní

Soustfiedûní v Poãátkách

Skákací hrad pfii MâR a SR v silniãní cyklistice

Uprostfied Martina Sáblíková

Tancování ve vesnici



·kolní oãko vyhrálo krajské kolo

V˘stava Merkur ve Slavkovû

Adaptační pobyt v Haluzicích jsme letos věnovali zahájení
projektu Global Storylines. V rámci projektu Global Sto-

rylines budeme během podzimu pracovat ve vyučování s pří-
během „Obr od Bodláčí hory“. Výuka příběhem využívá prvky
dramatické výchovy. Umožňuje prozkoumávat komplexní glo-
bální témata, která ovlivňují konkrétní místo a lidi. Probouzí
tím větší zájem dětí o dění v reálném světě. 

Ve středu ráno (17. 9.) jsme se sešli v Haluzicích všichni ško-
láci i školkáčci, děti z domácího vzdělávání, paní učitelky i ro-
diče. Vrámci příběhu jsme si vymysleli svou vesnici a nazvali
jsme ji Bodláčkov. Krásné klidné prostředí kolem haluzické há-
jenky a teplé slunečné počasí bylo naprosto ideální pro cestu
za novým dobrodružstvím pod Bodláčí horu.

Více o projektu na www.nizkovice.cz/skola.
Mgr. Lenka Pospíšilová

POBYT V HALUZICÍCH

Dne 6. 9. SK Nížkovice uspořádal výšlap na Pálavu. Jelikož jsme vyčerpaly
lokality k zajímavým výšlapům z okolí obce rozhodli jsme se pro výšlap

v nádherné lokalitě Pálavy. Autobus nás přivezl do obce Pavlov, odtud jsme
vyrazili na zříceninu hradu Děvičky. Výhled do krajiny nám pokazil opar,
jinak je vidět až do Brna a Vídně. Poté jsme prošli po hřebenu k vyhlídce Pod
Děvínem a pokračovali do Horních Věstonic, se zastávkami u vrcholu Strážce
a Pod Martinkou kde jsme sledovali horolezce. Jelikož se nám nikdo neztra-
til z Horních Věstonic nás autobus dopravil zpět do Nížkovic.

Za SK Nížkovice Dušan Horák

V¯·LAP NA PÁLAVU
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