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Nový školní rok 2012/2013 jsme slavnostně zahájili již tradičně
na návsi pod lípou za účasti dětí, rodičů, zaměstnanců školy,

OÚ i pana starosty. V současné době navštěvuje základní školu
21 žáků a do mateřské školy chodí 28 dětí. O chod školy se stará
šest pedagogů a pět nepedagogických pracovníků.

Na‰i prvÀáãci

ZÁ¤Í
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Prvňáčci
a nový
školní rok

PrvÀáãci a pan starosta

Dûti Z· a M·



Vítání občánků

Druhou listopadovou
nedûli jsme uvítali 
do Ïivota dal‰í novoro-
zené obãánky.

Dûtsk˘ taneãní
krouÏek âtyfilístek
NíÏkovice
Více na str. 5
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Vážení spoluobčané, na-
stal adventní čas, blíží se
vánoční svátky a konec
roku 2012. Blíží se čas, kdy
budeme hodnotit, jak se
naplnila naše přání, co se
nám podařilo splnit.

Ne jinak bude i obec vyhodnocovat rok
2012 a již nyní připravovat plán rozvoje
a rozpočet na rok 2013.

Pokud se ohlédneme za rokem 2012, po-
dařilo se nám zrealizovat:
- opravu veřejného osvětlení při celkové

opravě NN v části obce U hřiště, Státní,
Náves, Tihelna

- dokončení nového územního plánu obce
- dokončení projektové dokumentace na

opravu budovy sokolovny
- vykoupení pozemků pro plánovanou vý-

stavbu rodinných domků „V Sadech“
- v MŠ výměnu osvětlení ve třídách
- DSO Ligary, kterého je obec členem, do-

končit projekt pro stavební povolení od-
kanalizování obcí a bylo požádáno
o dotaci na tuto akci.
V současné době Zastupitelstvo obce při-

pravuje návrh rozpočtu na příští rok. Určitě
se objeví v návrhu pokračování v přípravě
na investiční akci odkanalizování obce,
která bude největší akcí za posledních 20
let a postihne celou obec a všechny občany.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podílejí na rozvoji naší obce
a dobře ji reprezentují. Dále mi dovolte po-
přát Vám příjemný a klidný adventní čas,
hezké svátky vánoční a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a vzájemného porozu-
mění.

Petr Plotěný, starosta obce

Slovo starosty

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se v naší
obci uskutečnily volby do Krajského zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje. V níže uve-
dené tabulce se dozvíte, jaká byla volební
účast a kolik hlasů dostala která strana.

Výsledky voleb
Ve výpisu ze stálého seznamu občanů

bylo 572 zapsaných voličů v okrsku Níž-
kovice. Voleb se zúčastnilo 239 voličů, tj.
41,78 % voličů.

V˘sledky voleb do krajsk˘ch zastupitelstev

Pořadí Strana Počet
platných hlasů

1. Komunistická strana Čech a Moravy 68

2. Česká strana sociálně demokratická 61

3. Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová 30

4. Občanská demokratická strana 19

5. Sdružení nestraníků 18

6. TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj 11

7. Nezávislí 6

8. Česká pirátská strana 5

9. Věci veřejné 4

10. Strana zelených 4

11. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2

12. Moravané 2

13. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezka 2

14. Strana svobodných občanů 2

234
platných hlasů

Navštivte Charitní poradnu na pracoviš-
tích ve Slavkově u Brna nebo v Bučovicích.
Poradna se zaměřuje na bezplatné pora-
denství občanům, kteří řeší složitou životní
situaci a snaží se je podporovat při jejím ře-
šení. 

Pomůžeme vám, jestliže jste se dostali
do dluhů a není ve vašich silách je splácet,
pomůžeme sestavit rozpočet domácnosti,
sepsat žádost o splátkový kalendář, pod-
poříme vás při komunikaci s exekutory
nebo vymahačskými firmami nebo poskyt-
neme informace a pomůžeme zvážit mož-
nost vyhlášení osobního bankrotu a sepsat
návrh na oddlužení. 

Podpoříme vás při rušení nevýhodně se-
psaných smluv, např. pokud jste si zakoupili
předražené zboží na reklamních akcích
nebo nevýhodně změnili dodavatele energií. 

Vyhledáme a zprostředkujeme vám in-
formace a předáme kontakty na sociální
služby ve vašem okolí, jestliže se náhle do-
stanete do situace, kdy se samostatně ne-
můžete postarat o člena rodiny, např.
z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo
postižení. 

V případě, že hledáte zaměstnání, po-
můžeme při sepsání životopisu nebo prů-
vodního dopisu a vyhledání pracovních
příležitostí. 

Setkali jste se ve svém okolí s domácím
násilím a nevíte si rady? Poradna úzce spo-
lupracuje s občanským sdružením Perse-
fona, díky tomu Vám můžeme poskytnout
potřebné informace v této oblasti, podpo-
řit vás při sepsání návrhu na soud na vy-
kázání násilníka, zrušení jeho trvalého
bydliště na adrese oběti domácího násilí. 

Potřebujete napsat návrh, žalobu nebo
odvolání k soudu? Pomůžeme vám při je-
jich sepsání. Může se jednat např. občan-
sko-právní spor, příprava na rozvod
a majetkoprávní vyrovnání mezi manžely
a mnoho dalších. Vyhledejte nás i v pří-
padě, že si potřebujete urovnat své myš-
lenky, trpíte ztrátou chuti žít, nevíte si rady,
jak svůj život změnit anebo víte, že je takto
zatížen někdo ve vašem okolí. 

Zpravidla poradenství poskytujeme na
pracovištích poradny, v případě, že se ne-
můžete ze závažných důvodů dostavit,
můžete využít poradenství telefonické,
emailové, popř. si s vámi domluvíme
schůzku např. v domácím prostředí. Po-

radna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu v době od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
Doporučujeme předchozí telefonické ob-
jednání. 

Jestliže řešíte situaci, se kterou si nevíte
rady, neváhejte nás navštívit. 

Charitní poradna Bučovice a Slavkov
u Brna
Pracoviště Slavkov u Brna 
Polní 1444, Slavkov u Brna
(přízemí domu s pečovatelskou službou).
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí po-
radny), 734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

¤e‰íte v osobním nebo rodinném Ïivotû situaci, se kterou si nevíte
rady? Hledáte, na koho se mÛÏete obrátit?

Materiální sbírka
Ve dnech 31. 8.–1. 9. 2012 uspořádala

v naší obci Oblastní Charita Hodonín Ma-
teriální sbírku. Občané tak mohli přispět
lidem v nouzi. Sbírka se setkala s přízni-
vým ohlasem. V místnosti na OÚ obnošené
oděvy, obuv, záclony a hračky přebíral pan
Novák a naplnil asi 40 pytlů. Všem obča-
nům, kteří do sbírky přispěli, děkujeme.

Helísková Jaroslava
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V únoru 2012 začal
vycházet školní časo-
pis ŠKOLNÍ OČKO, do
kterého přispívají růz-
nou měrou všichni
žáci i učitelky.

Po nástupu nové kuchařky Evy Musilové
do školní kuchyně jsme zaznamenali díky

její nápaditosti, chutnosti jídel a pestrosti
jídelníčku i osobnímu přístupu pozitivní
ohlas strávníků z řad dospělých i dětí.

Matěj Vykou-
kal vyhrál okr-
skové kolo
pěvecké soutěže
Zazpívej sla-
víčku a postou-
pil do okresního
finále, kde si vy-
zpíval 1. místo

v konkurenci dalších 8 zpěváků.
V červnu k nám přijeli kamarádi z part-

nerské ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice. Ře-
znovické děti nám zahrály pohádku
O Popelce. Nížkovické děti byly výbornými
hostiteli a postaraly se o zábavu i výborné
pohoštění.

Milým hostem je vždy v naší škole paní
Dagmar Havlová. Při posledních návště-

Střípky z 2. pololetí školního roku 2011/2012
vách dětem vyprávěla o svých cestách po
Evropě a do Nepálu.

Díky finančnímu příspěvku zřizovatele
školy absolvovaly všechny děti MŠ a ZŠ
plavecký výcvik ve Vyškově.

Na závěr školního roku jsme společně
s dětmi z Domova LILA a jejich tetami vy-
cestovali na výlet do Haluzic. Bylo to velmi
příjemné setkání s pestrým programem
v přírodě a ukázkou canisterapie.

Zapojili jsme se velmi úspěšně do pěti
projektů spolufinancovaných Evropskou
unií. Jsme součástí celostátního projektu
Recyklohraní a projektu Rodiče vítáni.

Motýl Haluzice 2012
Téměř všichni žáci školy odjeli na za-

čátku října na adaptační pobyt do Haluzic.
Dva dny plné her i práce pomohly všem
prvňáčkům zapojit se naplno mezi ostatní
školáky. 

Paní Havlová a její sárí

Náv‰tûva ze Z· ¤eznovice Brouãci

·kolní v˘let v Haluzicích

Plavání M·

Dûti a paní kuchafiky

Plavání Z·

Brouãkov˘ v˘let v haluzickém lese

Uspávání brouãkÛ
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Narodili se
Matoušková Nela, 29. 6. 2012
Poláček Marek, 12. 7. 2012
Fridrich Šimon, 30. 7. 2012
Žemlová Hana, 13. 9. 2012
Bočková Gabriela, 29. 9. 2012

Opustili nás
Hložek Jaroslav 27. 4. 2012
Cibuliak Pavel 5. 5. 2012
Kocman Miloš 5. 5. 2012
Jeřábková Marie 24. 5. 2012
Krejčí Anna 25. 7. 2012
Hortvíková Anežka 15. 9. 2012

Dûtsk˘ taneãní krouÏek âtyfilístek NíÏkovice
Tento kroužek pracuje v naší obci od listopadu 2011 a sdružuje děti ve věku 4–15 let.

Do svých řad přijímá každého, kdo rád tancuje bez ohledu na talent.
Pod vedením Zuzany Kovandové tancují děti ve třech sekcích a to:
1. děti od 8–15 let – country tance, moderní line dance 
2. děti od 7–15 let – lidové tance, lidová pásma, country 
3. děti od 4–6 let – dětské tanečky, jednoduché lidové tanečky
V letošním roce má taneční kroužek Čtyřlístek 30 dětí.
Již jste nás mohli vidět na: Vítání jara, Kytičkovém bále, tradičních krojovaných ho-

dech 2012, Setkání seniorů.
Na začátku listopadu se starší ze členů Čtyřlístku zúčastnili víkendového tanečního

soustředění společně s taneční skupinou Carolka a Carola Brno v Rájci-Jestřebí.
Připravovaná akce do konce roku: Vánoční diskotéka – 18. 12. 2012 od 16 hodin v So-

kolovně Nížkovice – vystoupí s krátkým vystoupením postupně všechny sekce. 
Naše webové stránky: http://ctyrlistek-nizkovice.webnode.cz

Zuzana Kovandová

Katefiinská zábava
Nížkovické ženy ve spolupráci s Obcí

Nížkovice uspořádali v sobotu 24. 11. Ka-
teřinskou zábavu. 6 párů krojovaných žen
mělo pro hosty připravený pěkný nástup,
bohatou tombolu a i půlnoční překvapení.
K tanci a poslechu zahrála Vonička V-Band.
Za ženy děkuji všem, kteří se na pořádání
této akci podíleli a také všem, kteří nám
přispěli svým darem do tomboly.

Fotografie si prohlédněte na straně 8.
refz

Jak je tomu v Nížkovicích tradicí, i v le-
tošním roce se druhou zářijovou neděli ko-
naly tradiční krojované hody. Na rozdíl od
roků 2010 a 2011 se tento rok domluvilo 6
párů stárků a tak byly takové, na jaké jsme
všichni bývali zvyklí. V sobotu ráno odjeli
stárci pro máju do lesa. Odpoledne, kolem
13 hodiny, proběhlo tradiční stavění
máje – ručně. Na pomoc stárkům přišlo
opravdu dost chlapů. Večer se konala ta-
neční zábava, na které zahrál Classic Kro-
měříž. 

V neděli ráno se sloužila mše svatá v kos-
tele sv. Kunhuty, na kterou šli všichni stárci
již v krojích. Ve 13 h. se vydal průvod ves-
nicí se zastávkami u stárek, kde si kluci vy-
zvedli klobouky a stárci měli sólo s rodiči.
Odpoledne přišli stárci na parket pod máji
a započala podvečerní taneční zábava.
Celou neděli nám hrála slovácká decho vá
hudba Vracovjáci. 

Taneční kroužek Čtyřlístek Nížkovice,
který vede paní Zuzana Kovandová, zpe-
střil zábavu svým vystoupením. Děti se na-

strojily do Brněnských krojů. Vystoupení
bylo velmi pěkné, děti jsou velice šikovné. 

Velký dík patří stárkům, p. Kovandové
a všem, kteří se na pořádání této tradiční
akce jakkoliv podíleli.

Fotografie si prohlédněte na straně 7.
refz

Tradiční krojované hody

Oprava stfiechy kostela
V měsíci květnu proběhla rekonstrukce

střechy na kostele sv. Kunhuty v Nížkovi-
cích. Byla sundána stará krytina, laťování,
oplechování a okapy. Na původní krov se
provedlo zafoliování, laťování a osazena
nová střešní krytina. Nutné také bylo nové
oplechování a okapy.

Rekonstrukce střechy stála celkem
362 000 Kč. Na tuto akci přispěla také obec
a to částkou 50 000 Kč.Farníci z Nížkovic
děkují obecnímu zastupitelstvu za příspě-
vek na opravu.

refz

Nejkrásnějším zážitkem bylo uspávání
broučků v zešeřelém a tichém haluzickém
lese. Věříme, že pocit souznění se všemi ka-
marády, s přírodou a samotnými broučky
v nás vydrží velmi dlouho.

Vystoupení pro seniory 19. 10. 2012
Nadšení z tancování a zpívání předvedly

děti nížkovickým seniorům. V krásných
krojích zpívaly a pískaly na flétničky lidové
písničky. Ve druhé části vystoupení zatan-

covaly pásmo lidových tanců, které nacvi-
čily v souboru Čtyřlístek pod vedením paní
Zuzany Kovandové.

Volby do školního parlamentu 24. 10. 2012
Letos popáté volily děti své zástupce do

školního parlamentu. Naši žáci druhého až
pátého ročníku mají šanci pracovat pro

školu a pro všechny své kamarády, vzít na
sebe navíc část povinností, úkolů a organi-
zování. Členy parlamentu pro letošní
školní rok se stali Toník, Jirka, Lukáš, Ha-
nička a Zuzanka. Naším hostem byl pan
starosta Petr Plotěný, který ocenil tuto
první volební zkušenost dětí.

Srdečně vás zveme na koncert, který se
bude konat ve čtvrtek 13.prosince 2012
v nížkovickém kostele sv. Kunhuty.

Zveme vás také na webové stránky
www.nizkovice.cz/skola, na kterých pravi-
delně informujeme o dění v naší škole.

Připravily Mgr. Lenka Pospíšilová,
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Vystoupení pro seniory

Volby do ‰kolního parlamentu

Pozvánky
Srdečně vás zveme na Vánoční kon-

cert, který se uskuteční 15. 12. od 15 h.
v sále místní sokolovny. Ke zpříjemnění
předvánočního času přispěje svým vy-
stoupením Dechová hudba Zlaťanka
z Kobylnic. Občerstvení zajištěno.

•
Obec Nížkovice, ZŠ a MŠ Nížkovice

vás zvou na rozsvěcení vánočního
stromu před obecním úřadem, které se
bude konat ve středu 5. 12. od 16.15 h.

•
Obec Nížkovice ve spolupráci se ZO

ČZS Nížkovice pořádá již tradiční ukon-
čení roku. Sejdeme se 31. 12. 2012
v 19.30 h. na návsi. Společně zhléd-
neme ohňostroj a ochutnáme silve-
strovský punč. Těšíme se na vás.

•
Vánoční Bohoslužby v chrámu sv. Kun-

huty v Nížkovicích:
Neděle 23. 12. v 9.30 h.
Pondělí 24. 12. ve 22.00 h.
Úterý 25. 12. v 9.30 h.
Středa 26. 12. v 9.30 h.
Neděle 30. 12. v 9.30 h.
Úterý 1. 1. 2013 v 9.30 h.



V roce 2009 po delších dohadech, jak dál s fotbalem v Nížkovi-
cích, jsme založili občanské sdružení Sportovní klub Nížkovice.
Tato organizace si do vínku dala provozování a organizaci spor-
tovních a kulturních aktivit v obci.

Zpočátku jsme se sice věnovali pouze kopané, to se ale loňským
rokem změnilo. Pod hlavičkou SK hrají muži A III. třídu okresní
soutěže, muži B IV. třídu a žáci základní okresní soutěž. Z důvodu
malého počtu dětí v obci není dostatek hráčů pro dvě mládežnická
družstva (žáky a přípravku). Jsme rádi, že dáme dohromady ales-
poň toto žákovské družstvo. Nutno podotknout, že v družstvu
žáků působí nyní čtyři děvčata a tři hráči z okolních vesnic. 

V rámci možností se SK stará o hřiště i kabiny. Kabiny jsou v ma-
jetku TJ Sokol a musíme konstatovat, že jsou nejhorší na okrese
a pro naši vesnici velkou ostudou. Jelikož pod kabinami nejsou do
dnešní doby vyřešeny vlastnické vztahy, nelze s tímto stavem nic
dělat, přestože jsme měli možnost v době vzniku SK peníze na pře-
budování sehnat. Samozřejmě za pomoci obce a souhlasu zastu-
pitelstva. Bohužel situace je stejná i s pozemky pod hřištěm.
Vedení obce od roku 1989 nebylo schopno pozemky vykoupit,
přestože v devadesátých letech byla situace velmi příhodná. Sou-
časní majitelé pozemků, mj. p. Hrbáček Josef, nejsou ochotni ak-
ceptovat cenu nabízenou obcí, tudíž je vyřešení vlastnických
vztahů v nedohlednu. Nachází se zde i pozemky, kde dodnes není
vyřízené dědické řízení, a i pozemky, kde i přes ústní dohodu ve-
dení obce nedotáhlo odkup do konce. Starosta a zastupitelstvo
obce by si měli uvědomit, že fotbal je u nás většinou jediná repre-
zentace obce a podle hřiště a zázemí na hřišti se hodnotí spole-
čenský život v obci. Tento stav není dobrou vizitkou pro celé
vedení obce, jehož jsem šestým rokem součástí, neboť jsem v za-
stupitelstvu obce a vidím zblízka, jak se zastupitelé k tomuto prob-
lému staví. 

Na druhou stranu musíme konstatovat, že nám obec při starosti
o hřiště vychází maximálně vstříc, neboť jej seče a zajišťuje z větší
části jeho úklid a přispívá nám formou účelového příspěvku na
provoz SK. 

Po počátečním věnování se pouze kopané, se SK nyní zapojuje
i do kulturních a společenských aktivit v obci. Spolupodílíme se na
ostatcích, vloni jsme zorganizovali zábavné odpoledne pro děti
s výšlapem k Horáčku spojený s opékáním špekáčků a hrami.
Letos k zaniklé vsi Konůvky, uspořádali jsme i zájezd na burčá-
kový pochod „Slováckými vinohrady“, stezku odvahy, netradiční
olympiádu pro dospělé a spolupodíleli se na organizaci silve-
strovské zábavy za velkého přispění Zuzky Chytilové. 

SK spolupracuje s místní MŠ a ZŠ a místními ženami, které nám
pomáhají s našimi akcemi. SK také úzce spolupracuje s TJ Sokol,
kterého jsme někteří členové. 

V současné době má SK 14 členů a zastřešuje cca 30 aktivních
fotbalistů. Vedení SK pracuje ve složení: předseda Karel Hrabov-
ský, tajemník Miroslav Kousek, hospodář Dušan Horák, členové-
Radovan Brzobohatý, Roman Vaverka, Jaromír Fridrich ml., Ro-
bert Švestka. Vedení fotbalových družstev je následující: trenér
muži A: Karel Hrabovský, vedoucí muži B: Dušan Horák, trenéři
žáci: Tomáš Horák, Dušan Horák.

SK má také své stránky www.skn.jex.cz, kde najdete zprávy
o aktuálním dění, výsledky včetně tabulek, komentáře k zápasům
a samozřejmě fotogalerii. Nechybí zde ani diskuse.

Za SK Nížkovice Dušan Horák
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MUÎI A – III. tfiída sk. B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka stfielcÛ

1. Hodûjice 14 11 2 1 47:22 35 1. Kousek Miroslav 10
2. Moufiínov 14 10 1 3 48:23 31 2. ·vestka Robin 4
3. Lovãiãky 14 8 5 1 49:31 29 3. Bern˘ Luká‰ 3
4. KfiiÏanovice 14 8 3 3 42:20 27 Galek Ondfiej 3
5. NíÏkovice 14 8 0 6 28:29 24 4. Cyhtil Tomá‰ 2 (1x p. k.)
6. KrouÏek 14 7 2 5 35:37 23 Vanûk Martin 2
7. Zb˘‰ov 14 5 4 5 35:31 19 5. Láníãek Petr 1
8. Nûmãany 14 5 2 7 34:42 17 Novotn˘ Olin 1
9. Slavkov B 14 5 1 8 28:34 16 Strouhal Václav 1

10. Kfienovice B 14 4 3 7 34:36 15 Vlastní 1
11. Letonice B 14 3 5 6 26:28 14
12. Vele‰ovice 14 3 4 7 31:38 13
13. Her‰pice 14 3 0 11 32:65 9
14. Bo‰ovice 14 1 2 11 18:51 5

MUÎI B – IV. tfiída sk. B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka stfielcÛ

1. VáÏany B 11 10 0 1 45:11 30 1. âern˘ Pavel 4
2. Otnice B 11 7 3 1 43:15 24 2. Kontumace 3
3. Kfienovice C 11 7 3 1 45:20 24 3. Kalouda Boris 1
4. ·aratice B 11 7 2 2 36:19 23 Kocman Pavel ml. 1
5. Kobefiice B 11 6 1 4 27:24 19 Orálek Leo‰ st. 1
6. Ra‰ovice 11 5 1 5 24:26 16 PiÀos Pavel 1 (1x p. k.)
7. Slavíkovice B 11 4 3 4 24:24 15
8. KfiiÏanovice B 11 4 1 6 28:37 13
9. Zb˘‰ov B 11 3 0 8 22:43 9

10. Vele‰ovice B 11 2 1 8 20:40 7
11. NíÏkovice B 11 2 1 8 11:36 7
12. Lovãiãky B 11 0 2 9 10:40 2

ÎÁCI – O.S. sk. B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka stfielcÛ

1. Buãovice 10 9 0 1 52:4 27 1. Rychtárik Roman 4
2. Bo‰ovice 10 8 2 0 43:7 26 2. Novotn˘ Martin 2
3. Kfienovice 10 8 1 1 48:11 25 3. Kusák David 1
4. Nesovice 10 7 0 3 35:19 21
5. Letonice 10 5 1 4 35:18 16
6. Vele‰ovice 10 4 2 4 46:26 14
7. Kobefiice 10 4 0 6 12:35 12
8. Brankovice 10 3 0 7 40:54 9
9. Otnice 10 2 0 8 10:69 6

10. NíÏkovice 10 1 0 9 7:34 3
11. Mile‰ovice 10 1 0 9 7:58 3

Zpracoval: Karel Hrabovsk˘

Sportovní klub Nížkovice

Pranostika: Je-li na den svaté Barbory
mnoho jinovatky na stromech,bude hodně
ovoce v budoucím roce.

Je pravděpodobné, že pokud nepřijdou
jarní mrazíky, může se pranostika vyplnit.
Stromy po letošní slabé úrodě budou od-
počaté a připraveny dát mnoho ovoce.

Za příznivého počasí můžeme na za-
hradě kácet přestárlé a nemocné stromy.
Pokud kácíme je vhodné odstranit i pařez.
Proto kmen necháme i s terminálem.

Je-li na stromech zapomenuté mumifi-
kované ovoce, pak jej okamžitě odstraníme
a spálíme, jelikož je zdrojem šíření infekce
v následujícím roce.

Je ideální doba pro odběr roubů přede-
vším třešní a višní. Odebíráme je výlučně
ze zdravých stromů a z osluněné části

korun, kde jsou nejlépe vyzrálé. Na ode-
brání roubů jádrovin si ještě počkáme, až
po lednových mrazících. Rouby usklad-
níme buď zakopané u severní strany domu
nebo chaty nebo další možnost je uložení
v igelitovém sáčku v ledničce.

Pozornost vyžaduje i uskladněná zele-
nina. Klíčová je vlhkost. Zelenina nesmí
hnít, ale ani vysychat. Proto pokud skladu-
jeme například kořenovou zeleninu zasy-
panou, volíme raději čistý písek, který
v propustných nádobách pravidelně zavla-
žujeme. Klíčový je i dostatečný chlad.

Drobní pěvci, jako jsou sýkorky, nám po-
máhají i v zimě. Sbírají například obaleče
jablečného a tím výrazně redukují jeho po-
pulaci. Během roku tento ptáček posbírá až
70 kg housenek a larev škůdců. Nezapo-

meňme s přikrmováním olejnatými se-
mínky

Začátkem prosince, na sv. Barboru, je
zvykem nařezat větvičky třešní,višní nebo
trnek, aby stačily rozkvést do štědrého dne
a oživily nám radostně den, kdy se v ro-
dinném kruhu sejdeme u nazdobeného
stolu na kterém by nemělo chybět ovoce.
Větve určené k rychlení nejprve necháme
pozvolna rozmrznout a po té je vložíme
přes noc do vody teplé 30–35 °C. Druhý
den větve postavíme kolmo do sklenice
v místnosti při teplotě kolem 20 °C. Spodní
konec větve upravíme šikmým řezem, aby-
chom zvětšili plochu, kterou větévka při-
jímá vodu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady – prosinec



Dýňování 
Vyřezávání dýní je u nás tradiční

a velmi oblíbený školní den. Na náv-
štěvu přijíždějí děti z Domova LILA se
svými tetami.

S Liláčky spolupracujeme už pátý
rok a máme za sebou mnoho pěkných
společných zážitků u nás v Nížkovi-
cích, ale i na výletech (Jalový dvůr,
Bongo v Brně, Haluzice). Letos chys-
táme již 3. benefiční
vánoční koncert,
jehož výtěžek opět
věnujeme dětem do
Otnic.

Letní noc
Obec Nížkovice pořádala

v pátek 20. 7. 2012 Letní noc,
a to v „Havajském stylu“.
K tanci a poslechu zahrál pan
Petr Pospíšil z Dambořic. Došlo
i pár havajských tanečnic a ta-
nečníků. Pro hosty byla připra-
vena i menší tombola. Myslím,
že se noc vydařila a doufám, že
se za rok sejdeme na další letní
noci. refz

TRADIâNÍ KROJOVANÉ HODY

D˘Àování v M·
s Liláãky



Vpátek 19. října přichystala obec pro nížko-
vické občany důchodového věku setkání se

seniory. Vystoupily zde děti ze základní školy
s pásmem písní a zahrály i na flétničky. Po nich
zatančil taneční kroužek Čtyřlístek Nížkovice.
Připravena byla i přednáška z Pečovatelské
služby Oblastní charity Hodonín – pobočka
Slavkov u Brna. K tanci a poslechu zahrál pan
Petr Pospíšil z Dambořic. refz

V sobotu 26. 5. 2012 uspořá-
dala Obec Nížkovice ke Dni

dětí zájezd pro děti a rodiče do
Zoologické zahrady Brno. Zá-
jemců bylo dost, autobus jsme
plně obsadili. Počasí účastníkům
přálo, bylo krásné. Největší zají-
mavostí se stali kamčatští me-
dvědi, kterým se narodila dvě
mláďátka. Kromě nich ale bylo
k vidění mnoho dalších a zajíma-
vých zvířat. Těšíme se na další
společný výlet. refz

DEN DùTÍ

SETKÁNÍ SE SENIORY

KATE¤INSKÁ
ZÁBAVA

PASOVÁNÍ P¤ED·KOLÁKÒ


