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Vážení spoluobčané,
Bývali jste zvyklí, že na

tomto místě Vás vždy oslo-
voval starosta obce. Jak jste
si mohli všimnout, už se
úvodní článek nejmenuje
Slovo starosty, ale Slovo za-

stupitele, což znamená, že se na tomto místě ne-
bude vyjadřovat pouze starosta obce, ale
postupně všichni, Vámi zvolení zastupitelé.

Takže v tomto letošním druhém vydání Níž-
kovického zpravodaje si Vás, vážení občané, do-
voluji oslovit já, co by místostarosta obce.

Nacházíme se v období, kdy v plném proudu
probíhá výstavba kanalizace v naší obci, což je
pro nás pro všechny hlavní a nejdůležitější úkol,
který se musí zdárně dokončit. Tato investiční
akce je spojena s celou řadou omezení (např.
doprava v obci, parkování) a také nepříjem-
nostmi, které jsou s pracemi spojeny, jako jsou:

nepořádek, hluk, rozko-
pané, mnohdy velmi krásné,
předzahrádky u Vašich
domů atd. Nechci se zde nijak
obšírně ke kanalizaci vyjadřovat, protože o tom
se na jiném místě jistě zmíní pan starosta, jen
bych chtěl poděkovat, milí spoluobčané, za to,
že jste se obrnili trpělivostí a s pochopením sná-
šíte vše, co je s touto výstavbou spojeno.

Dalším projektem, který bychom chtěli začít
v nejbližší době realizovat, je výstavba rodin-
ných domů v lokalitě V sadech. V současné
chvíli je vše vyřízeno tak, že může být zahájeno
územní řízení.

Před volbami jsme slibovali, že budeme,
mimo jiné, rozvíjet kulturu a sport v obci a já si
myslím, že se nám to snad pomaličku začíná
dařit. Důkazem toho může být např. akce Pá-
lení čarodejnic, která proběhla poslední dub-
nový den. Akce byla zahájena „průletem“

čarodejnic obcí a pokračovala na místním fotba-
lovém hřišti zábavou a hrami pro malé čarodej-
nice a vyvrcholila upálením čarodejnice na
hranici.

Účast byla velmi hojná jak ze strany dětí, tak
i ze strany rodičů a myslím, že jsme se všichni
společně dobře bavili.

Dalším příkladem může být Dětský den, který
se uskutečnil 6. 6. 2015. V letošním roce jsme se
snažili pro děti vymyslet něco víc, a troufám si
říci, že i toto se nám podařilo. Děti absolvovaly
procházku kolem hřiště, kde pro ně bylo při-
praveno několik stanovišť s kvízovými otáz-
kami, vztahujícími se hlavně k přírodě, několik
stanovišť, kde ukázaly děti své sportovní nadání
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DEN MATEK

Slovo zastupitele

Jaromír Fridrich

(Pokračování na straně 3)
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Druhá květnová neděle je den, který
patří všem maminkám. Je to den, kdy vy-
jadřujeme všem maminkám nejen úctu, ale
hlavně to, že je máme rádi. Nejinak tomu
bylo i u nás v Nížkovicích, kdy se všechny
maminky, babičky, tetičky a další hosté
sešli 17. 5. v místní sokolovně, aby shlédli
vystoupení dětí a žáků na počest tohoto
krásného svátku.

Program zahájili nejmladší děti z MŠ  vy-
stoupením na téma „Pohádka o Budulín-
kovi“. Předškoláci se předvedli s hudebním
pásmem „Strom a čtyři roční období“. Žáci
první a druhé třídy ZŠ zahráli veršovanou
pohádku F.Hrubína Paleček a jeho kama-
rádi, zapískali na flétničky, zazpívali něko-
lik lidových písniček a své vystoupení
zakončili pásmem básniček pro maminky.
Při vystoupení žáků 3.–5. ročníku zněly
sálem tóny skladeb z filmu Piráti z Kari-
biku a pohádkových melodií Voda voděnka

Vystoupení dětí a žáků ke Dni matek

a O šípkových růžích. Čestnými hosty byli
sourozenci, naši bývalí žáci, Katka a Matěj
Vykoukalovi, kteří potěšili všechny pří-
tomné svými krásnými zvučnými hlasy.

Vrcholem vystoupení první části pro-
gramu bylo bezesporu divadelní předsta-
vení žáků 3.–5. ročníku. Ti nacvičili pod
vedením paní učitelky Lenky Pospíšilové
pohádku Červená karkulka. Za doprovodu
klavíru jsme mohli slyšet známé a oblíbené
písničky z pohádky Tři bratři, které pochází
z pera Z. Svěráka a J. Uhlíře. Z dětí se stali
operní herci, kteří svým výkonem rozpla-
kali nejednoho návštěvníka. Překvapili
nejen všechny přítomné, ale mnohdy pře-
kvapili a hlavně překonali sami sebe – svůj
stud, trému, obavy z úspěchu či neúspěchu
nacvičené pohádky. Největší odměnou jim
byl obrovský potlesk v sále a ocenění di-
váků ještě dlouho po vystoupení. Touto ces-
tou bych chtěla velmi poděkovat paní

učitelce Lence Pospíšilové za ochotu a čas,
který dětem na nácvik pohádky věnovala
a za její úžasný klavírní výkon v rámci vy-
stoupení. Byl to krásný zážitek.

Druhou polovinu vystoupení obohatil ta-
neční kroužek Čtyřlístek, který pracuje pod
vedením paní Zuzany Kovandové. Nejprve
nastoupili ke svému tanečnímu vystoupení
střední děti s country tancem Hříbě. Poté
jsme měli možnost shlédnout taneční
show Žíznivý Slim a line tanec Susane. Děti
z MŠ v převleku trpaslíků, předvedli své ta-
neční umění za doprovodu písniček Skřít-
kové, tesaři a Trpaslíci trávou jdou.
Završením pěkného odpoledne byl závě-
rečný Valčík pro mámu.

Věřím, že vystoupení dětí bylo milým
dárkem pro všechny přítomné maminky.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem na této akci podíleli.

Dagmar Mudrlová
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a šikovnost. A aby odpoledne bylo ještě za-
jímavější, požádali jsme SDH Kobeřice
u Brna, zda by nepřijeli, aby se děti podí-
valy z blízka na požární techniku. Ti nám
ochotně vyšli vstříc a děti byly úplně une-
šené, zejména když se mohly svézt hasič-
ským autem.

Nesmím opomenout také cyklokuri-
ozity, kdy se malí i velcí mohli projet na
různých cyklospeciálech, jako bylo kolo

s volantem, dvojkolo, na kterém se musí
šlapat opačně, či minikolo.

Myslím si, že ti, co se zúčastnili, aktivně,
či pasivně, obou akcí, nelitovali času, který
s námi a dětmi strávili. Není to práce lehká
a také to není práce jen několika zastupi-
telů. Určitě by zastupitelstvo, popravdě, ne-
zvládlo vše zorganizovat samo a bez
pomoci mnoha dalších občanů, zejména
maminek, učitelek z místní ZŠ a MŠ. Všem
bych touto cestou chtěl moc poděkovat

a doufám, že i nadále tato spolupráce bude
fungovat. Závěrem bych Vám chtěl popřát
mnoho krásných a hlavně klidných letních
dnů, užívejte si sluníčka a sám za sebe bych
si přál, aby se nás při různých sportovních,
či kulturních akcích scházelo čím dál více,
abychom se semkli a tu naši krásnou ves-
ničku společnými silami vedli jen do roz-
květu, vždyť je NÁS VŠECH. 

Ing. Jaromír Fridrich
místostarosta

Slovo zastupitele
(Dokončení ze strany 1)

4. Zasedání ZO Nížkovice – 7. 4. 2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření č. 2/2015. 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejno-

právní smlouvu o výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, uzavíranou s měs tem Slav-
kov u Brna. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje jako zá-
stupce obce na jednání Valné hromady
společnosti Vak Vyškov, konané dne
29. 5. 2015 – starostu obce p.Dušan
Horák. 

4. Zastupitelstvo schvaluje Stanovy DSO Li-
gary. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
obecního pozemku za podmínek:

- Cena 4% z ceny pozemku
- Doba trvání pronájmu – 1 rok
- Udržování pozemku ve stavu splňujícím

veškeré předpisy BOZP, PO a jiné.
- Způsob využití – manipulační plocha
6. Zastupitelstvo obce schvaluje bez-

úplatný převod spoluvlastnického po-
dílu na pozemku p. č. 908 v k. ú.
Nížkovice. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o pronájmu nebytových prostor ve vlast-
nictví obce s paní Partykovou. 

5. Zasedání ZO Nížkovice – 7. 4. 2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek

č. 1 ke smlouvě o úvěru KB. 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč-

tové opatření č. 3/2015. 

6. Zasedání ZO Nížkovice – 11. 5. 2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření č.4/2015. 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný

účet obce Nížkovice za rok 2014 bez vý-
hrad

3. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní zá-
věrku obce Nížkovice za rok 2014. Za-
stupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní
závěrka obce Nížkovice za rok 2014 ne-
poskytla v rozsahu předložených pod-
kladů v souladu s §4 Vyhlášky
č. 220/2013 věrný a poctivý obraz před-

Zápisy ze zasedání
Zastupitelstva obce Nížkovice

mětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní zá-
věrku ZŠ a MŠ Nížkovice příspěvkové
organizace za rok 2014, zároveň schva-
luje rozdělení HV takto:
- převod zisku z hlavní činnosti do re-

zervního fondu ve výši 9741,43 Kč
- převod zisku z doplňkové činnosti do

rezervního fondu ve výši 266,49 Kč
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by
účetní závěrka ZŠ a MŠ Nížkovice pří-
spěvková organizace za rok 2014 nepo-
skytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s §4 Vyhlášky č.220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace účetní jednotky.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Nížkovice a Státním
pozemkovým fondem.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Nížkovice a Jihomo-
ravským krajem.

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí in-
formaci o plánu výstavby RD v lokalitě
V sadech.

7. Zasedání ZO Nížkovice – 15. 6. 2015
1. Pro neúčast nadpoloviční většiny zastu-

pitelů a neschopnosti usnášení se, sta-
rosta obce zasedání ukončil a stanovil
termín opakovaného ZO na 22. 6. 2015

8. Zasedání ZO Nížkovice – 22. 6. 2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření č. 5/2015
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu

s Obce na webu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje otevření

2. třídy MŠ
4. Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného

dodavatele na zpracování PD Cesta za hř-
bitov firmu Creative Buildingsn za cenu
65.945 Kč vč. DPH. Termín předání PD je
30 dnů od vystavení objednávky a ZO zá-
roveň zplnomocňuje starostu obce k vy-
stavení objednávky a podpisu smlouvy

Podomní prodej
Dovolujeme si vás informovat o přípa-

dech, kdy byli kontaktováni občané růz-
nými osobami, které nabízejí dodávku
el. energie či plynu. Dbejte, prosím, zvý-
šené opatrnosti před podvodníky, ni-
komu cizímu neotvírejte, nepouštějte si
je domů a už vůbec jim neukazujte jimi
požadované doklady.

Připomínáme, že v obci platí Tržní
řád, který prodej i nabídku služeb v naší
obci zakazuje.

V případě jakýchkoliv pochybností
kontaktujte starostu obce p. Dušana Ho-
ráka, tel. 724 186 602.

refz

Rozpočet obce
Nedopatřením jsme v minulém čísle

uveřejnili Rozpočet obce z roku 2014. Za
tuto chybu se vám jménem redakční
rady omlouvám a uvádím správný Roz-
počet obce na rok 2015.

Děkuji za pochopení.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

PŘÍJMY PLÁN

Daňové příjmy 7.202.800,00

Nedaňové příjmy 569.300,00
Kapitálové příjmy 10.000,00

Přijaté transfery 125.900,00 
Příjmy celkem 7.908.000,00

Financování 22.734.000,00
Celkem 30.642.000,00

VÝDAJE PLÁN 

Běžné výdaje 7.821.000,00 

Kapitálové výdaje 22.821.000,00 
Celkem 30.642.000,00 

Podrobný rozpočet obce na rok 2015
najdete také na webových stránkách
Obce Nížkovice: www.nizkovice.cz
v sekci „Obecní úřad“ – Rozpočet.

Ing. Jaromír Fridrich
místostarosta obce



Domovní pfiípojky
Musím zde znovu připomenout, že

nově budovaná kanalizace bude sloužit
pouze jako splašková kanalizace. To
znamená, že se do ní nemohou vy-
pouštět dešťové vody. Pokud by někdo
chtěl do této nové kanalizace vypouštět
dešťové vody, bude způsobovat prob-
lémy na ČOV toho rázu, že splašky
budou naředěny a bakterie likvidující
splašky nebudou mít lidově řečeno co
žrát a uhynou. Pokud se zjistí, že ta-
kový spoluobčané budou, přijde na
řadu postih těchto nezodpovědných
spoluobčanů. Vypátrat toho, kdo vy-
pouští dešťové vody do splaškové kana-
lizace, není nic těžkého. Vím, o čem
píši, jelikož jsem se výstavbou kanali-
zace živil dost dlouhou dobu. 

Apeluji zde na všechny, aby jste se
připravili na připojení na novou kanali-
zaci, a to tak, abychom do konce roku
měli připojeno 80% nemovitostí, nene-
chávejte prosím toto na poslední chvíli.
Kdo bude otálet s připojením, vystavuje
se problémům s dokládáním likvidace
splašků. 

K domovním přípojkám bude vypra-
cován leták, který dostane každá ne-
movitost do schránky a bude se týkat
hlavně vlastní realizace přípojek.

Dušan Horák
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Výstavba kanalizace se blíží ke konci.
V současné době je v naší obci prostavěno
cca 70% v rámci výstavby kanalizace a cca
30% v rámci odboček. Čerpací stanice
u Agrie je stavebně dokončena chybí na-
montovat technologii a zprovoznit pří-
pojku NN. Druhá čerpací stanice se teprve
bude budovat. V nejbližších dnech bude
zahájen zkušební provoz ČOV (čistírna od-
padních vod) a kanalizace. Nejdříve bude
zprovozněna část kanalizace v obcích Ho-
dějice, Němčany, Křižanovice. Napojení
naší obce na ČOV proběhne v průběhu mě-
síce srpna. Přesné datum bude upřesněno
a bude se týkat ulic, které budou napojeny
na čerpací stanici za Agrií.

Po napojení kanalizace na čerpací stanici
budete vyzváni, Vy občané, abyste se za-
čali napojovat na novou splaškovou kana-
lizaci. 

Nejnáročnější část výstavby kanalizace
je ale před námi a týká se propojení od ob-
chodu směr Hraničky a propoje od ob-

Kanalizace jde do finále
chodu směr obecní úřad. V rámci tohoto
dojde k bourání stávajícího mostu u ob-
chodu a zatrubnění potoka v tomto úseku.
V době provádění prací bude úplně vylou-
čena doprava v úseku Zelnice – obecní
úřad a to i autobusová. Termín vyloučení
dopravy je 20. 7.–16. 8. 2015. Doufám, že
nenastanou žádné další komplikace a ter-
mín uzávěry bude dodržen.

Komplikací a změn při výstavbě kanali-
zace jsme si již užili dost a dost, ostatně to
určitě vnímáte sami, že ne všechno jde tak,
jak bychom si představovali. Stavba tako-
vého rozsahu se za normálních podmínek
realizuje 18 až 24 měsíců. Zhotovitel pro Li-
gary ji musí zvládnout za 12 měsíců,
včetně všech změn a dodatečných prací.

Výstavba kanalizace bude ukončena do
konce roku včetně oprav chodníků a ko-
munikací, proto nenechávejte připojení
svých nemovitostí na poslední chvíli, aby
nedocházelo k poškození opravených po-
vrchů. Pro ty, kdo si nebudou přípojku bu-

dovat svépomocí, jsou na vývěsce vedle
úřadu a webu obce zveřejněny nabídky na
dodávku materiálu a na dodávku prací pro
přípojky splaškové kanalizace.

Dušan Horák

Zásobníky se sáãky
na psí exkrementy

Vážení občané, již
delší dobu jsou po
naší obci rozmístěny
zásobníky se sáčky
na psí exkrementy.
Naleznete je na návsi,
u obchodu, u fotbalo-
vého hřiště, u par-

číku pod hraničkami (na Rytinách).
Bohužel, jak se tak po vesnici dívám, při-

jde mi, že sáčky ztrácí na účinnosti, proto
znovu žádáme majitele mazlíčků, aby
sáčky používali k účelu, k jakému mají
sloužit a po svých miláčcích uklízeli. Pokud
nechcete po svých miláčcích uklízet,
choďte s nimi na procházky mimo vesnici.
Jistě i Vám samotným by bylo nepříjemné
šlápnout do nějakého exkrementu.

Věříme, že majitelé psů začnou opět využí-
vat nabízenou službu a v obci bude pořádek.

refz
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Úterní odpoledne 10. 2. 2015 patřilo

v naší škole budoucím prvňáčkům a jejich
rodičům – konal se prožitkový zápis do 1.
ročníku. Ve velmi příjemné atmosféře si
předškoláčci prošli cestou podobně jako
Maruška v pohádce o Dvanácti měsíčkách.
Plnili zajímavé úkoly, povídali si, stavěli,
přiřazovali, napodobovali, tvořili rýmy,
zpívali, zdolali opičí dráhu… Jednoduše ře-
čeno – užili si to. Sladká tečka na závěr
a dáreček od budoucích spolužáků jim
bude připomínat jejich velký den. Od září
zasedne 7 prvňáčků do školních lavic. Pře-
jeme jim pohodový start na jejich cestě ke
vzdělání.

ZÁPIS DO MŠ
9. dubna proběhl zápis dětí do MŠ.

V průběhu odpoledne přišly děti se svými
rodiči do prostorů školky, kde si pohrály
v kuchyňce, v obchodě, postavili věž nebo
nakreslili obrázek. Rodiče odevzdali vy-
plněné dokumenty a nastala pro některé
z nich dlouhá doba čekání na rozhodnutí
o přijetí. Díky podpoře zastupitelstva obce
se podařilo otevřít druhou třídu, a tak od
září přibude ve školce 11 dětí. 

I. Princlíková 

DEN ZEMĚ 
Za pomoci zaměstnanců OÚ jsme čistili

Masarykův sad od odpadků. Sbírali jsme
odpadky, staré sklo, plasty, železo aj. Pře-
kvapilo nás, co všechno dokáží lidé do lesa
odhodit!! Vytahovali jsme z houští zrezi-
vělý plech a sbírali jsme láhve a střepy
kolem ohniště. 

Je to od nás malý, ale důležitý dárek naší
planetě k svátku. Navíc jsme si všichni uvě-
domili, že v lese nechceme mít odpadky,
ale raději stromy a květiny.

Děti MŠ a ZŠ

VYBÍJENÁ
Žáci 3.–5.ročníku se zúčastnili soutěže ve

vybíjené v V.ročníku „O putovní pohár DSO
Ždánický les a Politaví 2015“. Hráli s týmy
ze Ždánic, Milešovic, Otnic a Šaratic.

Nížkovičtí hráči bojovali statečně. Snažili
se, nevyhráli, ale každému se přece něco
podařilo – trefil se, přehodil hřiště, nebyl
vybitý, popřál soupeři k vítězství, skamará-
dil se s protihráči… i to může být výhra.

Děkujeme dětem za reprezentaci naší
školy a děkujeme panu starostovi Dušanu
Horákovi, že nás přijel podpořit a ujal se
na místě čestné funkce „šéftrenéra“.

S DRUŽINOU NA VÝSTAVU LEGA
Žáci ŠD společně s předškoláčky vypra-

vili na výstavu Lega ve slavkovském
zámku. Měli jsme možnost shlédnout bez-
mála 300 exponátů z této stavebnice. Klu-
kům se nejvíce líbily pohyblivé dopravní
prostředky – vláčky, auta, vrtulník, lodě
a různé architektonické stavby. Holky zase
obdivovaly vypracované modely stavebnice
Lego Friends. Počasí nám přálo, a tak jsme
celý výlet zakončili výbornou zmrzlinou.

ZŠ a MŠ Nížkovice
DIVADLO RADOST – BYLO NÁS PĚT

Příběh pěti chlapců z knihy Karla Po-
láčka se sice odehrával v roce 1913, ale
adaptace knihy na scéně Divadla Radost je
srozumitelná i dnešní generaci dětí. Před-
stavení doporučujeme pro děti i dospělé!

Zápisky dětí: Zilvar z chudobince nosil
knihy do školy svázané provázkem. Lidé
chodili do biografu na němé černobílé
filmy. Kolo měl jen chlapec z bohatší ro-
diny Éda Kemlink. Pan Fajst kontroloval
klukům uši a ruce.

DĚTSKÝ DEN V KUCHYNI
Krásný DĚTSKÝ DEN připravily letos pro

všechny děti paní kuchařky Lenička
a Ivetka. Jako dvě pirátky s hákem místo
ruky a černou páskou přes oko dohlížely
na své strávníky. Naštěstí nikdo neskončil
mezi žraloky za nedojezenou polévku.

Naše milé paní kuchařky jsou hodné, je
s nimi sranda a vaří nám úžasné dobroty.
Děkujeme za vaši práci a příjemnou atmo-
sféru v jídelně!

SFÉRICKÉ KINO
V sokolovně bylo připraveno sférické

kino. Sférické kino mi připadá jako iglú,
balón, bublina, cirkus, kulatý stan. Je to 3D
kino, ve kterém se promítá film. Je to jako
bublina, nafouklá koule nebo velký balón,
ve kterém se promítá na stěny film. Pohy-
bovalo se to. Viděli jsme film „Život
stromů“. Světlušky přes den spí a v noci
svítí. Strom se skládá z kmene, koruny, ko-
řene, větve, semínek. Kořeny se neustále
vyvíjí a berou z půdy vodu a minerály. 

žáci ZŠ

EXKURZE V RESPONO VYŠKOV 
Respono Vyškov pořádá každý rok den

otevřených dveří, a proto jsme využili této
příležitosti a nahlédli jsme do „kuchyně“
plné odpadků.

Dozvěděli jsme se, ŽE v Responu je do-
tříďovací linka na plasty...ŽE papírový obal
od vajíček a ruličky od toaletního papíru
patří do směsného odpadu, protože se vy-
rábí z nejméně kvalitního papíru...ŽE papír
se může znovu použít 7x, plasty se recy-
klují neomezeně... A uvědomili jsme si, že
je dobré recyklovat odpadky, má to smysl.
Ale musí se recyklovat správně!

Žáci ZŠ

DOMOV LILA OTNICE
S dětmi z Domova LILA se setkáváme

během roku již na tradičním pečení per-
níčků, na benefičním koncertě, na jarním
výletě. Setkání s Liláčky je pro děti i pro do-
spělé radost a velký dar. Počáteční obavy
a nejistota je vždy brzy překonána, protože
vyhraje vždy spontánnost dětí, vstřícnost
a touha hrát si spolu.

Na výlet do ZOO Hodonín jsme jeli na
začátku června všichni společně. „Líbilo se
mi, že jsme mohli chodit s Liláčky. Dozvě-
děla jsem se, jak se ukazují různé druhy
znakovou řečí.“ „Děti z LILA jsou fajn, jsou
hodní a hodně se smějí.“

SLÁVEK JANOUŠEK VE ŠKOLE
Páteční červnový den nám velmi zpří-

jemnil Slávek Janoušek, který přišel zahrát
dětem z MŠ a ZŠ. Přijeli za námi i Liláčci
s tetami. Pan Janoušek pěkně hrál na ky-
taru, krásně zpíval. Zpíval o zvířatech,
o dušičkách, o strašidle a také zpíval pís-
ničku o nížkovickém kostele „Modré oči“.

Žáci ZŠ

NAŠE ÚSPĚCHY
Vyhráli jsme s časopisem Školní Očko

v krajském kole soutěže školních časopisů
v kategorii I. stupeň ZŠ a posupujeme do
celorepublikového kola.

Lukáš Vykoukal, žák 4. ročníku, získal
1. místo v okrskovém i okresním kole ve
zpěvu lidových písní v soutěži Zazpívej,
slavíčku.

L. Pospíšilová

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR
Děkujeme všem občanům, rodičům

a babičkám a dědečkům z různých míst
naší republiky, kteří pro nás sbírají starý
papír, baterie a elektrospotřebiče.

Zvláště děkujeme za pomoc při sběru
víček pro Verunku, která trpí dětskou moz-
kovou obrnou. Do konce roku jste společně
s námi nasbírali 216 kg víček. Děkujeme.

I. Princlíková

PROJEKTY
ČAS – V 1.třídě se učíme poznávat a ur-

čovat čas a odpovídat na otázku KOLIK JE
HODIN? Žáci si však v projektu vyzkoušeli
i jiné činnosti spojené s tématem čas - tří-
dili římské a arabské číslice, přiřazovali
druhy hodin k obrázkům, hráli hodinové
domino, vyráběli si ciferník, přiřazovali
jednoduché převody času.

JSEM ODBORNÍK – Ve čtení ve 3.–5. roč-
níku JSME se učili hledat informace z tiš-
těných knih a časopisů, přehledně je
zpracovat, a poté srozumitelně a jasně sdě-
lit ostatním. Žáci si témata sami vybrali,
připravili a zpracovali.

MOJE KNIHA – v 1. a 2. ročníku se děti
seznámily se základním třídění živočichů
na obratlovce a bezobratlé, na savce, plazi,
obojživelníky, ptáky, ryby a hmyz. Ke kaž-
dému druhu si děti postupně zjišťovaly dů-
ležité informace v encyklopediích, učebnici
nebo na internetu. Během měsíce postupně
vznikala jejich první knížka, kterou si samy
napsaly a namalovaly.

L. Pospíšilová,
I. Princlíková, D. Mudrlová

Narodili se
12. 4. 2015 Štěpán Fiala

Opustili nás
18. 4. 2015 Josef Lípa
3. 6. 2015 František Vaverka

Kronika



Základní a mateřská škola Nížkovice 

Kuchafiky–pirátky

Den Zemû

Plavání

âervená Karkulka Luká‰ Vykoukal – 1. místo ve zpûvu

Redaktofii Oãka

Den Zemû Den Zemû

âtyfilístek – pro maminky
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ve fotografiích

Vybíjená Slávek Janou‰ek ve ‰kole

V˘let s dûtmi z LILA

Dûti z LILA v na‰í ‰kole V brnûnském divadle Radost

Z činnosti zahrádkářů
ZO ČZS zahájila svoji činnost v roce 1984

a tak na výroční členské schůzi 30. 1. 2015
ocenila dlouholetou práci v organizaci
dlouholeté přítelkyně Kozákové, Křiván-
kové a Krejčí. Zakládající a dlouholetý
předseda Josef Krejčí, který zanedlouho
slaví devadesáté narozeniny, obdržel od re-
publikové rady zlatou medaili Za zásluhy
o rozvoj zahrádkářství. Dokončili jsme re-
gistraci organizace podle nového občan-

ského zákoníku. XXVIII. výstavu vín jsme
uspořádali ve velikonoční neděli za hojné
účasti návštěvníků, s 200 vzorky vín a do-
provodu cimbálové muziky. Dne 1. 5. 2015
jsme uspořádali autobusový zájezd na za-
hrádkářské výstavy do Kroměříže a Věžek,
kde kromě možnosti nákupu zahrádkář-
ských potřeb a sadby byl bohatý kulturní
program. 

Ing. Jiří Juřička
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Pálení čarodějnic 
Čtvrtek 30. dubna 2015
Za zvuků bubnů prošel naší vesničkou

průvod asi 25 čarodějnic, které provázely
svoji věrnou družku na její poslední
cestě před upálením na hranici.

Průvod svoji pouť ukončil na fotbalo-
vém hřišti, kde pro děti i dospělé byl na-
chystán doprovodný program v podobě
soutěží a her pro děti, tance, upálení ča-
rodějnice na hranici a následovné opé-
kání špekáčků.

Až na chladné počasí se akce vyda-
řila.

Zuzana Kovandová

Vítání občánků 
Již dvakrát během krátké doby jsme měli tu čest

na radnici přivítat do života nové občánky naší obce.
Děti ze ZŠ Nížkovice zarecitovaly krásné básničky,
pan starosta Dušan Horák, jménem radnice popřál
rodičům i dětem hodně zdraví a krásných společně
prožitých chvil, plných radostného smíchu a rozzá-
řených dětských očí.

12. dubna 2015 
Ondřej Boček narozený 14. 9. 2014
Elizabeth Bělková narozená 24. 10. 2014
Lukáš Bartoň narozený 10. 11. 2014
Zdeněk Poláček narozený 6. 12. 2014

21. června 2015
Pavel Zítka narozený 23. 2. 2015
David Kocman narozený 17. 3. 2015
Štěpán Fiala narozený 12. 4. 2015

Zuzana Kovandová

Zábavné odpoledne 
nejen pro děti 

Je sobota 6.6.2015. Venku krásně svítí sluníčko a na
fotbalovém hřišti se připravuje program nejen pro naše
nejmenší v příležitosti jejich svátku. 

V sadu a na přilehlé lesní cestě je nachystán lesní kvíz,
na fotbalovém hřišti jsou sportovní stanoviště.

Přijeli za námi dobrovolní hasiči z Kobeřic, kteří nás
osvěžili vodou z hasičské cisterny, kterou si děti mohly
prohlédnout a vyzkoušet. Martin Zehnal z Hrušek nám
přivezl ukázat a samozřejmě i vyzkoušet svoje cykloku-
riozity, které pobavily děti i dospělé. Svoje umění před-
vedl kovář Tomáš Gala a děti si mohly vyrobit svůj první
hřebík. 

Nechybělo občerstvení, opékání špekáčků ani příjemná
hudba, která celé odpoledne doprovázela program. 

Akce se povedla a děti i dospělí si celé odpoledne uží-
vali připraveného programu. 

Zuzana Kovandová


