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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, jelikož jste mi 

dali důvěru pokračovat ve funkci starosty 
obce, budete se se mnou setkávat i  na-
dále, a  to jak prostřednictvím článků ve 
zpravodaji, tak formou různých upozor-
nění a  letáků a  také samozřejmě osobně 
v  obci, na různých akcích, nebo jenom 
tak před domem. Děkuji vám za důvěru 
(moc jiných možností jste asi ani neměli, 
že) a budu se snažit fungovat minimálně 
stejně jako doposud. Moc si vaší důvěry 
vážím, a že si občas dělám srandu, tak to 
je moje obrana, abych se z toho všeho, co 
nás obklopuje, nezbláznil.  

Držíte v  rukou poslední zpravodaj 
v letošním roce a na konci každého roku 
každý, ať chce nebo nechce, alespoň tro-
chu bilancuje ten rok uplynulý. Doufám, 
že vaše plusy převáží nad těmi mínusy, 

i když je mi jasné, že je to někdy setsakra 
těžký. Byl bych rád, abyste se v tom před-
vánočním shonu občas zastavili, zklidnili 
mysl a nasáli trochu pohody a klidu. Kdo 
se zúčastnil rozsvěcení vánočního stro-
mu, měl možnost již v  první adventní 
neděli začít nasávat vánoční atmosféru. 
Vystoupení dětí základní a mateřské ško-
ly skončilo odpočítáváním, po kterém se 
náš vánoční strom rozsvítil a nasvítil oz-
doby, které spousta z  vás doma s  dětmi 
vyráběla. V době, kdy čtete tyto řádky, je 
za námi i  jarmark spojený s  vánočními 
dílničkami. 17. prosince jedeme pro Bet-
lémské světlo, které před svátky a během 
nich hoří v  kostele, odkud si jej můžete 
přinést do svých domovů. Sobota 17. 
prosince je také dnem, kdy v  sokolovně 
vystoupí dechová hudba Šarovec s  vá-

nočním koncertem. Výtěžek z  tohoto 
vánočního koncertu zašleme do Betléma 
v Kloboukách u Brna, neziskové organi-
zaci starající se o  těžce postižené. 21.12. 
proběhne či proběhl koncert základní 
a mateřské školy v místním kostele. Ten-
to koncert má v kostele neskutečnou at-
mosféru, strašně rád tuto akci navštěvuji, 
je to takové moje předvánoční zastavení, 
o kterém píši na začátku.

Takže milí spoluobčané, přeji vám 
všem spokojené prožití konce toho le-
tošního roku, krásný a  klidný advent, 
pohodovou atmosféru u štědrovečerního 
stolu. Do nového roku přeji všem pevné 
zdraví, hodně štěstí, pohody a  spoustu 
radosti. Mějte se moc fajn a něco pro to 
dělejte. 

Dušan Horák, starosta obce
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Představení zastupitelstva obce Nížkovice

Informace z obce
Jak píšu ve slovu zastupitele, na konci 

roku bilancujeme ten uplynulý a  nejinak 
tomu bude se mnou. Od listopadu pracuje 
po volbách nově zvolené zastupitelstvo obce. 
Starostou jsem zůstal já, jak jste si všimli. 
Místostarostkou je Dagmar Mudrlová, zastu-
piteli jsou Dagmar Koukalová, Jitka Křiván-
ková, Dagmar Rolincová, Petr Jeřábek a Jiří 
Jeřábek, všechny uvádím bez dovolení bez 
titulu. 

Když se zběžně zamyslím, co se za ten rok 
událo, přijde mi, že nic moc. Opak je ovšem 
pravdou. Proběhla rekonstrukce základní 
školy a s tím spojená i oprava chodníku před 
školou. Pro školu a školku je i nová, ještě po-
řád společná, přípojka vody. Nové třídy jsou 
vybaveny novým nábytkem. Ještě nám chybí 
židličky a stolky pro žáky, takže pořád máme 
nad čím přemýšlet. Vedle školy jsme instalo-
vali odtokové korýtko k ruční pumpě, které 
vyrobil místní kovář Tom Gala. Tomáš vyro-
bil i postavičky a odpadkový koš stojící před 
školou. Když už jsme u studny, tak na hřbito-
vě je nová pumpa na vodu. U bytovek u hři-
ště je nový chodník podél silnice, jednotlivé 
vstupy do domů jsou již na vlastnících bytů, 
zda si je zhotoví na vlastní náklady. Dokonči-
la se cesta za hřbitov a zde se zakoupil nový 
kontejner na odpad. Kolem této cesty je zho-
toveno i  nové veřejné osvětlení. Na hřiště 
na návsi se pořídil nový herní prvek. Máme 
požádáno znovu o  dotaci na herní prvky, 
takže pokud uspějeme, pustíme se do výmě-
ny dalších prvků. Musím zde konstatovat, že 
přes zimu jsme nuceni z  důvodu špatného 

stavu odstranit jednu z  houpaček. Proved-
la se rekonstrukce jednoho obecního bytu. 
Nový nájemce tak platí již cenu tržní. Jelikož 
nám chodí do sokolovny pravidelně skupin-
ka sportovců – stolních tenistů, pořídili jsme 
dva kvalitní, ale použité stoly na stolní tenis. 
Tady si musím postesknout, že jsme dělali ná-
bor dětí do kroužků stolního tenisu a fl orbalu 
a přihlásilo se nám celkem šest dětí. Ano, ano, 
čtete dobře, celkem šest dětí. 

V  článku výše uvádím, do čeho jsme 
investovali. Nyní krátce zmíním akce spole-
čenské, kulturní a sportovní. Sice jsem v mi-
nulém zpravodaji popisoval, jaké akce pro-
běhly v prvních pěti měsících, takže se budu 
částečně opakovat, ale snad mi to odpustíte. 
Začátkem roku proběhla Tříkrálová sbírka, 
Masopust, vepřové hody. Na jaře to byl úklid 
Nížkovic, Vítání jara, Rachot sv. Kunhuty, 
Pálení čarodějnic, začaly cyklozávody. Dále 
proběhl IV. Sjezd rodáků, Dožínky, Ukonče-
ní prázdnin pro děti, Hody, včetně hodových 
dozvuků. A  na podzim proběhlo setkání se 
seniory, Kateřinská zábava a první adventní 
neděli rozsvěcení vánočního stromku na ná-
vsi. Nyní nás čeká vánoční koncert v sokolov-
ně (17.12.), rozloučení se starým rokem na 
návsi (31.12.). A  ještě několik školních akcí 
– jarmark a dílničky v sokolovně (8.12.) a vá-
noční koncert v  kostele (21.12.). Začátkem 
roku proběhne u nás v obci tradiční Tříkrá-
lová sbírka, a to v sobotu 7.1. 

Jak je vidět, akcí máme přehršel, ale bo-
hužel se kolem nich motá pořád stejná sku-
pina lidí. Jako už tolikrát si znovu postesknu, 

chtělo by to zapojení více občanů, protože 
nadšení vyprchává a nastává únava, opotře-
bování a také zklamání, že se nezapojuje více 
občanů. A  nyní cílím na nově přistěhovalé, 
chtělo by to zapojení i od vás. Mezi ty, které se 
zapojily, patří paní Kamencová a paní Derne-
rová. Tak doufám, že se najdou i další. 

V příštím roce bychom rádi pokračova-
li s výměnou další části veřejného osvětlení, 
kdy stávající svítidla nahrazují svítidla LED. 
Klesnou nám tímto náklady jak na údržbu 
a opravy, tak také na energii. V případě, že 
bude vypsán dotační titul, tak budeme zkou-
šet získat dotaci na rekonstrukci sokolovny. 
V plánu je oprava komunikace k Lednovému 
a také zde nové veřejné osvětlení. No a také 
rekonstrukce chodníku od obchodu k  vile. 
Tak uvidíme, co vše se nám podaří. Samo-
zřejmě je to všechno o fi nancích a těch bude 
vždycky málo. 

Poslední, co chci zmínit, je „svazková 
škola“ ve Slavkově. V  současné době je vy-
brán projektant, a to Atelier 99 s.r.o. a UYO 
architekti s.r.o., a  nyní dopracovávají studii. 
Následně budou připravovat dokumentaci 
pro územní rozhodnutí. 

Dušan Horák, starosta obce

Dušan Horák
56 let
Zaměstnání: 
uvolněný starosta 
obce
Vykonává funkci 
starosty obce 
a člena komise 
stavební a životního 
prostředí

Jiří Jeřábek
25 let

Zaměstnání: 
technik
Vykonává funkci 
člena komise 
stavební a životního 
prostředí a člena 
kontrolního výboru

Dagmar Koukalová
52 let
Zaměstnání: 
pracovník poštovní 
přepážky
Vykonává 
funkci předsedy 
fi nančního výboru 
a člena kulturní 
komise

Ing. Dagmar 
Rolincová
45 let
Zaměstnání: 
referent stavebního 
úřadu. Vykoná-
vá funkci člena 
fi nančního výboru 
a člena komise 
stavební a životního 
prostředí

Bc. Jitka 
Křivánková
41 let
Zaměstnání: 
sociální pracovnice
Vykonává 
funkci předsedy 
kontrolního výboru 
a člena kulturní 
komise

Dagmar 
Mudrlová, DiS.
46 let
Zaměstnání: 
pedagogický 
pracovník
Vykonává funkci 
místostarostky 
a předsedy kulturní 
komise

Ing. Petr Jeřábek
35 let

Zaměstnání: 
projektant
Vykonává funkci 
předsedy komise 
stavební a životního 
prostředí a člena 
fi nančního výboru
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Odpady

Vítání občánků

Výsadba narozeninového sadu

Ve svých schránkách jste spolu s tímto 
zpravodajem nalezli i přehledně zpracova-
nou pomůcku, ze které vyčtete, co kam pa-
tří. Jedná se o pomůcku pro správné třídění 
odpadů. Tedy, co patří do žlutého, modré-
ho, hnědého kontejneru a samozřejmě do 
kontejnerů na sklo barevné i bílé.

Dále vám byla doručena informační 
brožura s  informacemi, co kam patří a co 
se s  odpadem (zejména vytříděným) dále 
děje. 

Jenom podotýkám, že máme v  obci 
také nádoby na jedlé tuky (oleje ze smažení 

atd.), kam se mohou tyto v uzavřených oba-
lech odložit. A také kontejner na starý dále 
použitelný textil. 

Obě tiskoviny jsme pro vás připravili 
spolu s  dobrovolným svazkem obcí Ždá-
nický les a  Politaví za fi nanční podpory 
Jihomoravského kraje, za což samozřejmě 
děkujeme. 

Společně s obcemi DSO ŽlaP připravu-
jeme nový způsob třídění a svozu odpadů 
nazývaný D2D (door to door). Jedná se 
o  adresný systém třídění odpadů přímo 
z  jednotlivých domácností, kdy každá do-

V  důsledku pandemie koro-
naviru a  vládních nařízení s  tím 
spojených, v naší obci neprobíhalo 
mimo jiné ani vítání nově naro-
zených miminek. Po dlouhých 16 
měsících jsme opět mohli v neděli 
9.10.2022 přivítat rodiče s jejich ra-
tolestmi. Pozváno bylo neuvěřitel-
ných 15 dětí a pozvání přijalo a ví-
tání občánků se zúčastnilo 14 dětí 
a jejich rodičů. Z důvodu kapacity 
se starosta obce rozhodl tentokrát 
ceremoniál uspořádat v  zasedací 
místnosti obecního úřadu. I  tak 
vítání občánků probíhalo ve dvou 
časech. 

Slavnostní uvítací projev 
přednesl místostarosta obce Ing. 
Jaromír Fridrich. Nově nám re-
citovaly básničky mladší děti ze 
Základní školy Nížkovice – Emily, 
Pavlík a Adélka.

Pro všechny přítomné děti byl 
připravený fi nanční dar od obce, 
který byl oproti uplynulým rokům 
navýšen na částku 3 000 Kč. Jako 
dárek obdržely děti knihu pohá-
dek a ručně šitý polštářek vyrobený 
šikovnou občankou žijící v Nížko-
vicích - paní Práchynskou. O krás-
nou vzpomínku ve formě fotografi í 
se postarala naše spoluobčanka 
paní Lucie Kamencová. Tímto bylo 
uzavřeno slavnostní nedělní přiví-
tání nejmenších občánků Nížkovic.

Alena Ondrová

V sobotu 15.10. se uskutečnilo v pořadí druhé sázení stromků k pří-
ležitosti narození našich nových spoluobčanů. Narozeninový sad byl za-
ložen v roce 2020 „u Ježíška“ nad kostelem, kdy bylo rodiči vysazeno 9 
meruněk. Letos se nám navzdory větru a mrholení podařilo po dvouleté 
pauze vysadit 28 nových stromků a pozemek vyhrazený pro sad jsme té-

měř zaplnili. V příštích letech bychom chtěli v této tradici pokračovat, ale 
vzhledem k tomu, že v obci očekáváme další bohaté přírůstky v kočár-
cích, plocha pozemku už stačit nebude. Úkoly na příští rok tedy zní jas-
ně: obec vybere a připraví lokalitu pro nový sad a rodiče jej musí zaplnit.

Ing. Petr Jeřábek

mácnost obdrží plastové nádoby na plast, 
papír, komunál a  BIO a  bude třídit již 
doma. Samozřejmě, že u bytových domů to 
bude jinak. Více informací se dozvíte, než 
se systém spustí. Nebude to, ale hned. Na 
nádoby budeme žádat o  dotaci společně 
jako jsme žádali na kompostéry. Že tento 
systém funguje a zvýší se tímto vytříditel-
nost odpadu, je prokázáno. Byli jsme v ně-
kolika lokalitách, kde tento systém mají 
zaveden a všude jsou s ním spokojeni (Žid-
lochovice a okolí, DSO Malá Haná). 

Dušan Horák, starosta obce
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Narodili se:
Tobiáš Fridrich
Veronika Dlhá
Zdeněk Svatoš
Viktorie Tihlaříková
Nathaniel Boldi
Matyáš Kousek
Vanesa Novotná
Michaela Peňázová
Vojta Hájek
Šimon Bartosch
Dominik Kutra
Matěj Válek

Kronika zpravodaje 

Opustili nás:
Hilda Šoustalová 13.6.2022
Lubomír Beránek 16.7.2022
Jindřich Mazal 20.8.2022
Jana Pruchová  16.10.2022
Eva Pavlíčková 24.10.2022
Zdeňka Lenhartová 10.11.2022
Anna Hložková 23.11.2022

Jubilanti 2022:
Významného životního jubilea se dožívají:
Červenec: Zdeněk Kameník, Zdeňka Tvrdoňová
Srpen: Anna Hložková
Září: Václav Dobeš
Říjen: Petr Plotěný
Listopad: Drahomíra Kubová, Slavomíra Sekaninová
Prosinec: Bohuslava Beranová, Věra Křížová, Daniela Levíčková

1. září jsme společně otevřeli vstup do 
nového školního roku. Děti z Mateřské ško-
ly a jejich rodiče se sešli na obecní zahradě, 
kde pro ně připravily učitelky MŠ Šmoulí 
den.  Naše tradiční zahájení na návsi pod 
lípou proběhlo za hojné účasti nejen žáků, 
rodičů, prarodičů, představitelů obce, za-
městnanců ZŠ a MŠ, ale i našich absolventů. 
Pan starosta Dušan Horák předal společně 
s pedagogy prvňáčkům a novým domško-
lákům dárky, které pro ně měla připravené 
škola i obec. Poté jsme se všichni společně 
podívali do nově zrekonstruované školy.  Je 
krásná, elegantní, čistá a ještě voní novotou. 
Připravená na setkávání, vzdělávání i sdílení 

dětmi, pedagogy a rodiči. Věřím, že s nad-
hledem zvládneme veškerá úskalí náročné, 
avšak obohacující práce s dětmi.

Přeji nám všem školní rok plný zdraví, 
odhodlání a pozitivních zkušeností.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Slavnostní zahájení školního roku

Podzim v základní škole

Zprávy ze školy

j p g

Po ročním působení na obecním úřadě jsme se na začátku září 
vrátili do naší budovy, krásně zrekonstruované, čisté, a ještě vonící no-
votou.

Hned druhý školní týden, kdy byly děti ještě plné zážitků z prázd-
nin, se uskutečnil v naší škole cestovatelský projekt. Žáci si sepsali zá-
žitky na papír a doplnili je fotografi emi a suvenýry, které chtěli ukázat 
spolužákům. Na mapě se ukazovala místa, kde děti byly. Z prezentova-
ných materiálů se utvořil kvíz s otázkami, na které žáci písemně odpo-
vídali. Všechny odpovědi se obodovaly a žáci byli odměněni drobnými 
cenami.

Abychom zapojili prvňáčky mezi starší spolužáky a  lépe jsme se 
všichni vzájemně poznali, vyrazili jsme opět na haluzickou hájenku. 

Letošní téma bylo– SUPERHRDINOVÉ. Skupiny, do kterých byly 
děti rozdělené, nesly názvy kladných vlastností superhrdinů. Děti 
si vytvořily čelenku a znak pro skupinu. Potom si postavily základ-
ny a  vyluštily zašifrovaný citát – Kdo zachrání jednoho, zachrání 
celý svět. Ve skupinách se nad citátem zamýšlely. Také jsme mluvili 
o svých kladných vlastnostech a dovednostech. Odvahu všech pro-
věřila netopýří stezka odvahy. Druhý den po snídani se malí super-
hrdinové procvičili na hřišti pro superhrdiny. Trénovali orientaci 
v prostoru, přesnost, trpělivost a lámali si hlavičky nad hlavolamy. 
Na adaptačním pobytu v  Haluzicích si děti vyzkoušely, jaké to je 
mít vlastnosti superhrdiny. Jak jsou SAMOSTATNÍ, jak jsou k sobě 
VNÍMAVÉ, TRPĚLIVÉ, jestli je na ně SPOLEHNUTÍ, kolik sil je 

stojí být AKTIVNÍ a jak je potřeba být ROZVÁŽNÝ 
při plnění nejrůznějších úkolů. Odjížděli jsme unave-
ní, ale potěšení ze společných zážitků.

Říjen je v naší škole ve znamení voleb do školního 
parlamentu. Co to je ten školní parlament? Je to sku-
pinka žáků, která zastupuje své spolužáky, vyjadřuje 
se k dění ve škole, navrhuje a spoluorganizuje některé 
školní akce. Letos se přihlásilo osm kandidátů. Doma 
si připravili svoje kandidátky se svým volebním pro-
gramem. Naživo pak vystoupili před svými spolužáky 
v úterý 26. října. Zároveň odpověděli na zajímavé otáz-
ky svých spolužáků. Pak již následovala tajná volba. 
Žáci kroužkovali maximálně pět jmen na volebním 
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lístku. Do školního parlamentu se nakonec dostali Adélka, Maty, 
Amálka a předsedkyní školního parlamentu se stala Emily, která zís-
kala nejvyšší počet hlasů. Jelikož byla dvě pátá místa, proběhla ještě 
jedna volba. Ta skončila opět nerozhodně, a proto budou s ostatními 
zvolenými pracovat pro školu ještě Gabča a Elenka.

Koncem října žáci vystoupili na akci Setkání se seniory. Doufáme, 
že se lidové pásmo s tanečky a fl étnami v podání dětí líbilo a potěšilo 
ne jednu babičku a dědečka. O měsíc později jsme pomohli rozsvítit 
náš obecní vánoční strom. Připomněli jsme si pár vánočních tradic 
a děti si mohly zazvonit na zvoneček vánočních přání. 

Ani v prosinci ve škole nezahálíme. Připravujeme se na vánoční 

dílničky a jarmark, čeká nás pečení perníčků, mikulášský projektový 
den, setkání s Liláčky a v neposlední řadě benefi ční vánoční koncert 
v kostele sv. Kunhuty pro děti z DD LILA Otnice. Na ten se všichni 
obzvlášť těšíme. Nejen pro jeho nezapomenutelnou atmosféru, ale 
převážně pro ten krásný pocit sounáležitosti, chuť darovat a podpo-
řit naše kamarády, kteří mají život složitější, a přesto dokážou být ve 
svém světě šťastní.

Nehledejme štěstí ve velkých věcech, radujme se z maličkostí, važ-
me si každého dne, kdy jsme zdraví v blízkosti těch, které máme rádi. 

Krásné a pokojné Vánoce všem!
Dagmar Mudrlová, DiS.

Do letošního školního roku jsme 
v družině vykročili s kapsou plnou nápa-
dů, her a aktivit pro děti. Září jsme zahájili 
tím, že jsme společně s dětmi vyrobili ve-
liký strom přátelství a odhlasovali jsme si 
pravidla a nápravy, která pro naši družinu 
budou platit celý rok.

Krátící se dny a dozrávání podzimních 
plodů nás vylákalo také na školní zahradu, 
kde jsme sklidili dýně a pomohli s podzim-
ními pracemi. Z dýní nám paní kuchařky 
uvařily výbornou polévku.

Společně jsme se naučili rozeznat někte-
ré druhy listnatých a  jehličnatých stromů 
a vyrobili jsme si z listí zajímavé obrázky.

Někdy se nám v  družině nedařilo tak 
pohodově, jak bychom všichni chtěli, a tak 
se k nám vydalo malé divadlo s indiánskou 

Naše družina aneb co se u nás děje…
babičkou Bílou slunečnicí, která dětem vy-
světlila vše o dobrém a nedobrém chování 
uvnitř každého z nás.

A protože naše děti z družiny mají velmi 
zajímavé nápady a  umí vymyslet netradič-
ní tvoření či hry, založili jsme si naše vlast-
ní družinové fotoalbum „Kniha dobrých 
nápadů“, kam si s  dětmi fotíme ty nejlepší 
nápady a výrobky, abychom si mohli na to 
nejzajímavější zavzpomínat, až nám letošní 
rok skončí. A protože se nám pomalu blíží 
Advent a  Vánoce, začínáme se připravovat 
na vánoční jarmark, a všichni se těšíme, že 
všem uděláme velkou radost našimi výrob-
ky.

Přejeme vám všem poklidné Vánoce 
a úspěšný začátek nového roku.

Děti a učitelky z ŠD Nížkovice

Zprávy ze školky
ZÁŘÍ
Letošní školní rok jsme startovali na školní zahradě Zahajovací 

slavností na téma „Šmoulové“. Děti i rodiče si vyzkoušeli šmoulí ře-
mesla na stanovištích u:

„Kutila“ – zatloukání hřebíků do dřevěného podkladu a omotá-
vání barevné vlny

„Trumpetky“ – hru na xylofon podle barevného návodu
„Nitky“ – rozepínání a zapínání barevných zipů a jejich řazení 

podle délky
„Cihličky“ – stavbu zdi z dřevěných kostek
„Malíře“ – malbu temperovými barvami na malířském stojanu
„Mlsouna“ – pro děti i rodiče bylo přichystáno pohoštění, které 

připravily paní kuchařky ve školní kuchyni.
Po splnění úkolů si děti vylovily z modré šmoulí hmoty překva-

pení – plastovou fi gurku šmoulíka.

ŘÍJEN
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak, z vysoka se díval na svět…“
Slovy této oblíbené dětské písničky si letos děti přivolaly přízni-

vé větrné počasí na pouštění draků, které jsme si užili při společné 
Drakiádě.

Na setkání se seniory jsme vystoupili s pásmem „Lesní zvířátka“, 
ve kterém zazněly básničky a písničky o veverce, zajíčkovi, srnce, liš-
ce a ježkovi.

Stejným tématem byla propojena dopolední vzdělávací stezka, 
na které děti prošly stanoviště:

„Lišky„ – kde zazpívaly písničku s pohybem  „ Sedí liška pod 
dubem“ 

„Prasátka„ – divokému prasátku děti navozily kaštany ve vozíč-
ku a postavily kaštanovou věž

„Zajíce„ – zde si zahrály pohybovou hru „ Zajíček v své jamce „
„Srnky“ – vyzkoušely přeskakování klád 
„Veverky„ – tady děti zatančily taneček „ Veverka Čiperka „ 
„Ježka„ – hrou na dřívka zrytmizovaly písničku „ Kdo to dupe „ 
Zakončení stezky bylo připraveno na školní zahradě. Po splně-

ní činností na stanovištích čekalo na děti společné hledání ježkovy 
odměny.

Na procházkách při pobytu venku jsme pro živá lesní zvířátka 
nasbírali kaštany, ořechy, žaludy. Tyto podzimní plody jsme přinesli 
zvířátkům při výpravě ke krmelišti.
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Se zvířátky, tentokrát domácími, se jely seznámit starší děti na 
výstavu pořádanou spolkem chovatelů ve Slavkově u Brna. Velkým 
zážitkem pro děti byla možnost si zblízka prohlédnout králíky, slepice, 
kohouty, holuby, papoušky a husy.

LISTOPAD
Listopad jsme přivítali akcí „Světýlka pro broučky“. Rodiny s dět-

mi vytvořily lampionový průvod, který prosvítil cestu Nížkovicemi. 
Při tomto večerním putování jsme potkali Berušku, která hledala jed-
nu tečku. V Háječku jsme se seznámili se životem Světlušky a Zlato-
hlávka.  S Mravenečkem jsme si zarecitovali dětskou básničku „Mra-
veneček v lese „. Na dalších zastávkách jsme se dozvěděli informace ze 
života Roháče a Kobylky. U Máje děti zazpívaly broučkům ukolébavku 
a uložily je k zimnímu spánku do připravené hromady listí. U školky 
na všechny čekal teplý čaj a sladká buchta, připravená opět našimi ku-
chařkami, Leničkou a Renatkou. Domů si děti odnášely bonbónové 
broučky.

První adventní neděle, železná – období dlouhých večerů a  ra-
dostného očekávání….

Ohlédnutí za IV. Sjezdem rodáků

Betlémské světlo

V  sobotu 25. června a  v  neděli 26. 
června proběhl již IV. Sjezd rodáků, který 
se kvůli covid-19 tentokrát neuskutečnil 
po pěti, nýbrž po šesti letech. 

Již v  pátek večer zahájila bohatý ví-
kendový program folková kapela FLEK 
s country taneční skupinou Honky Tonk. 
Přítomní byli zapojeni do country tanců 
a  také si mohli zatančit line tance. Akci 
zorganizovala Hospůdka Za školou ve 
spolupráci s obcí.

Hlavní program probíhal v  sobotu. 
V  deset hodin přivítal přítomné obča-
ny a  rodáky pan starosta Dušan Horák, 
který přednesl svůj proslov. Všichni zú-

Betlémské světlo přiveze pan starosta a  dobrovolníci z  řad rodičů a  dětí 17. 12. 2022 do Nížkovic 
v ranních hodinách. Již v ten samý den budou zářit jeho plamínky na vánočním koncertu DH Šarovec 
v místní sokolovně. Od 17.12. bude Betlémské světlo na OÚ. Do kostela sv. Kunhuty si můžete přijít 
Betlémské světlo odpálit v pátek 23.12. a na Štědrý den.

častnění dostali v  upomínku zelenou 
stužku a  mohli se občerstvit výbornými 
koláčky od místní občanky paní Halaso-
vé. Z pozvaných starostů z okolních obcí 
se zahájení zúčastnil pouze pan starosta 
z Křižanovic Lubomír Cenek. Po proslo-
vu byly položeny věnce k  pomníkům I. 
a II. světové války k uctění památky pad-
lých a za všechny občany Nížkovic. Od 10 
do 14 hodin byly občanům zpřístupněny 
budovy v  obci, a  to obecní úřad, nově 
zrekonstruovaná základní škola, mateř-
ská škola, kostel, fara a  nově také kos-
telní věž. V sokolovně probíhala výstava 
výrobků místních řemeslníků – včelaře 

Michala Cagáška, švadleny paní Martiny 
Práchynské, stolaře Jirky Vilama, kováře 
Tomáše Galy, místních žen Evy Peliká-
nové a Evy Honkové. Také se zde prezen-
tovaly místní spolky a na dataprojektoru 
běžely fotografi e zachycující místa a život 
v obci. U příležitosti Sjezdu rodáků vyda-
la obec s  předstihem stolní kalendář na 
rok 2023 a rovněž si mohli občané zakou-
pit různé upomínkové předměty obce

Sportovní fanoušci měli možnost 
zhlédnout fotbalové utkání současných 
a bývalých hráčů. Jak už to bývá, přátelská 
utkání končívají remízou, a ne jinak tomu 
bylo u nás. Po remíze 5:5 došlo na penal-

Stalo se již tradicí, že se v Nížkovicích před rozsvícením vánoč-
ního stromu na návsi nesou dětské hlásky při recitaci a zpěvu vá-
nočně laděného vystoupení.

Zacinkají zvonečky a přijde okamžik, kdy my dospělí s napětím 
sledujeme ten nádherný výraz okouzlení v dětských očích.   

Přejeme všem radostné prožití Vánoc. 
Kolektiv učitelek MŠ

Vánoční koncert dechové hudby Šarovec 17. 12. 2022 
Benefi ční vánoční koncert ZŠ a MŠ Nížkovice v kostele sv. Kunhuty 21. 12. 2022
Silvestrovské setkání na návsi s ohňostrojem 31. 12. 2022
Silvestr v sokolovně 31. 12.2022
Tříkrálová sbírka 7. 1. 2023
Karneval pro děti 28. 1. 2023

Vážení občané, v nadcházejícím období 

Vás srdečně zveme na tyto akce:
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ty, ve kterých přece jen vyhrála zkušenost 
nebo větší zapálení bývalých hráčů.

Odpolední program u  sokolovny za-
hájily děti z  mateřské a  základní školy. 
Následovalo vystoupení ženského sbo-
ru z  Dambořic, mužáků z  Archlebova 
a  místních žen, které zatancovaly v  ba-
revných krojích místní paní Práchynské 
moravskou besedu. Tu nacvičovaly po 

dva měsíce pod vedením Aleny Jeřábko-
vé z Heršpic, které patří velké poděkování 
za nácvik a ochotu dojíždět každou nedě-
li k nám do Nížkovic. K  tanci i poslechu 
hrála po celé odpoledne DH Podboranka. 
Tu ve večerních hodinách vystřídala cim-
bálová hudba Hudci z Kyjova.

V neděli v 10 hodin proběhla v koste-
le sv. Kunhuty mše svatá za občany obce 

Nížkovice. Tou byl program Rodáků zcela 
vyčerpán a my se můžeme již nyní těšit na 
další setkání po pěti letech.

Nachystat tak velkou akci není snadné, 
a proto bych na závěr velmi ráda poděko-
vala všem, kdo se podílel na přípravách, 
organizaci a zdárném průběhu celého ví-
kendu. 

Dagmar Mudrlová, DiS.
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Dřív do peřin si nehajnem, než sklidíme kombajnem
Vážení občané, po předchozím nul-

tém a hojně navštíveném ročníku, kdy 
se nám snad Dožínky vydařily, jsme se 
rozhodli uspořádat další ročník. Tak 
jen pár slov k této akci, při které nás za-
skočilo snad jen počasí. Program, který 
si připravily místní ženy a  děti, a  také 
přespolní, nám tak trochu zbrzdil deš-
tík, po kterém se pak vyčasilo a Dožínky 
mohly pokračovat až do nočních hodin. 
Odpoledne obohatily písničkou Vysoký 
jalovec také děvčata Adélka a Linda. 

Takže děkuji všem pořadatelům, 
sponzorům, účastníkům průvodu, 
traktoristům, kombajnérovi panu Plev-
kynovi, který po roce osedlal svoji 512, 
a hlavně vám divákům, bez kterých by 
tato a jiné akce neměly smysl.

Tak ještě jednou děkuji všem. Lou-
čím se bonmotem, že nemusí pršet, jen 
když kape.

Radek Brzobohatý 

jj jj

Nížina cup 2022
Tak a máme za sebou další ročník „Tour 

de Nížina“ s ročníkem narození 2022. Le-
tošní cyklozávody měly neuvěřitelných 
sedm etap, to už asi nezopakujeme. K tomu 
musíme přičíst pět závodů „Tour de Ligary“ 
a dva závody „Slavkovský šlapík“ a máme 
neuvěřitelných čtrnáct cyklozávodů pro 
děti v našem nejbližším okolí. Letos to bylo 
hodně, ale hodně náročné i  pro všechny, 
kteří pomáhali s organizací. 

Celkem se „Tour de Nížina“ zúčastnilo 
75 závodníků. Nejvíce dětí závodilo v nej-
mladší kategorii, a to 27. Poslední etapa se 
uskutečnila v pátek 2. září, tradičně kolem 
fotbalového hřiště. Trať poslední etapy 
byla nejnáročnější z  celého seriálu. Vyvr-
cholením, mimo závody dětí samozřejmě, 
byl závod rodičů a  organizátorů, 
a  i zde se opravdu závodilo a bylo 
vidět, že i  rodiče mají naježděnou 
slušnou porci kilometrů. Umístění 
v  jednotlivých kategoriích sedmé 
etapy bylo následující: nejmladší 
I. kategorie 1. místo Eduard Vašík, 
2. místo Monika Hubená, 3. místo 
Vít Kamenec. Kategorie II. 1. místo 
Matěj Honel, 2. místo Dan Čížek, 3. 
místo Tereza Lišková. Kategorie III. 
1. místo Bára Neužilová, 2. místo 
Dominik Záhora, 3. místo Adam 
Pavézka. Kategorie IV. 1. místo Ma-
rek Neužil, 2. místo Jakub Honel, 3. 
místo David Čížek. Kategorie V. 1. 
místo Petr Kučera, 2. místo Matěj 
Charvát, 3. místo Lucie Kučerová. 

Po skončení sedmé etapy proběhlo 
celkové vyhodnocení, předání odměn 
závodníkům na stupních vítězů a  také 
odměn závodníkům, kteří absolvovali 
všechny etapy. Drobnou odměnou byli 
obdarováni všichni účastníci, jak už je 
u  nás u  všech závodů zvykem. Celkové 
výsledky pátého ročníku „Tour de Nížina“ 
I. kategorie 1. místo Vít Kamenec, 2. mís-
to Ernest Chytil, 3. místo Mikuláš Pavéz-
ka. II. kategorie 1. místo Matěj Honel, 2. 
místo Dan Čížek, 3. místo Šimon Kousek. 
III. kategorie 1. místo Bára Neužilová, 2. 
místo Dominik Záhora, 3. místo Adam 
Pavézka. IV. kategorie 1. místo Jakub Ho-
nel, 2. místo Marek Neužil, 3. místo David 
Čížek. V. kategorie 1. místo Matěj Char-

vát, 2. místo Zuzana Dopitová, 3. místo 
Tereza Dopitová. 

Děkuji všem pořadatelům za obětavou 
pomoc, moc si jejich pomoci a podpory vá-
žím. Děkuji rodičům, že přivedli své ratolesti 
a  strávili s  námi čas u  sportovního zápole-
ní. Je to pro nás odměnou, že naše snažení 
není zbytečné. A  v  neposlední řadě děkuji 
všem sponzorům, bez kterých bychom děti 
nemohli takto odměnit. Jedná se především 
o Cyklo Kyjovský, Bikemax, Radka Konečné-
ho, Arnošta Urbana a samozřejmě, a přede-
vším obec Nížkovice. Takže na jaře příštího 
roku se těšíme na další, v pořadí již šestý roč-
ník cyklozávodů pro děti a mládež do 15 let. 

Za pořadatele „Tour de Nížina“ 
Dušan Horák
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Pohádková cesta „Suchou nohou vodním světem“
V sobotu 25. června a v neděli 26. června proběhl již IV. Sjezd 

rodáků, který se kvůli covid-19 tentokrát neuskutečnil po pěti, ný-
brž po šesti letech. 

Již v pátek večer zahájila bohatý víkendový program folková 
kapela FLEK s country taneční skupinou Honky Tonk. Přítomní 
byli zapojeni do country tanců a také si mohli zatančit line tance. 
Akci zorganizovala Hospůdka Za školou ve spolupráci s obcí.

Hlavní program probíhal v sobotu. V deset hodin přivítal pří-
tomné občany a rodáky pan starosta Dušan Horák, který přednesl 
svůj proslov. Všichni zúčastnění dostali v upomínku zelenou stuž-
ku a  mohli se občerstvit výbornými koláčky od místní občanky 
paní Halasové. Z pozvaných starostů z okolních obcí se zahájení 
zúčastnil pouze pan starosta z  Křižanovic Lubomír Cenek. Po 
proslovu byly položeny věnce k pomníkům I. a II. světové války 
k uctění památky padlých a za všechny občany Nížkovic. Od 10 do 
14 hodin byly občanům zpřístupněny budovy v obci, a to obecní 
úřad, nově zrekonstruovaná základní ško-
la, mateřská škola, kostel, fara a nově také 
kostelní věž. V sokolovně probíhala výsta-
va výrobků místních řemeslníků – včelaře 
Michala Cagáška, švadleny paní Martiny 
Práchynské, stolaře Jirky Vilama, kováře 
Tomáše Galy, místních žen Evy Peliká-
nové a Evy Honkové. Také se zde prezen-
tovaly místní spolky a na dataprojektoru 
běžely fotografi e zachycující místa a život 
v obci. U příležitosti Sjezdu rodáků vydala 

obec s předstihem stolní kalendář na rok 2023 a rovněž si mohli 
občané zakoupit různé upomínkové předměty obce

Sportovní fanoušci měli možnost zhlédnout fotbalové utkání 
současných a bývalých hráčů. Jak už to bývá, přátelská utkání kon-
čívají remízou, a ne jinak tomu bylo u nás. Po remíze 5:5 došlo na 
penalty, ve kterých přece jen vyhrála zkušenost nebo větší zapálení 
bývalých hráčů.

Odpolední program u sokolovny zahájily děti z mateřské a zá-
kladní školy. Následovalo vystoupení ženského sboru z Dambořic, 
mužáků z Archlebova a místních žen, které zatancovaly v barev-
ných krojích místní paní Práchynské moravskou besedu. Tu na-
cvičovaly po dva měsíce pod vedením Aleny Jeřábkové z Heršpic, 
které patří velké poděkování za nácvik a ochotu dojíždět každou 
neděli k nám do Nížkovic. K tanci i poslechu hrála po celé odpole-
dne DH Podboranka. Tu ve večerních hodinách vystřídala cimbá-
lová hudba Hudci z Kyjova.

V neděli v 10 hodin proběhla v koste-
le sv. Kunhuty mše svatá za občany obce 
Nížkovice. Tou byl program Rodáků zcela 
vyčerpán a my se můžeme již nyní těšit na 
další setkání po pěti letech.

Nachystat tak velkou akci není snad-
né, a proto bych na závěr velmi ráda podě-
kovala všem, kdo se podílel na přípravách, 
organizaci a zdárném průběhu celého ví-
kendu. 

Dagmar Mudrlová, DiS.

y , yj

Tradiční krojované hody
Jako každý rok, tak i letos připadly Tra-

diční krojované hody na druhou neděli 
v září. 

Zahájili jsme je už 4.9., kdy stárci obešli 
celou vesnici a zvali na připravované hody. 
Jejich zpěv zněl po celé obci. Lidé jim s ra-
dostí otevírali, poslouchali hodové písně 
a dostali od stárků rozmarýnek a pozvánku.

Celý týden před hody stárci pilně do-
končovali přípravu, zdobili sokolovnu, ne-
zapomněli ani na vozík na víno, věnce na 
máju a do sokolovny, a také přivezli a oz-
dobili májky, které si pak před své domy 
postavili stárky.

V  pátek 9.9. jeli stárci a  místní muži 
v podvečer, kvůli nepříznivému počasí, pro 
máju do lesa, aby se mohla 
v sobotu nazdobit a posta-
vit. 

V sobotu ráno se mája 
začala čistit, zdobit a  při-
pevnil se na ni věnec. Od-
poledne se konalo tradiční 
stavění máje, při kterém 
pomáhali spoluobčané. 
Jelikož v naší obci probíhá 
stavění máje ručně, přijeli 
se na tuto tradici podívat 
i  z  širokého okolí. Stavění 
měl na povel pan Milan 

Koukal a  jako každý rok se mája bez vel-
kých komplikací postavila. Večer byla ta-
neční zábava, kterou zahájili stárci svým 
slavnostním nástupem. V  průběhu veče-
ra nechybělo mašličkové sólo, při kterém 
stárci tancovali se všemi hosty a  k  tomu 
jim hráli HROŠI z Brna. Zábava se rozjela 
do plného proudu a na parketu byli úplně 
všichni. Poslední tanečníci odcházeli v brz-
kých ranních hodinách.

V  neděli ráno se stárci vydali v  kroji 
do kostela sv. Kunhuty na mši. Odpoledne 
všichni krojovaní s  kapelou DH Voděnka 
obešli bohužel jen půl obce, kvůli dešti, kte-
rý je zahnal do sokolovny, kde ale za hojné 
účasti spoluobčanů tancovali a zpívali.

Každý rok mají stárci kroje kyjovské, ale 
letos zvolili kroje od místní paní Práchyn-
ské, která jim kroje oblékla, upravila a všem 
to velmi slušelo.

V  pondělí podvečer se sešli stárci, or-
ganizátoři a občané u příležitosti dozvuků, 
kde si sdělili dojmy a postřehy z letošních 
hodů. A  kdo si chtěl zatancovat, měl pří-
ležitost, jelikož přišli i místní Ohřebláci se 
svými hudebními nástroji.

I když jsem se hodů nezúčastnila jako 
stárka, ale spíše z  organizačního hlediska, 
mohu říct za sebe i  za stárky, že bychom 
byli velice rádi, kdyby se příští rok hody vy-
dařily stejně jako letos.

Žaneta Horáková
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Vyhodnocení cykloakce ŽLaP

Setkání se seniory

Kateřinská zábava

Na svátek sv. Václava proběhlo vyhodnocení letošní cykloakce, 
tentokráte v Křižanovicích. Souběžně probíhala soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše, kterého se společně s ostatními 11 obcemi zú-
častnil i tým z Nížkovic. Vůně gulášů se linula prostory fotbalové-
ho hřiště, o hudební program se postarali zpěváci a kapely, s lido-
vým pásmem vystoupil místní soubor Křižanovánek. Díky MAS, 
starostům jednotlivých 27 obcí, pořádající obci a sponzorům pro-
běhla bohatá tombola. Letošní cykloakce se zúčastnilo celkem 405 
cyklistů, z toho 13 z naší obce. Všichni, co objeli a nasbírali razítka 
ve všech 27 obcích obdrželi menší odměnu. Ti, co navíc zaslali fo-
tografi e z cyklocest, dostali jako pozornost kalendář složený z fo-
tografi í účastníků.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Podzimní měsíc říjen patří každoročně našim seniorům, 
pro které obec společně s členy kulturní komise pořádá akci 
Setkání se seniory. Ne jinak tomu bylo i letos, a tak jsme se 
s našimi staršími spoluobčany potkali 22. října v místní soko-
lovně. V půl třetí odpoledne zahájil akci svým proslovem pan 
starosta Dušan Horák. Následovalo vystoupení dětí z mateř-
ské a základní školy. Pěkným zpestřením akce bylo vystou-
pení žáků ZUŠ pod taktovkou jejich paní učitelky Vítězslavy 
Šujanové. Ti zahráli několik skladeb na příčné fl étny. Paní 
Šimková vystoupila se svou humornou přednáškou Princez-
ny 18. století. Celé odpoledne hudebně vyplňovala program 
kobeřická kapela KOBE BAND, která zahrála a  zazpívala 
písničky všech žánrů a  na samotném závěru strhla k  tanci 
několik seniorů. Každý z návštěvníků si odnesl drobné dár-
ky v plátěné tašce, které pro obec našila místní občanka paní 
Prachýnská.

Doufáme, že ti, kteří akci navštívili, byli spokojeni a užili 
si příjemné odpoledne.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Ve večerních hodinách, dne 26.11.2022, 
se v  naší Sokolovně rozezněly tóny z  ná-
strojů kapely  Panorama Band, která byla 
hudebním doprovodem Kačenek na Kate-
řinské zábavě. Všechny hostitelky byly ob-
lečené, jako již tradičně, v krojích naší paní 
Práchynské, tentokráte v červené barvě.

Kateřiny přivítaly své hosty nástupem, 
písní a přednesly své Kateřinské právo. Poté 
na hosty zábavy čekal tanec až do rána, 
knofl íčková Kateřinská volenka. Následova-
lo bombastické půlnoční překvapení ukon-
čené spanilou jízdou na saních „andělské“ 
Hanky Zagorové, kterou na saních přivezl 
švarný jinoch. Společně dovezli návštěv-
níkům zábavy paní ZIMU. Poté na hosty 
čekala bohatá tombola, která byla opravdu 
nepřekonatelná svým rozsahem i obsahem, 
a to díky štědrým sponzorům, kterým tímto 
patří velké díky. 

a

Poděkovat se, vážení čtenáři, sluší také 
našim „Kateřinám“. Bylo nás dvacet, které 
jsme do toho šly srdcem, a  to jen pro Vás 
a  naši obec. Takže děvčata smekám před 
vaším zápalem! Děkuji i  vašim mužům za 
jejich trpělivost a shovívavost. Jako zastupi-
telka také děkuji za podporu obce, pana sta-

rosty a obecních zaměstnanců. Zvláštní díky 
věnuji Evě Brabencové, jako hlavní Kateřině.  

Pojďme tedy společně doufat, jelikož 
dobrých věcí není nikdy dost, že za rok se 
opět sejdeme v hojném počtu na Kateřinské 
zábavě a tradice, tak zůstane zachována. 

Bc. Jitka Křivánková
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Vánoce: „Nám, nám, narodil se ...“

Vánoční program farnosti Nížkovice
Oprava fasády

kostela

Rozsvícení vánočního stromu

Zpráva tak opakovaná, zpívaná v  kole-
dách, a přitom ne zcela pochopená a přijatá. 
Je mnoho věcí, které v životě probíhají, a my 
si je ani neuvědomujeme. Jednou jsem se ptal 
lidí v kostele na znojemsku: „Nedívejte se teď 
nahoru, ale řekněte, kolik je tady vedle v kos-
tele velkých oken?“ Nikdo si tím počtem nebyl 
jistý. Přitom tam každou neděli chodili. S námi 
je to mnohdy podobné, některé okolnosti zcela 
nevnímáme, bereme je jako samozřejmé. 

Vánoce a celý jejich kolorit v sobě skrývá 
důležité poselství pro každého člověka. Přesto 
nám nános všech krásných tradic nesmí pře-
krýt to podstatné, na co lidstvo a každý z nás 
hledá odpověď: Kde je řešení problémů a zla ve 
světě a v našich životech? Existuje něco, nebo 
někdo, kdo by dal nejen odpověď, ale dokázal 

23. 12. Betlémské světlo, kostel 9.00 - 15.00.
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 9.00 - 15.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30 (zpívá schola rodin).
Půlnoční mše svatá Nížkovice 21.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. 9.30.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. 9.30.
31. 12. Prohlídka zvonů a hodin ve Slavkově, 10.00–12.00, 14.00–16.00.
1. 1. 2023 Nový rok, mše sv. 9.30.
7. 1. Tříkrálová sbírka v Nížkovicích
8. 1. Tříkrálový koncert, kostel ve Slavkově v 16.30.

V letošním roce jsme zahájili druhou eta-
pu obnovy fasády kostela sv. Kunhuty a na-
vázali na opravu fasády věže a průčelí v roce 
2018. Byl obnovena omítka a  nátěr fasádní 
barvou Keim v části kněžiště. Práce si vyžáda-
ly celkový náklad 113.000 Kč, na úhradu při-
spěla dotací 50.000 Kč obec Nížkovice, 63.000 
Kč bylo ze sbírek farnosti Nížkovice. Na jaře 
budou pokračovat práce na boční stěně koste-
la. Děkujeme Obci za udělenou dotaci.

Kontakty: P. Milan Vavro, farář 604 280 160 slavkov@dieceze.cz
Další informace o programu farnosti najdete na www.rkf-nizkovice.estranky.cz
nebo www.farnostslavkov.cz 

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2023 
Vám i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro a P. Oldřich Divácký

První adventní neděle tentokrát připadla na 27.listopadu. Jsme 
moc rádi, že jsme tento den mohli strávit společně s vámi u pří-
ležitosti rozsvícení vánočního stromu. Náš program zahájily děti 
z mateřské školy a poté se svými zimními básničkami a písničkami 
vystoupily děti ze základní školy. Během celého dne měli občané 
možnost pověsit si na strom svou vlastnoručně vyrobenou ozdobu. 
Nejen pro děti bylo připraveno několik vánočních zvyků, mohly si 
rozkrojit jablíčko, pustit lodičku a vyvěštit si z hrníčku, co je čeká. 
Nově si mohly zazvonit na zvoneček a něco si přát. Na zahřátí byl 
připraven svařák a teplý mošt a na ochutnání cukroví. 

Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a přejeme poklidný 
předvánoční čas.

Adéla Mudrlová

by s tím zároveň něco udělat? Jistě, je zde mno-
ho druhů náboženství, a každé o sobě říká, že 
je to pravé. V křesťanství je Bůh Bohem všech, 
kteří nějakým způsobem trpí. Jistě, zůstává zde 
mnoho tajemství, proč se nás nezastal přímo, 
když bylo potřeba, proč nepomohl v  těžké 
nemoci a  zemřel mladý člověk, proč se děje 
nespravedlnost, když Bůh všechno vidí. Přes 
to všechno zůstává vtělený Bůh – člověk Ježíš 
– Bohem člověku nejbližším, tím, že se stává 
jedním z nás lidí a nechává na sebe dopadnout 
zlo v podobě zrady, utrpení a smrti. 

Jednou jsem napsal článek s  názvem 
„O Vánocích, víře a strachu“.  Na jedné straně 
máme z  Vánoc všichni radost, a  není to jen 
něco povrchního, na straně druhé máme ja-
kýsi strach před Bohem, že od nás bude něco 

vyžadovat, že nejsme schopni svůj život nějak 
změnit a o něco usilovat. 

Benedikt XVI. napsal „Bůh je tak veliký, 
že se dokáže umenšit. Bůh je tak mocný, že 
dokáže být bezbranný a přichází k nám jako 
bezmocné děťátko, abychom ho dokázali mi-
lovat.“ 

Vánoce nesou toto poselství o Bohu: „Ne-
bojte se mě, jsem to já, který sestoupil z nebe 
kvůli vám. Jsem to já, který přijal dřevěná jesle, 
v nichž zjevuji svou blízkost a bezelstnost, jsem 
to já, který pak přijal dřevěný kříž, na kterém 
jsem vynesl vaše hříchy, abych je od vás sňal. 
Nemusíte bát mé osoby, ani povinností, které 
ode mne očekáváte. Já jsem slitovný a zachra-
ňující Bůh.“

P. Milan Vavro, farář

j
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Fotbal v Nížkovicích a mládež?

Místní knihovna 

Nížkovice

Myslivecký spolek 

Nížkovice 

Uběhla nám polovina sezóny, která 
výsledkově patří k  těm horším. Nepoda-
řilo se nám navázat na předchozí sezónu 
a podzimní část jsme zakončili na 9. místě. 
Bodové zisky se podařily ve 4 zápasech,  7 
zápasů naopak skončilo pro naše mužstvo 
porážkou. Stálých hráčů je v současné době 
16. Trenérem je Tomáš Horák. Bohužel stále 
u nás funguje pouze jedno mužstvo mužů 
a nedaří se složit žádné družstvo mládežnic-
ké. SK Nížkovice pomáhá obci s pořádáním 
některých akcí, například závody na kolech, 
pálení čarodějnic a obecní zabíjačka. 

Nížkovický fotbal využívá mládežnic-
kých týmů především v Kobeřicích a Her-

Uběhly dva covidové roky 2020 a 2021, kdy knihovna fungovala 
s velkými omezeními a to se podepsalo na návštěvnosti knihovny. 
Ve školním roce 2021/2022  pracovala v provizorních podmínkách 
v kanceláři  OÚ, protože se opravovala budova ZŠ a vyučování pro-
bíhalo na OÚ. Nyní je však opět ve svých prostorách v přízemí  OÚ 
s bezbariérovým přístupem. K dispozici má počítač pro veřejnost 
s připojením na internet. Na jejích webových stránkách naleznete 
on-line katalog, kde zjistíte, zda se požadovaná kniha v knihovně 
nachází. Zřizovatel Obec Nížkovice poskytuje každoročně fi nanční 
prostředky na nákup nových knih. Knihovna spolupracuje s Kni-
hovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově a ta několikrát do roka zásobuje 
naše čtenáře knihami z jejího výměnného fondu určeného pro malé 
obce. V  případě zájmu můžeme požadovaný titul zajistit přímo 
z knihovního fondu Knihovny KD a nyní také e-knihy.

Musím s politováním konstatovat, že staří čtenáři nám umírají 
a noví nepřicházejí. Ráda bych v  knihovně uvítala čtenáře všech 
věkových kategorií, ale hlavně rodiče s dětmi. Po tříleté odmlce 
chci navázat také na činnosti, které se osvědčily: 1x za měsíc na-
vštěvovali knihovnu žáci z  družiny v  doprovodu paní učitelky, 
úspěšná byla akce „Pojďme si číst aneb kniha, kafe, kočárek“ pro 
rodiče s dětmi – čtení, hraní, konaly se dílničky, kdy rodiče s dět-
mi něco vyráběli, malovali atd. Tímto se obracím s  prosbou na 
maminky, které by měly čas a zájem pracovat s dětmi, aby se při-
hlásily v knihovně, která je v současné době otevřená každé 1. a 3. 
úterý v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin. Plánuji také vrátit se ke 
spolupráci s MŠ, kdy jsem chodila jako babička Jaruška číst dětem 
pohádku před spaním.

Místní knihovna v Nížkovicích byla v roce 2018 vyhlášena jako 
nejlepší neprofesionální knihovna okresu Vyškov a ráda bych ji opět 
vyzvedla mezi ty nejlepší. Knihovna nemá sloužit jen k půjčování 
knih, ale má být centrem komunitního setkávání. Budu ráda za ka-
ždou Vaši připomínku a námět na další práci.

Jaroslava Helísková, knihovnice

Myslivecký spolek Nížkovice má 11 členů, převážně občanů 
obce. Ve svém volném čase se starají o svěřenou honitbu a zvěř v ní 
žijící. Dle potřeby přikrmování v době nouze předkládají zvěři cca 
20 metráků kukuřice, pšenice a ječmene, k tomu 15 metráků řepy 
a seno. Důležité je i doplňování soli v soliscích. Toto pořizují z kaž-
doročních plateb členů, výnosů z hospodaření spolku a dotací obce.

Odlov zvěře se řídí schválenými plány a stav jednotlivých druhů 
nesmí poklesnout pod stanovenou mez. Sčítání probíhá v  jarním 
období a aktualizace stavů drobné zvěře před plánováním honů.

V letošním roce proběhnou dva hony. Jedná se spíše o společen-
skou událost, kdy pozveme přátele a probereme zážitky z akce. Více 
než polovinu odlovu zvěře za nás zajistí provoz na státní silnici. Kaž-
dý rok nalezneme, nebo je hlášeno cca 10 srážek se zvěří srnčí. Kolik 
jich odejde zraněných a poté uhyne? Jsou i  tací, co si zvěř naloží 
a odjedou, ale toto jednání je možno považovat za pytláctví. Často 
je možno vidět na silnici zbytky rozježděných zajíců a bažantů. Je 
to pro nás smutný pohled. V letošním roce byly umístěny pachové 
odpuzovače kolem míst nejčastějších srážek se zvěří. Jen materiál 
stál 7 000 Kč a hodiny práce. Po skončení sezóny bude účinnost vy-
hodnocena a dle možností v ní budeme pokračovat. 

Členové spolku chovají a cvičí pro výkon práva myslivosti 8 lo-
veckých plemen psů, a  to jezevčíků, teriérů a  ohařů. Bez těchto 
pomocníků nesmí být provozovány hony ani individuální odlovy 
zvěře. 

V příštím roce na jaře bude honebním společenstvem provede-
na aktualizace vlastníků pozemků a přistoupí se k pronajmutí ho-
nitby.

Chtěli bychom Vás požádat o podporu našeho spolku a doufá-
me, že honitba nám bude opět pronajata na další období. Zavazu-
jeme se k řádnému hospodaření tak, aby nedocházelo ke snižování 
počtů všech druhů zvěře a nedopustit jejich nežádoucí nárůst a tím 
ke vzniku škod na polních a lesních kulturách.

Ing. Jiří Dobeš

špicích. Tři děti hrají v Kobeřicích, které mají 
vynikající zázemí, a máme s nimi nejbližší 
vazbu. Jedno dítě pak hraje v druhé soused-
ní obci v  Heršpicích. Nejmladší fotbalisti 
a fotbalistky začínají v mladší přípravce (5-8 
let). V této kategorii mají méně dětí v Kobe-
řicích, kde by se další malý talent hodil. Dal-
šími kategoriemi je starší přípravka (9-10 
let), žáci mladší (11-12 let) a žáci starší (13-
14 let). Dorostenecké družstvo se ani v jedné 
z obcí prozatím složit nepodařilo.

Pokud zvažujete vést dítě k  nějakému 
venkovnímu sportu, tak v obou vesnicích je 
přístup a péče o mládež nadprůměrná. Za-
čít je možné kdykoliv a  v  jakékoliv věkové 

kategorii. Tréninky probíhají celoročně jak 
v  hale, tak venku na umělé trávě, turnaje 
mimo sezónu a v létě navíc s fotbalovým tá-
borem s výlety na prvoligové stadiony. Kobe-
řický tým pořádá v Nížkovících v sokolovně 
navíc akci na Mikuláše pro malé fotbalisty. 

Pro pomoc s  přihlášením dítěte nebo 
s dotazy se na nás můžete obrátit jak zprá-
vou na našem facebooku @sknizkovice pří-
padně i  emailem info@sknizkovice.cz, rádi 
vám kontakt zprostředkujeme.

Fotbal není jen sport, jsou to i kamarádi, 
společná radost a zklamaní, společné akce, 
výlety atd.

Ing. Miroslav Kousek


