
Čas plyne jako voda. Ani jsme se ne-
nadáli a už pomaličku končí první čtvrtletí 
nového roku.

Každý z nás se alespoň jednou zamyslel, 
jaký ten uplynulý rok byl a co nám přinese 
rok 2016.

Když se tak ohlédnu zpět, dostává mě 
to k zamyšlení a úvahám. Povedlo se vše, co 
jsme chtěli? Splnili se nám sny a naše cíle? 
Mohli jsme udělat něco jinak, lépe? 

Tady se budeme v odpovědích rozchá-
zet. Každý z nás má jiné priority a rozdílný 
názor na život.

Doufám, že vše špatné zůstalo v  loň-
ském roce a  letos nás čekají samé radost-
nější události.

Jsem vděčná za všechny situace a všech-
ny duše, které jsem v  předešlém období 

potkala. Ať už v  tom dobrém nebo v  tom 
špatném. Vždy Vás tyto zkušenosti něčím 
obohatí.  Jak se říká: „ Co Vás nezabije, to 
Vás posílí“. 

Snad s přibývajícími léty si začínám více 
vážit různých maličkostí a drobných úspě-
chů, ze kterých mám nesmírnou radost.

Nový rok by pro nás všechny mohl 
být výzvou „Co můžeme zlepšit“ nejenom 
v obci, ale hlavně v osobním životě. Proto-
že, když každý z nás zapracujeme právě na 
sobě, bude se nám společně dařit lépe.

Vím, že svět bez lží, závisti, pomluv 
a  dalších nepříznivých událostí je jen po-
hádka, ale také vím, že se život skládá ze 
spousty maličkostí, které pokud budou pří-
jemné, mohou ten život kolem nás alespoň 
trochu vylepšit.

Nížkovice mi přirostly k srdci a snažím 
se, aby život v naší obci byl lepší. Již něko-
lik let pracuji v Nížkovicích s dětmi, které 
učím kromě tancování i  lásku k  hudbě, 
kultuře a tradicím. Ne vždy mně vše vyjde 
podle mých představ. Jak jsem již napsala 
dříve, každá drobnost, která se povede, je 
úspěchem do budoucna. 

Na závěr chci poděkovat všem za je-
jich přízeň. Těším se na společná setkání 
na dalších kulturních 
či sportovních akcích 
pořádaných obcí nebo 
jinými organizacemi, 
které v  naší obci pů-
sobí. 

Zuzana Kovandová

Slovo zastupitele

1/2016
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Vážení občané, neustále zmiňované téma „kanalizace“ je opět zde. 
Prosím Vás, abyste věnovali kanalizaci svůj čas nejen při čtení to-

hoto článku, ale i v praktickém životě.
Stočné se začne vybírat od 1.7.2016. Do tohoto data bude se vše-

mi podepsána smlouva o vypouštění splaškových vod. Pro vypraco-
vání smlouvy slouží předávací protokol, který jste vyplňovali a ode-
vzdávali na obecním úřadu. 

Stočné se bude účtovat jedenkrát za rok, proto je dobré platit si 
zálohy. Zálohy se budou moci platit pouze převodem z účtu nebo 1x 
za čtvrt roku v hotovosti (provedení hotovostní platby se ještě dola-
ďuje). 

Znovu Vás upozorňuji na to, co do splaškové kanalizace nepat-
ří, a to zejména dámské vložky, vlhčené ubrousky, dětské pleny, dále 
zbytky jídel, tuky a zejména děšťové vody. V naší obci je nátok děš-
ťové (možná spodní) vody, která zvedá náklady na provoz, a proto 
v  jarních měsících budou prováděny kontroly na nátok balastních 
(dešťových, spodních) vod do systému splaškové kanalizace. Bude 
se jednat většinou o kontrolu připojení jednotlivých přípojek k ne-
movitostem. Pro ty, kkteří nejsou doposud připojeni na splaškovou 

kanalizaci.znovu opakuji, že je potřeba se připojit co nejdříve, neboť 
probíhá zkušební provoz a  v rámci tohoto probíhá vyhodnocení 
účinnosti ČOV. Pokud nebude vyhodnocení odpovídat stanoveným 
parametrům, hrozí krácení, v nejhorším případě i vrácení dotací. 

Vyhodnocení účinnosti ČOV je samozřejmě možné, pokud na 
ČOV přiteče z jednotlivých obcí dostatečné množství splašků. Dnem 
uvedením do trvalého provozu nastane pro nepřipojené nemovitosti 
další problém. Majitelé nemovitostí, které nebudou připojeny do to-
hoto dne, budou muset obratem dokazovat likvidaci splašků. 

Likvidací splašků se rozumí odvádění splašků do jímky na vy-
vážení (nemá žádný přepad) a vývoz jímky na místo k tomu určené 
(ČOV), další možností je vlastní čistírna odpadních vod (pouze pro 
ty, kdo nemají možnost se na splaškovou kanalizaci připojit). 

Nenechávejte připojení na poslední chvíli, neboť po připojení 
je potřeba podepsat smlouvu a provést odečet vodoměru. U jedné 
nemovitosti to nezabere mnoho času, ale pokud těch, co se budou 
připojovat na poslední chvíli bude více, mnohem více času zabere 
i veškerá agenda.

Starosta obce Dušan Horák

Kanalizace

1) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 
ZŠ a MŠ v celkové výši 80.701,-Kč

2) Zastupitelstvo obce schvaluje odpuště-
ní nájmu za obecní pozemky, které byly 
významně dotčeny stavbou kanalizace 
p.č.254,259/1 a 260 s tím, aby si pan Drá-
pal podal taktéž žádost o  odpuštění ná-
jmu ze stejného důvodu

3) Zastupitelstvo obce schvaluje RO 11/2015
4) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 

obce Nížkovice pro rok 2016 v  uprave-
ném znění, jak bylo předneseno a to takto:

 Celkové příjmy  7.872.800,-Kč
 Celkové výdaje  9.650.000,-Kč
 Financování ve výši 1.777.200,-Kč
 Z toho :
 Změna stavu krátkodobých prostředků 

   1.777.200,-Kč
5) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový 

výhled obce Nížkovice na roky 2017 – 
2018

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí urče-
ní likvidační komise majetku obce Níž-
kovice na rok 2016, ve složení : Eva Hon-
ková,Dis., Dagmar Mudrlová,Dis. a  Ing.
Jaromír Fridrich.

7) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
sociálního fondu obce Nížkovice na rok 
2016. Tento je přílohou zápisu o průběhu 
zasedání ZO.

8) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek – 
neinvestiční transfer pro ZŠ a MŠ Nížko-
vice ve výši 843.610,-Kč 

9) Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar 
pro MS Nížkovice ve výši 10.000,-Kč

10) Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar 
pro ČSZ Nížkovice ve výši 5.000,-Kč

11) Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar 
pro TJ Sokol Nížkovice ve výši 5.000,-Kč

12) Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar 
pro OS PAPRSEK ve výši 2.000,-Kč

13) Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar 
pro p.Slávka Janouška ve výši 10.000,-Kč

14) Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový 
plán ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2016 a tento 
je přílohou zápisu o průběhu zasedání ZO

15) Zastupitelstvo obce schvaluje členy inven-
tarizačních komisí ve složení :

 ÚIK: předseda : Ing.Fridrich Jaromír
 Člen: Ing.Kovanda Petr, p.Horák Dušan
 KFO: předseda : Ing.Kousek Miroslav
 Člen: Ing.Knor Dušan  
 Komise OÚ, knihovna, PO, Sokolovna: 

předseda: Petr Plotěný
 Člen: Jaroslav Sobčák 
 Zástupce obce v  inventarizační komisi 

v ZŠ a MŠ Nížkovice Zuzana Kovandová.
16) Zastupitelstvo obce schvaluje plán inven-

tarizace majetku obce Nížkovice za rok 
2015 a tento je přílohou zápisu o průběhu 
zasedání ZO.

17) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce Nížkovice provedením rozpočto-
vých opatření za měsíc prosinec 2015 na 
paragrafech a položkách i nad 50.000,-Kč.

18) Zastupitelstvo obce stanovuje: V souladu 
s §102, odst.2,pís.a) Zákona 128/2000 Sb. 
O obcích (obecní zřízení), ve znění  poz-
dějších předpisů, kompetenci starosty 
obce k  provádění jednotlivých rozpoč-
tových opatření v  následujícím rozsahu: 
- do výše 50.000,-Kč, jsou-li vyvolána or-
ganizačními změnami na obecním úřadě, 
pokud tyto změny nevyvolají další nároky 

na fi nanční  prostředky obce (nezvyšuje 
se celkový rozpočet výdajů obce).

Rozpočtové opatření v částkách vyšších může 
starosta obce samostatně provádět jen v pří-
padech:
- Rozpočtového zapojení účelově přiděle-

ných fi nančních prostředků z jiných zdro-
jů (např.dotace)

- Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj 
na zajištění chodu obce, v případě havá-
rií nebo stavu nouze, výdaj k  odvrácení 
možných škod, dále když včasné provede-
ní úhrady je vázáno penalizací a dopady 
penalizace mohou výrazně překročit pří-
padná rizika z neoprávněné úhrady

- Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nad-
řízených orgánů a dohledů a další nutné 
výdaje, kdy schválení rozpočtového opat-
ření je nezbytné a má jen formální cha-
rakter, protože výdaj musí být realizován

- V  případě zaúčtování příjmů a  výdaje 
daně z  příjmů právnických osob, které 
platí sama sobě

- V případě technické změny rozpočtu vli-
vem změny předpisů, pokud mají vliv na 
rozpočet (technickou změnou máme na 
mysli např.zavedení nové položky v prů-
běhu roku nebo vyhlášením použití do-
časného paragrafu apod.)

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na in-
formaci o  každém rozpočtovém opatře-
ní, provedeném v  kompetenci starosty, 
a to na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce konaném po schválení rozpočtové-
ho opatření starostou a  jejího stručného 
odůvodnění, které je možné podat i ústně.

místostarosta obce Ing.Jaromír Fridrich

3. Zasedání ZO Nížkovice – 22.12.2015
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Vážení občané,
dne 15. února 2016 se začaly vybírat poplatky za odpad 
a psa na rok 2016, vždy v úřední dny, tj. v pondělí a ve 
středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce, tj.:
- poplatek za odpad na jednu osobu činí 490,- Kč za rok
- poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- 

Kč za rok

Do 31. března 2016 se odpad vyváží na staré známky. Po 
tomto datu se bude odpad vyvážet pouze na nové známky 
na rok 2016.

Narodili se:

18.1.2016
Eliška Matoušková

25.1.2016
Stanislav Vetro

Leden 
1.1. Božena Kreutzerová (75)
4.1. Marie Kohoutková (95)

Únor
16.2. Libuše Lípová (90)
18.2. Jozef Zaťko (80)

Březen 
20.3. Marie Krumniklová (70)
21.3. Vojtěch Ragas (85)
26.3.  Jana Pruchová (70) 

otevřeno denně

úřední dny:
Pondělí 8:00 – 17:00 hod. (přestávka 12:00 – 12:45 hod.)
Středa 8:00 – 17:00 hod. (přestávka 12:00 – 12:45 hod.)

Místostarosta:
Středa 16:00 – 18:00 hod.

Poplatky na rok 2016 Kronika

Jubilanti 2016

Úřední hodiny na OÚ Nížkovice

Další kapitolou života v  obci jsou od-
pady. Mám zde na mysli odpady, které 
produkuje každá domácnost. Všechny nás 
trápí, proč platíme za odpad tak velké část-
ky. Nejdříve Vám vysvětlím, z čeho všeho 
se poplatek za odpad skládá. Poté zkusím 
nastínit svou představu, jak s odpady v obci 
nakládat.

Cena za odpad, kterou platí obec společ-
nosti Respono, se skládá z několika položek. 
Je to cena za svoz a uložení komunálního 
odpadu na skládce (to je ten odpad, který 
vhazujete do svých popelnic), cena za svoz 
a uložení BIO odpadu (hnědé popelnice), dal-
ší položkou je svoz a likvidace nebezpečného 
odpadu (probíhá několikrát do roka a vybírá 
se na návsi od občanů). Další položkou je svoz 
a uložení na skládku velkoobjemového odpa-
du (kontejner několikrát do roka přistaven za 
mateřskou školkou), dále sem patří uložení 
odpadu občany ve sběrném dvoře Slavkov 
u  Brna. Výčet ještě není konečný. Další po-
ložka je svoz a uložení hřbitovního odpadu 
(kontejner za hřbitovem), dále svoz tříděného 
odpadu. Za tříděný odpad se platí pouze svoz, 
uložení tříděného odpadu je pro obec výhod-
né, a to v tom, že tento odpad je od obce vy-
kupován jako druhotná surovina společností 
EKO-KOM (papír, sklo, plasty, nápojové kar-
tony). Když všechny tyto položky sečteme, 
dohromady to činí  436.534,-Kč. Od občanů 
na poplatcích za odpad a prodejem druhot-

né suroviny Eko-komu do rozpočtu přibude 
396.317,-Kč. Což činí rozdíl 40.217,-Kč, které 
platí obec ze svého rozpočtu.

Abychom mohli platit za odpady méně 
peněz, je potřeba někde ušetřit. Dle mého 
pohledu ušetřit můžeme na tříděném od-
padu. To znamená, že budeme-li více a lépe 
třídit, mělo by tím pádem ubýt komunál-
ního odpadu a více peněz se obci vrátit za 
výkup druhotné suroviny. 

Dalším tématem je BIO odpad. Pokud 
budeme více využívat tuto složku odpadu, 
i zde můžeme ušetřit a to tím, že se vrátí-
me k využívání kompostu (který je tím BIO 
odpadem, který nyní končí v popelnicích). 
Spousta z  Vás si řekne - tomu se to píše, 
když bydlí na bytovce a máte pravdu. Ale   
informoval jsem se v obcích v okolí. Uve-
du jako příklad obec Hrušky, která pořídila 
občanům kompostéry (samozřejmě z dota-
cí) a tím pádem zrušila popelnice na BIO 
odpad a samozřejmě ušetří za svoz a ulože-
ní na skládku.

Tak a nyní k  mé představě o likvidaci 
odpadů. Rozšířil bych počet sběrných míst 
tříděného odpadu a navýšil počet kontej-
nerů na tříděný odpad u papíru a plastu. 
BIO odpad bych posílil jedním velkoobje-
movým kontejnerem v obci, než si občané 
opravdu řeknou „ano, má cenu třídit“.

Další možností využívání třídění je 
způsob, který je provozován například obcí 
Šitbořice (v průběhu března jsem zde ob-
jednán na další seznámení s  provozem). 

Odpady V této obci to funguje tak, že obec jednou 
za x sváží pytle od jednotlivých poplatníků 
s vytříděným odpadem. Tento odpad poté 
prodává jako druhotnou surovinu. Pytle 
jsou označeny čárovými kódy jednotlivých 
poplatníků a při svozu se pytle váží. To, co 
obec získá, poté přerozděluje zpět. Do ko-
munálního odpadu se při řádném třídění 
dostává mnohem méně odpadu a tím pá-
dem jsou i poplatky mnohem menší. Po-
dobný způsob zkouší pilotním projektem 
v obci Křenovice. Na konci letošního roku 
bude tento projekt vyhodnocen a budeme 
se tímto zabývat. Tento způsob je ale mno-
hem náročnější na zajištění ze strany obce 
(obecních pracovníků).

Pokud moje představa o lepším třídě-
ní bude reálná, cena za odpad se nesníží 
z roku na rok. Ale slibuji zde, že po kanali-
zaci je pro mne toto téma číslo jedna.

A poslední informace. Pokud přistou-
píte na lepší třídění, tak vězte, že papír je 
možno odevzdat i do Základní a mateřské 
školy a to tak, že svázaný necháte před vraty 
na školní dvůr, nebo přede dveřmi do ško-
ly. Dále je možno odevzdávat víčka z PET 
lahví a plechovky od nápojů do Základní 
a  mateřské školky nebo na Obecní úřad. 
Tyto suroviny odevzdává ZŠ a MŠ a  vý-
těžek je použit na léčení pětileté holčičky 
Patričky, která kvůli rozsáhlému tělesnému 
postižení několikrát do roka podstupuje 
náročnou rehabilitační terapii. 

Starosta obce Dušan Horák



4 Březen 2016

Masopust představoval období hodování a  veselí mezi dvěma 
postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky 
i svatby. Je to třídenní lidový svátek, tedy masopustní neděle, pon-
dělí a úterý, které jsou dle regionu zvány například končiny, ostatky, 
fašank či přímo masopust. Konají se různé masopustní obchůzky, 
průvody masek, scénické výstupy, veselice, které končí taneční zába-
vou s půlnočním pochováváním basy. Masopust končil v noci před 
Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všech-
ny vyzval k rozchodu. Druhý den na Popeleční středu se naposledy 
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 
byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou 
bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambo-
ry. Následovalo 40 dnů (tedy až do Velikonoc) „půstu“ a to hlavně od 
masa, tance a radovánek.

V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, 
který obchází s muzikou vesnicí.

A tak to bylo i u nás v sobotu 20. 2. 2016. Skoro tři desítky roz-
manitých masek se sešly před sokolovnou, aby společně s kapelou 
Ohřebláci chodily od domu k domu, kam přinesly dobrou náladu, 
ochutnaly koblížky, koláčky, uzené a nejrůznější pamlsky, které jim 
naši spoluobčané nachystali. V současné době již nechodí mnoho 

tradičních masek, jako byl Žid s pytlem, bába s nůší, svatební pár, ša-
šek, kobyla či kozel. V Nížkovicích je každým rokem zachován ales-
poň medvěd vedený medvědářem. Všichni se vždy těšíme, jaké mas-
ky si kdo vyrobí. A že mají účastníci masopustního průvodu vždy 
originální nápady, můžete posoudit na přiložených fotografi ích.

Naše poděkování patří organizátorům i všem zúčastněným.
Zuzana Kovandová

Masopust

Je neděle 24. ledna 2016 a ze sokolovny se ozývá 
mňau, mňau, haf, haf, kykyryký a dětský smích. Co-
pak se to děje? 

Kdo tam byl, tak ví, že se koná dětský karneval 
pod názvem „Hrátky se zvířátky“.

Dvouhodinový program přichystal Vinohraďá-
nek  Brno, z.s. , respektive členové tanečního usku-
pení Carola Brno. Děti si zatancovaly a zasoutěžily 
se spoustou zvířátek. 

Děti se naučily kočičí taneček, pomohly kovbo-
jovi chytit splašeného koníka, s opičkou a tučňákem 
navštívily ZOO, slepičce a  papouškovi posbíraly 
rozsypaná zrníčka, proběhly opičí dráhou a  na zá-
věr nastoupili všichni do pohádkového vlaku plného 
zvířátek a projeli spolu celou sokolovnou.

Doufám, že se všem karneval líbil a  v  příštím 
roce se těšíme na krásné postavičky z  pohádek, 
nejrůznější veselé i  strašidelné masky, superhrdiny 
i postavičky ze života. 

 Zuzana Kovandová

Dětský maškarní karneval

Dovoluji si Vás tímto oslovit s  nabíd-
kou asistenčních služeb, které, pravda jsou 
v naší obci provozovány již několik let, ne-
jsou však využívány v takové míře, v jaké by 
mohly. Je to nabídka služeb především pro 
seniory. Asistenčním pracovníkem je paní 
Blanka Pospíšilová. Asistenčními službami 
jsou činnosti, které paní Pospíšilová vyko-
nává v  rámci své pracovní náplně, a které 
jsou hrazeny OÚ Nížkovice. 

Do činností asistenčních služeb patří: 
příprava a podání léků, donáška oběda, ohřá-
tí a podání stravy, úprava a převlečení lůžka, 
drobný úklid, donáška nákupu, zalévání 
květin, vyřízení poplatků na obci (odpad – 
popelnice, stočné), vyřízení poštovních čin-
ností (inkaso, kredit do mobilu, nákup novin 
a  časopisů). Ve výjimečných případech se 
rozsah služeb může rozšířit po dohodě se 
starostou obce a paní Pospíšilovou. 

Nabídka asistenční služby v obci
Nebojte se a nestyďte se tyto služby vy-

užívat, vždyť proto tato služba byla v  obci 
zřízena, aby se vyšlo vstříc lidem, kteří ji 
potřebují. I proto obec paní Pospíšilovou 
zaměstnává. Pokud budete mít zájem o ně-
které z nabízených služeb, obraťte se na sta-
rostu či místostarostu obce, nebo přímo na 
paní Blanku Pospíšilovou (pro ty kdo neví 
o koho jde, za svobodna Čumbovou).

Starosta obce Dušan Horák
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V sobotu 6. 2. 2016 se konal v Nížkovi-
cích již XVIII. Obecní ples.

Ples zahájily děti z  tanečního kroužku 
Čtyřlístek Nížkovice, které nás přenesly 
svým tancem do muzea panenek. K  tanci 
a poslechu hrála hudební skupina Veroniky 
a Václava Řihákových. 

Atmosféru plesu oživilo vystoupení ta-
neční skupiny Carola Brno, která zatancova-
la svoji „Valčíkovou variaci“ a moderní tanec 
„Forever Mine Nevermind“.

V  letošním roce tombolu vystřídala 
štěstíčka, kde se v každé páté obálce skrý-
vala jedna z  přímých výher. Neochudili 
jsme ani hosty, kteří čekali na půlnoční 

Vstoupili jsme do nového tematického 
roku, vyhlášeného papežem Františkem - 
Roku milosrdenství, který má svůj vrchol prá-
vě o Velikonocích. O co v tomto roce půjde?

Do tohoto tématu nás může uvést otáz-
ka: Co se Bohu líbí nejvíce? Odpovědí je toto: 
odpouštět svým dětem, mít s nimi slitování, 
aby také odpouštěli bratřím a zářili ve světě 
jako pochodně Božího milosrdenství. 

Celý lidský život by se dal nazvat heslem 
„Návrat domů“. Narodili jsme se do světa, 
který je Bohu vzdálený, ve kterém má svou 
moc také zlo, nemoc a smrt. Utrpením a obě-
tí svého života na kříži nás Kristus přišel s Bo-
hem smířit. 

V Lukášově evangeliu vypráví Ježíš podo-
benství o dvou synech a jejich dobrém otci. 
Každý se můžeme oběma synům podobat. 
První syn si vyžádá od otce svůj podíl dědic-

slosování. Z osudí bylo vylosováno 20 vý-
herců, kteří si odnesli například divočáka, 
televizi, tablet, poukaz na selátko, dárkový 
koš, zahradní nářadí, nejrůznější domácí 
spotřebiče apod.

tví, který brzy 
v cizí zemi pro-

marní. Domů se vrací s  lítostí po té, co mu 
dojde, že u otce měl všechno a nyní nemá nic.

Druhý syn je sice celý život doma s  ot-
cem, ale přesto by se měl také vrátit domů. 
On totiž svého otce nepřijal, nevážil si jeho 
lásky a blízkosti, nevnímal ji. Nebyl mu vděč-
ný a neocenil to, co má. 

Oba bratři ztratili vztah k otci. První skr-
ze své hříšné jednání, druhý svou nevděčnos-
tí. Oba měli šanci vztah znovu obnovit. První 
ji využil cestou ztráty toho, co měl, druhý měl 
šanci jít cestou nalezení a objevení toho, co 
stále má.

Slavením velikonoc církev vyznává Ježí-
šovo zmrtvýchvstání jako defi nitivní vítězství 
nad zlem ve světě a v nitru člověka. Veliko-
noce jsou pro každého člověka novou každo-
roční příležitostí navrátit se domů, k  Bohu, 
milosrdnému Otci.

Obecní ples

Velikonoce – návrat k Bohu

Obecní ples patří mezi nejvíce navště-
vované akce v Nížkovicích a my doufáme, 
že jste se všichni pobavili a zachováte mu 
svojí přízeň i v dalším roce.

 Zuzana Kovandová

V tomto roce slavíme Svatý rok Božího 
milosrdenství, abychom zakusili ve svém ži-
votě něžný a líbezný dotek Božího odpuštění, 
Boží přítomnosti v nás a Boží blízkosti zvláš-
tě ve chvílích největší nouze. Proto máme 
v tomto roce otevřít srdce, aby nás všechny 
tato Boží láska a tato radost naplnila milosr-
denstvím, které může skutečně přispět k vy-
tvoření lidštějšího světa. Má se to promítnout 
do našich mezilidských vztahů, ale i do vzta-
hu k Bohu. Máme možnost, jak uvádí papež 
František, „Mocně pocítit radost, že jsme 
byli nalezeni Ježíšem, který nás jako Dobrý 
Pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili“. 

Zvláště v těchto našich časech, kdy je od-
puštění v prostředí lidského soužití vzácným 
hostem, se důraz na milosrdenství stává nalé-
havějším, a to všude: ve společnosti, v institu-
cích, v práci a také v rodině.

P. Milan Vavro, děkan

ZÁPIS
Na začátku února jsme měli zápis do 1. ročníku. Druhý den po 

zápisu do základní školy pro nás paní kuchařky a  Ivetka připra-
vily překvapení, a  tak jsme si dopolední svačinku užili a osladili 
v „CUKRÁRNĚ u MOCHOMŮRKY“.

Po obědě na nás čekalo další překvapení. Do třídy za námi při-
šla paní ředitelka a pan starosta, aby  nám předali Pamětní listy 
k zápisu s naší fotkou a podpisy paní učitelek se základní školy.

MOTÝLEK
– kroužek pro předškoláky. Bunda, čepice, boty … papučky do 

ruky. Přejdeme přes přechod, v  šatně se převlečeme, přezujeme. 
Vypracujeme úkoly, píšeme na tabuli, hrajeme si v  družině …., 
protože MY UŽ CHODÍME DO ŠKOLY.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
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FAUNA KOUTEK
S pomocí rodičů a přátel školy se nám  podařilo vybudovat mís-

to, kde  můžeme pozorovat živá zvířátka. V akváriu nám plavou 
americké a africké cichlidy. V teráriu pozorujeme dvě „spící Růžen-
ky“ – dvě samičky gekončíků nočních. V druhém teráriu čeká na 
jarní sluníčko šestice afrických achatin – tedy šneků. Nezapomněli 
jsme ani na LESNÍ ZVÍŘÁTKA. Na procházce jsme se vydali ke kr-
melcům, kam jsme donesli suché pečivo, které sbíráme ve školce.

TVOŘENÍ 
Protože jsme tvořivé děti, tak jsme si v Centru dílna sami vyro-

bili „KINETICKÝ PÍSEK“, ze kterého už dva měsíce tvoříme hory, 
tunely, silnice, bábovky, nebo do něj kreslíme. Že ho denně vysy-
peme trochu na zem, nám Ivetka s Luckou odpouštějí.

TRADICE
Střapačky, koník, jelítka, koláče, barevné cukroví – to vše jsme 

si pečlivě vyrobili, než jsme si zahráli na MASOPUSTNÍ VESELI-
CI. Tak jsme si i my ve školce užili masopustní průvod masek, zpí-
vání lidových písniček. Nezapomněli jsme ani na pohoštění (místo 
masa jsme dali přednost sladkým dobrůtkám).

Za děti ze školky sepsala Danka Doležalová

Od posledního čísla zpravodaje, na podzim 2015, se v naší ško-
le udála spousta akcí. Máme mnoho krásných zážitků a společných 
setkání, ať už v rámci školy či mimo ni. I když je naše škola malá 
s menším počtem žáků, snažíme se dětem dopřát pestrý program 
i mimo lavice ve třídách. Škola není jen „učení a známky“, ale také 
strávený čas s ostatními spolužáky a kamarády. Čas příprav, zkou-
šek na vystoupení, společných projektů, těšení na výlet, divadlo, 
výstavu, čas společně prožitých chvilek o přestávkách, v družině, 
výměn názorů, argumentů i usmiřování. 

Doba předvánoční je u nás ve škole vždy spojena s  tradiční-
mi akcemi. Na závěr roku jsme pekli perníčky společně s Liláčky, 
uspořádali jsme pro veřejnost Vánoční dílničky a jarmark a krás-
ným zakončením minulého roku byl tradiční Benefi ční koncert 
pro děti z dětského domova LiLa v Otnicích.  Na začátku ledna se 
pár dětí naší školy účastnilo Tříkrálové sbírky. Ještě jednou všem 
mnohokrát děkujeme za fi nanční dary.

Hory Dolní Morava 
Největší akcí letošního roku byly hory na Dolní Moravě. Každý 

rok se sem vracíme kvůli krásné přírodě, výbornému ubytování 
a především kvůli rozmanitým sjezdovým tratím, které vyhovují 
jak začátečníkům, tak pokročilým lyžařům. V neděli 17. 1. jsme se 
brzy ráno sešli u školy a netrpělivě čekali na autobus. Ten v zápětí 
přijíždí. Nastává loučení, poslední pusa mámě a tátovi a  jede se. 
Větší obavy vidíme v očích rodičů než samotných dětí. Ty se těší 
– na sníh, lyžování a kamarády z Řeznovic, které znají z minulých 
let. S řeznovickou školou jedeme již poněkolikáté a celkově je nás 
na chatě Terezka ubytováno bezmála devadesát.

Počasí nám celý týden přálo. Teploty pod nulou, sluníčko, pra-
chový sníh. Občas pohádkově sněží. Jeden den se za námi přijel 
podívat pan starosta Dušan Horák. Na svahu se přesvědčil, jak jsou 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

j p

nížkovičtí lyžaři šikovní. Protože je sportovec, připojil i odborné 
rady, aby jejich pokroky byly co největší. Byli jsme dvakrát na bo-
bové dráze. Každý večer byl pro děti připraven doprovodný pro-
gram. Mohly si něco vytvořit, zahrát společenské hry nebo se po-
dívat na fi lm.  Poslední den se konala diskotéka. Ještě před ní byli 
všichni lyžaři i snowbordisté oceněni sladkou odměnou. Na konci 
pobytu i začátečníci umí vyjet na kotvě a sjet na lyžích z kopce. 
Pokročilí se zdokonalili v carvingovém lyžařském stylu. Všech pět 
dnů zvládli všichni naši školáci na výbornou, bez pláče, stýskání, 
bez úrazu. I když některé děti byly vůbec poprvé bez rodičů a ještě 
navíc na několik nocí, byly úžasné. Všechny nás to ohromně bavilo 
a už plánujeme, že příští rok pojedeme zase.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 4. 2. ve dvě hodiny odpoledne se dveře naší školy 

otevřely pro mateřáčky, kteří přišli k zápisu do 1. ročníku. Vstup 
dítěte do školy je prvním vážným krokem v jeho životě. Budoucí 
školák by měl umět řadu věcí, které mu tento krok usnadní.

Paní učitelky a několik žáků, kteří své mladší kamarády do-
provázeli na cestě mezi stanovišti, se snažili o přátelskou a klid-

g
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nou atmosféru. Celým zápisem nás provázelo téma Perníkové 
chaloupky. Za své snažení při plnění úkolů si děti odnesly malé 
dárečky. Druhý den na ně ve školce čekala sladká odměna v cuk-
rárně U Muchomůrky a pamětní list s jejich fotografi í ze zápisu. 
Věříme, že den zápisu bude dnem, na který budou předškoláci 
rádi vzpomínat.

Zápis do 1. ročníku pokračoval i v pondělí 8. 2., kdy přijeli děti 
a rodiče z domácího vzdělávání. 

Pro školní rok 2016/2017 je zapsáno 19 budoucích prvňáků, 
z toho 13 k běžné docházce a 6 v režimu domácího vzdělávání.

Dagmar Mudrlová,DiS., Mgr.Bc. Ivona Princlíková

Přezkoušení žáků 
v režimu domácího vzdělávání

Každého půl roku přijíždí do naší školy rodiče s dětmi v režimu 
domácího vzdělávání. Letošní přezkoušení proběhlo v sobotu 9. 1. 
a v úterý 12. 1. Všech 25 žáků předvedlo svá výběrová portfolia, 
kde jsme viděli pracovní listy, sešity, zajímavé výkresy, fotografi e 
a  zápisy v  cestovatelských denících nebo vlastnoručně vyrobené 
knížky. Někteří zahráli na fl étnu, klavír nebo trubku. Paní učitelky 
sledovaly prezentace žáků a pokládaly doplňující otázky k prezen-

tovanému učivu. Na přezkoušení se přišel podívat i pan starosta 
Dušan Horák.

Další společné setkání nás čeká při přezkoušení v červnu.
Mgr.Bc. Ivona Princlíková

Naši páťáci - vítězové v Hravě žij zdravě 
v Jihomoravském kraji

I v letošním školním roce se žáci 5. ročníku zúčastnili 9. roč-
níku internetového kurzu ,,Hravě žij zdravě“. Cílem je podpora 
správných stravovacích zvyklostí a zvýšení pohybové aktivity dětí 
a tím i prevence dětské nadváhy a obezity. Žáci prochází v průběhu 
soutěže 4 lekce a nabývají tak teoretické znalosti, které fi xují v prů-
běhu plnění praktických úkolů a Deníčku. V soutěži pak vítězí tří-
da s největším počtem bodů na žáka.

Žáci 5. ročníku - Sabča, Hanka a Lukáš, s pomocí a dobrou ra-
dou od Markétky ze 4. ročníku se umístili na 1. místě v Jihomorav-
ském kraji a na 7. místě v ČR.

Ceny a  diplom  od zástupců Potravinářské komory ČR byly 
předány žákům v zastoupení paní učitelky Marty a  Ivony. Všem 
blahopřejeme.

Mgr. Marta Valentová

Pokud Vás zajímá více, co se děje v naší základní a mateřské 
škole, navštivte naše webové stránky, které si samy spravujeme pod 
stránkami obce - http://nizkovice.cz/zs-a-ms-nizkovice/

Jaro se už pomalu probouzí a  tak za-
čínají první zahrádkářské práce. Stříháme 
a vyvazujeme vinohrad, probíhá jarní řez 
ovocných stromů a  vyhrabávání trav-

natých ploch.   Za okny   už v  truhlících 
rostou sazeničky celeru a  paprik a  brzy 
zasejeme i rajčata. Ve sklenících vzcháze-
jí první ředkvičky a  saláty. První vzorky 
vín poskytli   členové naší ZO na výstavu 
vín do Brna. Začínáme i s přípravou naší 

Zahrádkáři XXIX. výstavy vín tiskem pozvánek a svo-
zem vzorků. Tímto zveme občany Níž-
kovic i  jejich přátele   k  návštěvě výstavy. 
Přijďte ochutnat dobrá vína a  zazpívat si 
u cimbálu.

 Ing. Jiří Juřička
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Z činnosti TJ SOKOL Nížkovice
Na konci roku proběhl tradiční turnaj ve 

stolním tenise, jak dospělých, tak mládeže. 
Jako každý rok byly zajištěny věcné ceny pro 
všechny účastníky, což u podobných turnajů 
v našem okolí není vůbec běžné.  Pro vítěze 
byly připraveny samozřejmě ceny hodnot-
nější.

V kategorii mládeže se zúčastnilo 
5 sportovců. Vítězství vybojoval Lukáš Dob-
rovolný, na druhém místě skončil Roman 
Vaverka a na třetím Honza Uhýrek. 

V kategorii dospělých se tentokráte se-
šlo 23 účastníků turnaje.  V rámci turnaje se 
představili tři hráči okresního přeboru, kteří 

hrají za TJ Němčany. Na turnaji v Nížkovicích 
mezi sebou sehráli miniturnaj. Šlo o tyto hrá-
če :Radek Neužil (Němčany), Arnošt Hladký 
(Nížkovice) a Dušan Horák (Nížkovice). 

 Z vítězství v amatérské části turnaje se 
nakonec radoval Dan Zámečník. Druhé 
místo obsadila jediná žena – dívka v turna-
ji Kateřina Cardová. Třetí místo vybojoval 
Martin Hofírek. 

Děkujeme tímto všem, kteří se na turnaji 
podíleli jak sponzorsky, tak pomocí při po-
řádání.

Další akcí pořádanou TJ Sokol je košt 
slivovice, který tentokráte proběhl 27.února 

a přihlášeno bylo 28 vzorků pálenek.
V kategorii ovoce modrého – pravá sli-

vovice se na prvním místě umístil Josef Je-
řábek, na druhém Libor Pospíšil a na třetím 
Karel Hrabovský. 

V kategorii meruněk zvítězil Tomáš Ho-
řava, druhý skončil Miroslav Tvrdoň a třetí 
Tomáš Gala. A v  poslední kategorii ostat-
ních pálenek vyhrál Miroslav Partyka, dru-
hý byl Jiří Souček a třetí Radek Neužil. 

Děkujeme Dáši Koukalové a Ivetě Horá-
kové za pomoc při rozlévání vzorků a zajiš-
tění občerstvení.

Milan Koukal

NÍŽKOVICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Nížkovice v nákladu 300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 17655. Zpravodaj vychází nepravidel-
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SK Nížkovice
SK Nížkovice se mimo kopané taktéž ak-

tivně podílí i na společenském životě v obci. 
Mezi aktivity SK patří organizace Silvestrov-
ské zábavy, na které každoročně hraje pan 
Petr Popíšil z Dambořic.

Na podzim proběhl již tradiční výšlap 
„Burčákový pochod“. Tento rok byla zvolena 
trasa z Milotic do Mutěnic. Na tuto akci SK 
zajišťuje dopravu autobusem a  zatím vždy 
se autobus podařilo zaplnit do posledního 
místa. 

V nedávné době proběhl tradiční Ma-
sopust s  „Pochováváním basy“, který opět 
proběhl pod křídly SK ve spolupráci s OÚ 
Nížkovice. 

Všechny akce, pořádané SK, fi nancuje-
me z vlastních zdrojů, z příspěvků účastníků 
akcí a  samozřejmě za podpory sponzorů. 
Všem bychom tímto za podporu rádi podě-
kovali.

Ing. Miroslav Kousek

Myslivost a příroda
Po mírné zimě se příroda probouzí vel-

mi rychle, vše začíná rašit a zelenat se.
Na polích začnou jarní práce a  všude 

bude probíhat čilý ruch. V  této době jsou 
nejvíce ohroženi volně žijící živočichové, 
zvláště ptáci a zvěř. Všichni vidíme, jak po-
slední roky ubývá  drobné zvěře (bažanti, za-
jíci), ale i  srnčí a mnoho druhů ptáků. Toto 
není způsobeno  jen přemnoženými dravci 
a  zvěří  škodicí myslivosti a  nevhodným 
hospodařením na polích, ale také námi, lid-

mi, neboť nejsme ohleduplní k přírodě tak, 
jak by si to zasluhovala a  vyžadovala, a  to 
hlavně v období kladení mláďat a hnízdění 
ptáků. Všichni návštěvníci přírody, zvláště 
majitelé psů, by se měli vyhýbat vstupu do 
lesů, remízků a zatravněnýchz ploch. K pro-
cházkám využívat jen veřejných cest a  své 
miláčky nenechat volně pobíhat a  pokud 
nejsou ovladatelní, mít je na vodítku. Chrá-
níme tak nejen volně žijící živočichy, ale i sa-
motné pejsky před zaběhnutím, zraněním 

a  nakažením přenosnými chorobami i  na 
člověka, jakou je např. prašivina.

Znovu připomínám majitelům čtyřkolek 
a různě upravených motorek, aby si přírodu 
nepletli s motokrosovou dráhou a neprovo-
zovali zde, jakoby, sport, někdy i v nočních 
hodinách.

Na závěr bych řekl , že většina návštěvní-
ků vstupuje do přírody za poznáním a potě-
chou a tací jsou vždy vítání.

 Hospodář MS  Vilém Havelka


