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Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou první číslo zpravodaje 

tohoto roku. Skončila zima, pomalými krůčky 
přichází jaro a s prvními teplými sluneční-
mi paprsky snad i pozitivní nálada v každém 
z nás. Stejně jako příroda, tak i život na obci 
se začíná pomalu probouzet ze zimního spán-
ku. Lidé pracující na svých zahradách či jen 
tak toulající se po nížkovických ulicích, děti 
pobíhající a povykující na dětském hřišti, to 
vše je již známka toho, že teplé počasí nás více 
láká k pobytu venku. A zde, stejně jako dalším 
občanům, mi to nedá, abych neapelovala na 
všechny pejskaře, aby si po svých „psích mi-
láčcích“ uklízeli, neboť jen tak se procházka po 
Nížkovicích a přilehlém okolí nestane nepří-
jemnou bojovou hrou, po níž si domů na botě 
přineseme několik nežádoucích pokladů. 

Začátek roku je již tradičně spojen s ně-
kolika kulturními a společenskými akcemi. 
Proběhla Tříkrálová sbírka, obecní i maškarní 
ples, košt slivovice, ostatky a nově obecní zabí-
jačka. Všechny akce byly ve výsledku zdařilé, 
jen bych se ráda pozastavila několika slovy 
u Tříkrálové sbírky, které se již pár let aktivně 
účastním. Před několika lety došlo k zapojení 
dětí jako malých tříkrálových koledníků do 
obchůzky po Nížkovicích. A nelze si nepo-

všimnout, že zájem místních dětí o tuto akti-
vitu opadá. Přitom je zřejmé, že malí zpívající 
koledníci přidají této charitativní akci na atrak-
tivitě a pomohou získat dostatek fi nančních 
prostředků všem potřebným. Je těžké u dveří 
domu vysvětlovat nejmenším dětem a  jejich 
rodičům, proč místo tří králů přišli pouze dva, 
respektive jeden.  Děti, které dříve rády cho-
dily, odrostly prvnímu stupni základní školy 
a novým dětem se prostě nechce. Smutné je, 
že  mnoho dětí nemá podporu  k  účasti na 
takové akci ani doma u svých rodičů. Učme 
prosím naše děti nejen přijímat, ale i  dávat.  
Učme je tomu, že i malá pomoc pomůže velké 
věci. Učme je dělat věci ne „za něco“, ale “pro 
něco“, byť tím něčím může být jen dobrý po-
cit ze sebe sama nebo radost, kterou někomu 
svým přičiněním způsobíme. Učme je aktivně 
se podílet na tradičních obecních akcích jako 
jsou masopust, obchůzka hrkačů na Veliko-
noce či krojované hody. Podporujme v nich 
tradiční venkovské zvyky, kterými vesnice žije 
a které vesnici charakterizují, aby i další gene-
race mohla a měla na co navázat.

Nebudu se zde dlouze rozepisovat o čin-
nosti Zastupitelstva obce, neboť toto si máte 
možnost přečíst v jiném článku. Jsem si vě-
doma toho, že jsou věci, které se nám daří, ale 

také je mnoho těch, které nedokážeme zatím 
dovézt ke zdárnému konci.  Jednou takovou 
bolavou patou je prodej a pronájem obecních 
pozemků, kdy se nám nevede nastavit ceny 
tak, aby byly v souladu s novým zákonem 
O  obcích, ale zároveň akceptovatelné a ku 
prospěchu místních občanů. Naopak se po-
dařilo po několika dlouhých letech dotáhnout 
do fi nální fáze projekt Výstavby rodinných 
domů v lokalitě V sadech. Vždyť první zmínka 
o tomto plánovaném projektu je již ve Zpravo-
daji úvodního čísla roku 2009.

Co se nám ještě daří, je udržovat v naší 
malé obci pestrý kulturní a společenský život. 
Z velkého počtu akcí si mají možnost vybrat 
jak děti, tak i dospěláci. Těmi nejbližšími plá-
novanými je jistě 25. 3. hudební koncert „Ví-
tání jara“ písničkáře Slávka Janouška a jeho 
hostů a jubilejní XXX. Košt vína v neděli 16. 4. 
v místní sokolovně.  Také věřím, že úspěšně 
navážeme v sobotu 8. 4. na loňskou celore-
publikovou akci „Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko“ a sejdeme se ve velkém počtu, abychom 
společně uklidili naši obec a nejbližší okolí od 
odpadků a učinili ji tak ještě krásnější.

Přeji Vám všem mnoho pozitivní energie 
a prosluněných dnů.

Dagmar Mudrlová, DiS.

XIX. Obecní plesXIX. Obecní ples
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20. zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 22.12.2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo se Studio Region 

a cenu za dílo je 49.000,-Kč
2. Zastupitelstvo obce schvaluje RO 15/2016
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Nížkovice pro rok 

2017 v upraveném znění, jak bylo předneseno a to takto :
 Celkové příjmy  10.056.100 ,-Kč
 Celkové výdaje     8.626.100,-Kč
 Financování ve výši   1.430.000,-Kč
 Z toho :
 Změna stavu krátkodobých prostředků 1.777.200,-Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Nížkovice 

na roky 2018 – 2019
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí určení likvidační komise ma-

jetku obce Nížkovice pro rok 2016 ve složení p. Jitka Cagášková, 
p. Eva Honková, Dis, Ing. Jaromír Fridrich

6. Zastupitelstvo obce schvaluje statut sociálního fondu
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2017
8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek – neinvestiční transfer 

pro ZŠ a MŠ Nížkovice ve výši 720.000,-Kč

9. Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Nížkovice 
pro rok 2017

10. Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizačních komisí pro 
provedení inventur za rok 2016 a zástupce obce v inventarizační 
komisi v ZŠ a MŠ Nížkovice takto :

 ÚIK :  předseda -  Ing.Jaromír Fridrich, 
   členové  -  Ing.Petr Kovanda a p.Dušan Horák
 Komise fi nančního odboru : předseda – Ing.Miroslav Kousek
   členové -   Ing.Dušan Knor
 Komise OÚ, knihovna, požární ochrana, sokolovna : 
   předseda – p.Petr Plotěný
   členové -   p.Jaroslav Sobčák
 Zástupce obce do inventarizační komise ZŠ a MŠ Nížkovice paní 

Zuzana Kovandová
11. Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur majetku obce za rok 

2016
12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením rozpočto-

vých opatření za měsíc prosinec 2016 na paragrafech a položkách 
i nad 50.000,-Kč

21. zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 20.3.2017
1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.13/2016
2. Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán obce na rok 2017
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu inventarizace obce za 

rok 2016
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce na VH Vak Vyškov v roce 

2017 a to p. Dušana Horáka
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce na VH Respono v roce 

2017 a to p. Dušana Horáka
6. Zastupitelstvo bere na vědomí předložený záznam o změně čísla po-

ložky rozpočtové skladby ve  schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 
1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke 
zrušení položky 1351, která byly nahrazena položkou 1382. Záznam o 
změně je zveřejněn i na úřednaí desce

7. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí pří-
spěvku organizacím 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek paro Farnost Nížko-
vice ve výši 90.000,-Kč

9. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek pro MS Nížkovice ve 
výši 10.000,-Kč

10. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek pro ČSZ Nížkovice ve 
výši 10.000,-Kč

11. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek pro TJ Sokol Nížkovi-
ce ve výši 5.000,-Kč

12. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek pro SK Nížkovice ve 
výši 40.000,-Kč

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

14. Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním pozemků obci od Michaely 
a Horymíra Novozámských v k.ú.Nížkovice a to pozemky p.č. 938/43 
o výměře 17 m2, p.č. 938/44 o výměře 28 m2, p.č. 938/45 o výměře 
35 m2 a p.č.938/46 o výměře 17  m2. Dále pozemky od Šárky Zítko-
vé, taktéž v k.ú.Nížkovice a to pozemky p.č. 1346/85 o výměře 14 m2 
a p.č.1346/308 o výměře 48 m2. 

15. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele opravy chodníku u školky 
f.Radek Konečný za cenu 144.515,-Kč vč. DPH

16) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 
PV- 014330041210/001 – EON, Nížkovice, TS1 U Kostela stav. úprava“

Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Kanalizace
Jelikož ještě stále není všechno, jak být 

má, jsem nucen znovu psát o kanalizaci. 
V  nejbližší době dostanou dopis s infor-
macemi o nutnosti napojení na splaškovou 
kanalizaci ti občané, kteří se doposud ne-
připojili. Ano, i tací jsou mezi námi.

Pro ty zodpovědné - prosím zkontroluj-
te si trvalé příkazy, jestli máte zadán správ-

ně variabilní symbol platby. Variabilní sym-
bol je číslo Vaší smlouvy, toto je uvedeno na 
titulní straně každé smlouvy. Dále prosím 
o kontrolu Vámi uváděných údajů. Pokud 
jste v předávacím protokolu neuvedli, že 
budete platit zálohy, a přesto je platíte, je 
potřeba tuto skutečnost uvést do souladu 
i  papírově. A samozřejmě i obráceně, po-

kud neplatíte, ale uvádíte v protokolu, že 
platit budete. Dbejte i na to, že musíte na-
hlásit každou změnu na DSO Ligary (pře-
stěhování, úmrtí plátce, změnu počtu osob 
…). Tyto změny je možno ohlásit buď pří-
mo na DSO Ligary nebo prostřednictvím 
starosty obce Dušana Horáka.

Dušan Horák, starosta obce

Ohlédnutí za 2. pololetím roku 2016
V polovině roku 2016 jsem psal, co všechno se za první polo-

letí vybudovalo. Nyní budu pokračovat s druhou polovinou roku.
Zhotovila se nová přípojka splaškové kanalizace k sokolovně, 

protože stávající část přípojky se rozpadla, proto bylo nutné tuto 

část vybudovat nově. Provedla se oprava části komunikace v „Cha-
loupkách“ nástřikem asfaltové směsi. Bylo provedeno vysázení 
zbylé části stromků v „Masarykově sadu“. Byl vybrán projektant 
a zpracoval Změnu č.1 územního plánu Nížkovice. Proběhla ob-
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 7.1.2017 se v naší obci, jako 

každoročně, uskutečnila Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá Česká katolická charita. 

V Nížkovicích tuto sbírku organizoval 
pan Rupert Novák jako zástupce KDU-ČSL 
a paní Blanka Žarovská ve spolupráci s far-
níky a již pátým rokem rovněž se ZŠ a MŠ 
Nížkovice. 

Po ukončení sbírky se promrzlí kolední-
ci zahřáli a občerstvili na místní faře. 

V letošním roce se vybralo 16 027,- Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme. 

Jaroslava Helísková

měna části nábytku v knihovně, na který jsme získali dotaci z Ji-
homoravského kraje.

Výstavba V sadech - zde byla vybrána fi rma zajišťující výběr 
zhotovitele výstavby inženýrských sítí a komunikace. V současné 
době probíhá dořešení podmínek zadávací dokumentace pro vý-
běr zhotovitele.

Obec byla spolupořadatelem nebo přímo pořadatelem kultur-
ně společenských akcí, kterými byly tradiční hody, Kateřinská zá-
bava, III. setkání rodáků, setkání se seniory, vánoční koncert, roz-
svěcení vánočního stromu a silvestrovské setkání občanů na návsi. 
Děkuji tímto všem, kteří se na průběhu a organizaci akcí podíleli.

Dost občanů se ptá mne a místostarosty, jak že je to s těmi 
kompostéry, ke kterým jsme dělali anketu, a občané měli možnost 
se přihlásit k jejich odběru. V rámci DSO Ždánický Les a Politaví 

(ŽLaP) jsme se přihlásili do dotačního titulu. Žádost je po formál-
ní stránce v pořádku a postoupila do hodnotícího kola. V měsíci 
dubnu proběhne vyhodnocení žádostí a poté budeme prostřed-
nictvím ŽLaP informováni o přidělení či nepřidělení dotace. 
V případě přidělení bude následovat výběr dodavatele komposté-
rů. Samozřejmě Vás budeme o dalším vývoji informovat.

A poslední část svého příspěvku věnuji velké změně, která 
se udála na návsi. Tou je odstranění stříbrného smrku – našeho 
krásného vánočního stromu před budovou Obecního úřadu. Jak 
si většina z Vás všimla, strom už v loňském roce vykazoval svým 
sesycháním vážné poškození. Po skácení se toto potvrdilo. Strom 
byl napaden kůrovcem a ke skácení došlo za pět minut dvanáct, 
neboť hrozil pád celého stromu. 

Dušan Horák, starosta obce

Vepřové hody
Třetí lednovou sobotu jsme zorganizovali vep-

řové hody. Tato akce měla evidentně u spoluobča-
nů velký úspěch dle počtu přítomných a rychlosti 
s jakou zmizely vepřové produkty. Počasí nám 
nadmíru přálo, krásný slunečný den byl ideál-
ním časem pro setkání občanů se sklenkou tep-
lého punče, čaje, něčeho ostřejšího a samozřejmě 
u produktů z pašíka. Ohlasy byly velmi pozitivní, 
a proto se již nyní těšíme na příští zimu a další se-
tkání na vepřových hodech. Děkuji tímto všem, 
kteří se podíleli na úspěšném průběhu této akce, 
jak svou prací, tak materiální pomocí. 

Dušan Horák, starosta obce

Dějiny farnosti v Nížkovicích
Fara
Kroniky uvádějí, že fara v Nížkovicích byla již ve 14. a 15. sto-

letí. Z té doby se zachovaly farská zahrada a několik polí a luk. Fara 
zanikla asi v 16. století z důvodů rozšíření nekatolického nábožen-
ství. Po třicetileté válce byly Nížkovice přifařeny do různých farností 
v okolí. Na místě nynější fary byl v r. 1692 byt pro kaplana, ale roku 
1754 úplně shořel. S velkým trápením byla r. 1755 postavena „chatr-
ná stavba“, neboť po 42 letech byla r. 1797 postavena od základů fara 
nová, v rozměrech nynější fary. Tato byla r. 1842 „vlhká, popraskaná 
a na spadnutí, sklep plný vody a zeď ke hřbitovu rozpadlá“, proto byla 
nákladem náboženského fondu opravena. Studna byla vykopána 
r. 1850, v tom roce spadla stodola. V r. 1852 byla střechy fary po-
kryta šindelem, r. 1858 fara znovu opravovaná, neboť stavební práce 
konané dříve byly provedeny špatně. Další opravy kvůli popraskání 
zdí byly v r. 1870, ale již 1873 se pukliny znovu projevily. Nová vazba 
s břidličnou krytinou a postavení nových komínů v r. 1901 bylo sice 
pro faru vylepšením, ale praskání zdí se opět zvětšovalo.  V r. 1908 
byly potrhané zdi pobořeny a znova postaveny a staženy ocelovými 
táhly. Podlahy, stropy a okna byly nové. 

Jak je možné zjistit z pečlivě vedených kronik, fara je postavená 
na slínovém podloží a z těchto důvodů se zdivo stále trhá. V roce 
1998 byla fara opět v žalostném stavu, potrhaná a vlhká, po několika 

desetiletích obývání nájemníky „vybydlená.“ Po skončení nájmu za-
čaly v roce 1999 opravy vyklízením prostor a zbouráním chatrných 
hospodářských stavení.

Na farní radě ve Slavkově bylo s farní radou Nížkovice dohodnuto, 
že faru převezme do dlouhodobého nájmu slavkovská farnost, která ji 
opraví a bude ji využívat pro účely pobytů pro děti, mládež a rodiny 
v rámci soustředění nebo táborů. V roce 2003 byly opraveny okapy, 
nově položeny krovy a vystavěna opěrná zeď. R. 2004 byly opraveny 
omítky, podlahy, elektroinstalace, nová okna, vyklizena půda a opra-
ven záklop, většinou v brigádnické pomoci mládeže ze Slavkova 
a místních farníků. V opravách interiéru, nové fasádě přední strany, 
ohradního plotu a bourání přístřešků ve dvoře se pokračovalo 2005, 
vše v brigádnické pomoci mládeže ze Slavkova a místních farníků.

Fara byla po dohodě farní rady ve Slavkově s farní radou v Níž-
kovicích pronajata v říjnu 2006 slavkovské farnosti pro prázdnino-
vé pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi. Od roku 2008 pokračovaly 
opravy na fasádě a oknech ze dvora, dále vstupní dveře, zateplení 
podkrovní místnosti a instalace ústředního vytápění, dokončení ob-
kladu z palubek v podkroví, sociálního zařízení, podlah v přízemí 
a úprava plochy dvora. Výdaje činily přes 220 tis. korun z rozpočtu 
slavkovské farnosti.

 Sepsal P. Mgr. Milan Vavro, slavkovský děkan

Prožívání Velikonoc
Během celého církevního roku pro-

žíváme v církvi spolu s Kristem události 
jeho života. Při bohoslužebných shro-
mážděních si církev tyto události nejen 
připomíná, ale zpřítomňuje. Tento termín 

„zpřítomnění“ je ojedinělý, a můžeme jej 
prožívat pouze v oblasti víry. Na rozdíl od 
vzpomínky, která může být jen na to, co 
se někdy stalo v minulosti, nebo od přání 
a očekávání, které se může stát v budouc-
nosti, je zpřítomnění možné jen s Kris-

tem. Velikonoční události - jeho utrpení, 
smrt a vzkříšení si nepřipomínáme jako 
při nějakém pietním aktu, ale prožíváme 
je jako skutečné, neboť Ježíš je skrze své 
božství ve chvíli bohoslužby mezi námi 
přítomný, živý, on se obětuje, trpí, umírá 
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Bohoslužby v Nížkovicích:
Květná neděle s žehnáním ratolestí, 9. 4. v 9.30.

Zelený čtvrtek s průvodem do Getsemanské zahrady v 18.00.
Velký pátek s uctíváním svatého kříže v 18.00.

Bílá sobota – slavnost vigilie velikonoční v 19.30.
Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Páně v 9.30.

Velikonoční pondělí v 9.30.

Velikonoce  2017

Narodili se:
1.2.2017 Tomáš Gala
3.3.2017 Monika Hubená

Opustili nás:
28.12.2016 Stanislav Svoboda
25.2.2017 Marta Součková
27.2.2017 Jaromír Hrbáček
18.3.2017 Miroslav Tvrdoň

Leden
23.1. Mudrla Miroslav (70)

Únor
9.2. Mazalová Dobromila (75)
16.2. Menšík Jan (90)
 Lípová Libuše (91)

Březen
6.3. Večeřová Františka (85)
14.3. Babák Lubomír (85)
23.3. Pruch Ladislav (75)

Kronika Jubilanti 2016

na kříži a vstává z mrtvých. Tyto události 
prožíváme zvláště na Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli. 
Také my jsme v tyto dny skrze křest spoje-
ni s Kristem a povstáváme k novému živo-

tu. Při slavení eucharistie (mše svaté) nám 
dává možnost, abychom se s ním osobně 
setkali, přijali jeho odpuštění a nechali se 
jím vést ve svém životě. On je stále s námi 
a dává nám sílu k vytrvalosti ve víře a ve 

vztazích, k dobrému životu, k odpuštění 
a lásce, které je v dnešní době tolik zapo-
třebí. Přeji vám toto osobní prožití Veliko-
noc a přijetí daru spásy.

P. Milan Vavro, slavkovský děkan

Portál Slavkovsko.cz už 3 roky informuje o aktuálním dění 
v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst ak-
tuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém 
portálu www.Slavkovsko.cz najdete vše, co o dění v regionu 
chcete vědět.

Portál Slavkovsko.cz je v provozu od roku 2014 a postupně se 
z něj stal jeden z největších informačních webů v regionu. Slav-
kovsko.cz denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. 
Portál není zaměřený na specifi cké téma, a proto si na něm každý 
najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky za-
městnání a brigád na Slavkovsku. Firmy a personální agentury 

Ze života základní a mateřské školy
Po čtvrt roce opět přicházíme s informacemi z dění v naší škole. Zprávy ze školy společně s fotografi emi aktuálně zveřej-

ňujeme na webových stránkách školy, zde je jen malý výčet akcí, které proběhly od posledního vydání zpravodaje.

Hory Dolní Morava
V půlce ledna hned největší a časo-

vě nejnáročnější akcí byl téměř týdenní 
pobyt školáků na Dolní Moravě, která 
nás přivítala čerstvou sněhovou nadíl-
kou. Již několik let zde tráví děti společ-
né chvíle s kamarády z řeznovické školy 
a pod vedením zkušených instruktorů 
se učí lyžovat. Proč právě Dolní Mora-

va? Kvůli rozmanitosti 
místních lyžařských sva-
hů a nádherné přírodě. 
Ubytování nám zajišťuje 
chata Terezka, která se 
nachází hned naproti 
sjezdovky U slona. Pro 
začátečníky je zde dět-
ský park Amálka. Zdat-

zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve 
vašem okolí najdete na www.slavkovsko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionál-
ních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném sezna-
mu událostí z celého regionu na adrese www.slavkovsko.cz/
kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky 
zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky 
fanoušků.

Portál Slavkovsko.cz podporuje regionální dění a spolupra-
cuje s řadou institucí v regionu, např. Zámkem Slavkov a Pivova-
rem Slavkov. Píšeme o Slavkovsku pro Slavkovsko.
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Projekt 
Masopust
S roční pravidelností si připomí-

náme v podobě projektového dne 
období Masopustu. Žáci ve skupin-
kách zjišťovali informace k maso-
pustním dnům a zvykům, které si 
vzájemně sdělovali. Nechyběla vý-
roba masopustních chrastítek, zpěv 
písní a pohybové hry. Na závěr jsme 
všichni pochovali basu.

Výuka prožitkem
V rámci hodin Člověk a jeho svět a přírodo-

vědy nás navštívila paní záchranářka z Červe-
ného kříže s výukovým programem s doprav-
ní tématikou „Sněhulák záchranář“. Sněhulák 
zachraňoval medvídka, který riskoval svůj ži-
vot neopatrnou jízdou na kole. Žáci se hravou 
formou seznámili s tím, jak ošetřit otevřenou 
zlomeninu, odřeninu a poraněný hrudník. Při-
pomněli si důležitá telefonní čísla a dopravní 
značky.

K výuce přírodovědy rovněž využíváme 
prostředí přírodní zahrady, kam žáci zavěsili 
vlastnoručně vyrobená krmítka pro ptáčky. Za-
hrada žákům slouží k pozorování přírody, sle-
dují její rozdíly v zimě a na jaře, pozorují stopy 
ve sněhu a rovněž zaznamenávají růst stromu, 
který zde na podzim zasadili. V  hodinách tě-
locviku jsme několikrát využili bohaté nadílky 
sněhu a strávili je mimo sokolovnu pobytem 
venku, hraním na sněhu a bobováním.

ní lyžaři mají možnost zdokonalovat svůj 
carvingový styl na nejnáročnějších svazích 
jako je Sněžník a Kamila. Jedno odpočin-
kové odpoledne jsme vyjeli lanovkou na 

jízda na bobové dráze.  Letos se na hory vy-
dalo 18 školáků a s hrdostí můžeme napsat, 
že všichni se vrátili po šesti dnes pobytu 
jako zdatní lyžaři.

Slaměnku, kde jsme mohli obdivovat krásy 
místní přírody. Mezi zasněženými a omrz-
lými stromy jsme si připadali jako v pohád-
ce. Velkým zážitkem byla pro mnohé děti 

Kulturní akce
23. 2. jsme se vypravili společně s dětmi z mateřinky do di-

vadla Radost v Brně. Shlédli jsme divadelní představení Brouč-
ci Jana Karafi áta. Ve střídání roč-
ních období jsme sledovali příhody 
Broučka a Berušky od jejich naroze-
ní až do dospělosti. 

Den poté za námi přijeli do ško-
ly učitelé ze ZUŠ pan Libor Janeček 
a Maria Mikhailová, aby nás sezná-
mili s hudebními nástroji. Blíže nám 
představili zobcovou a příčnou fl ét-
nu, mandolínu a kytaru. Zopakovali 
jsme si, jak se máme chovat na kon-
certě, co se smí a co je nevhodné. 
Popsali jsme si kytaru, vyslechli si 
příběh o vzniku píšťalky vyrobené 
z rákosí. Dozvěděli jsme se, že fl ét-
na hraje až 20 tónů, ale kytara umí 
zahrát tónů 44. Každá skladba má 
svoje tóny, melodii, akordy a rytmus. 

Jednotlivě i společně nám učitelé zahráli několik instrumentál-
ních skladeb. Společně jsme si zazpívali pár lidových písniček 
a celý koncert jsme zakončili Mravenčí ukolébavkou.
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Po loňské soutěžní sezóně, ve které obsadili mladí hasiči z Kobeřic 
u Brna, jejich součástí jsou i naše děti z Nížkovic, v celkovém hodno-
cení sedmé místo a po prázdninovém oddechovém nočním požárním 
útoku nastala od září nová soutěžní sezóna. Po několika trénincích 
proběhl v listopadu „Závod požární všestrannosti“. Akce se kona-
la v Kozlanech za již chladného podzimního počasí. Po počátečním 
méně úspěšném pokusu na disciplíně „Štafeta požárních dvojic“, kde se 
mladší umístili na čtvrtém místě a starší na sedmém místě, se pustili do 
vlastního branného závodu. Nakonec si obě mladší družstva vyběhala 
přes všechny soutěžní stanoviště druhé a dvanácté místo z třiatřiceti 
soutěžních družstev. Starší žáci se umístili na pátém a dvaadvacátém 
místě z pětadvaceti soutěžních družstev.

Na zimní období je opět na pořadu soutěží „Otevřená uzlová liga“. 
Do závodů byla za mladé hasiče sestavena tři soutěžní družstva. Každé 
družstvo se skládá ze čtyřech soutěžících. Po počátečních kombina-
cích byli do družstva „A“ zařazeni Zdenda Šimek a Luci Cagášková. 
Družstvo „B“ se seskupilo z Matesa Charváta, Toni Šimkové, Laury 
Křivánkové a Dejva Cagáška. Do „C“ zapadla Síma Švestková a Anež 
Vyhnánková. Jako první v pořadí začala začátkem listopadu soutěž 
v Drnovicích. Na start se dostavilo 108 družstev ve všech třech věko-
vých kategoriích. I přes početnou konkurenci se podařilo přípravce 
umístit na třetím místě. Mladší nastupovali ve třech družstvech a po-
dařilo se jim obsadit čtvrté, jedenácté a dvanácté místo. Obě starší 
družstva již nedosáhla na tak dobré výsledky a obsadila dvacáté osmé 
a  čtyřicáté místo. Za čtrnáct dní jsme vyrazili natěšení nedávnými 
úspěchy na další závod. Tentokrát  nás hostily Hrušovany u Brna. Do-
razilo sem 78 družstev a začaly nové souboje  o dobré umístění. Zde se 
nám podařilo opět dosáhnout dobrých úspěchů. Přípravka se umístila 
na čtvrtém místě, mladší družstva dosáhla na druhé, čtvrté a čtrnácté 
místo. Starším se tentokrát podařilo dostat na osmé a šestnácté místo.

Nastala dvouměsíční přestávka naplněná tréninky, vánočními 
a novoročními oslavami. Po tomto skvělém odpočinkovém čase jsme 
se vydali koncem ledna na další závody. Tentokrát do Brna. Zde dosáhli 

na úspěch pouze naši nejmenší z přípravky se svým prvním místem. 
Starším se podařilo pouze šesté a devatenácté místo. Mladší na tento 
víkend nevzpomínají v dobrém. Trestné body za špatně uvázané uzly 
odsunuly zatím naše nejlepší družstva na páté a sedmnácté místo. Na-
proti tomu družstvo „C“ se vyšvihlo na osmé místo.

Polovina února nás zavála na půdu našeho největšího konkurenta 
a to do Hostěrádek-Rešova. V malém sále kulturního domu se sešlo 
86 soutěžních družstev. I přes velkou tlačenici se podařilo přípravce 
vybojovat druhé místo. Starší dosáhli na páté a osmadvacáté místo. 
V odpoledních hodinách přišli na řadu mladší. Po dobře našlápnutém 
rozjezdu se podařilo „áčku“ dvakrát chybovat ve fi nále a následkem 
toho bylo druhé místo. Další dvě družstva skončila na pátém a jede-
náctém místě.

Konec února, poslední závody, Bosonohy. Na závody se jelo se smí-
šenými pocity. Podaří se nám zabodovat, nebo zapracují nervy a bude-
me chybovat? Dalším záporným faktorem u mladších byla nepřítom-
nost některých závodníků a muselo se na poslední chvíli předělávat 
seskupení jednotlivých družstev „B“ a „C“ a to přímo na místě sou-
těže. Naštěstí se zvolená kombinace ukázala jako přínosná. Nakonec 
se podařilo „áčku“ i přes drobné chybičky postavit na metu nejvyšší 
a obsadit první místo. „Béčko“ v upravené sestavě skončilo na šestém 
místě a naše třetí družstvo mladších si vysloužilo dvacáté místo. Pří-
pravka se v  této soutěži umístila na šestém místě a starší si vybojovali 
čtvrté a osmnácté místo. V celkovém hodnocení ročníku 2016/2017 si 
přípravka vysloužila třetí místo z šestnácti zúčastněných družstev. Star-
ší si vyběhali páté a čtyřiadvacáté místo z jedenasedmdesáti družstev 
a mladším se po vyhodnocení bodování dostalo umístění na druhém, 
osmém a desátém místě z devětašedesáti přihlášených družstev. Na fi -
nále se probojovala dvě družstva mladších, jedno družstvo přípravky 
a jedno družstvo starších. Finále mladších a starších se koná koncem 
března v Kovalovicích a fi nále přípravky začátkem dubna v Brně.

Na jarní část soutěžní sezóny je připraven „Závod požární vše-
strannosti“, který se bude konat počátkem dubna v Pístovicích. V květ-

Co nás čeká?
I v následujících měsících máme nabitý program různý-

mi akcemi, ze kterých zmíním návštěvu výukového programu 
o včelách v Muzeu Vyškova, návštěvu v Moravské galerii v Brně, 
výjezd na dopravní hřiště ve Vyškově, úklid naší obce a výlet do 
Kovozoo ve Starém Městě v rámci Dne Země. Snažíme se, aby 

žáci nabývali své vědomosti nejen ve školních lavicích, ale i pro-
žitkem a daří se nám to i díky fi nančním sponzorským darům, 
ze kterých hradíme převážně dopravu. Tímto všem sponzorům 
školy srdečně děkujeme.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Zápis do 1. ročníku
Ve středu 19. dubna od 14,00 do 16,30 

proběhne v budově ZŠ zápis žáků do 
1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Zápis 
se skládá z formální stránky, kdy rodiče 
zažádají o přijetí dítěte a předloží potřebné 

dokumenty. V letošním roce to znamená, 
že v případě žádosti o odklad povinné 
školní docházky je nutné doložit potřebná 
doporučení od odborného lékaře a škol-
ského poradenského zařízení v  den zápi-

su. Druhá část zápisu je motivační a bude 
připravená pro děti tak, aby si tento den 
zapamatovaly jako prima vstup do své dal-
ší důležité etapy života.

Mgr.,Bc.Ivona Princlíková, ředitelka školy

Nížkovické děti v SDH Kobeřice
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Ostatky, masopust, fašank – označení pro rozverný a nevázaný 
zvyk, který je spojen s průvodem masek, vůní koblihů, dobrého 
uzeného masa a pálenkou, která zahřeje v chladivém zimním po-
časí při celodenní obchůzce vesnicí.

Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat 
v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Jedná se původně 
o pohanské svátky – antické slavnosti, tzv. saturnálie, což byl jeden 
z nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní 
slunovrat k poctě Saturnově. Masopustní veselí tedy patrně souvisí 
s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara.

Datum dne masopustního průvodu masek vesnicí je stejně 
jako Velikonoční pondělí pohyblivý a závisí na prvním úplňku 
měsíce po prvním jarním dnu.  Od data Velikonoc  se následně 
vypočítává datum Popeleční středy, které předchází masopustní 
úterý - poslední den zábav, hodování, plesů, karnevalů a zabíjaček.

Masopustní průvod vesnicí v tomto roce připadl tentokrát na 

sobotu 25. února.  Od půl desáté ráno se začali scházet u místní 
sokolovny bezdomovci, slepice, ruské Máši, Lego panáčci, řezník, 
Elf, potápěč, klauni a se svou družinou přijela na svém voze také 
egyptská královna Kleopatra. V tradičním průvodu nemohl chy-
bět medvěd s medvědářem. Odvážné ženy se mohly nechat vyšet-
řit na mamografu místním bláznivým doktorem. Masek bylo ko-
lem třiceti a jde jen těžko všechny vyjmenovat. Všichni zúčastnění 
však zaslouží obdiv a pochvalu za svou nápaditost a originalitu, 
většina z nich pak za to, že vydržela v průvodu až do zdárného 
konce. Pro všechny masky a hudební doprovod, který opět zajistili 
členové Ohřebláků, bylo připraveno po průvodu občerstvení v po-
době guláše. Na závěr večera si místní divadelní uskupení, které 
vzniklo výhradně pro tento večer, připravilo pro všechny návštěv-
níky sokolovny program v podobě divadelní hry. Všichni přítom-
ní se dozajista pobavili a ze srdce zasmáli.

Dagmar Mudrlová,DiS.p p p p g

Ostatky v Nížkovicích

nu a v červnu již budou probíhat jednotlivé soutěže v „Požárním úto-
ku“ a dalších doprovodných soutěžích. Jako třešnička na dortu bude 
koncem května uskutečněno „Okresní kolo“ mladých hasičů, které se 

bude konat v Milešovicích. Pro ty, co se o prázdninách nudí, připravily 
opět Hostěrádky-Rešov noční soutěž v požárních útocích.

Ludvík Šimek

Večer, před dětským maškarním 
karnevalem, dne 18. 2. 2017 proběhl 
tradiční, letos již devatenáctý, Obecní 
ples.

Tentokrát sice nebyl sál zaplněn 
do posledního místečka, ale i tak stálo 
za to, se tohoto společenského veče-
ra zúčastnit. Zábava se jako obvykle 
rozbíhala pozvolně, jakmile však 
odeznělo pár písniček v podání kape-
ly Ad Hoc Team Slavkov u Brna, ve 

které mimochodem zpívá, a opravdu 
velmi dobře, naše spoluobčanka Klá-
ra Ševčíková, hned bylo v sále a hlav-
ně na tanečním parketu veselo.

Také letos si mohli příchozí 
u pokladny zároveň se vstupenkami 
zakoupit obálky s losy – štěstíčka. 
V  některých z nich se ukrývaly bílé 
losy zaručující okamžitou výhru ně-
které z mnoha pěkných cen. Ovšem 
ty nejkrásnější a největší ceny byly 

XIX. Obecní ples
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NÍŽKOVICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Nížkovice v nákladu 300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 17655. Zpravodaj vychází nepravidel-
ně. Články do zpravodaje mohou předkládat občané Nížkovic a  členové místních sdružení. Příspěvky občanů procházejí jazykovou úpravou, 
redakční rada si vyhrazuje právo na jejich krácení. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy shodné s názory redakční rady. Příspěvky zasílejte na 

adresu podatelna@nizkovice.cz nebo doručte přímo na obecní úřad. Autoři fotografi í Dagmar Mudrlová, Dis., Jiří Bárta a Ing.Petr Kovanda
Sazba a grafi cká úprava: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

Nížkovice - Heršpice 6:2 (2:0) Kousek Miroslav 3, Berný Lukáš 3

Nížkovice - Archlebov 8:2 (3:1) Berný Jan 2, Kousek Miroslav, Berný 
Lukáš, Horák Tomáš, Chytil Tomáš, 
Dlhý Radek, Novotný Martin

Nížkovice – Dambořice dorost 7:2 (2:1) Berný Lukáš 2, Berný Jan, Novotný 
Martin, Chytil Tomáš, Fridrich Petr, 
Zouhar David  

Zimní přípravné utkání 

SK Nížkovice

Dětský maškarní karneval „Začarované království „
Píše se datum 19. února 2017, je krásné nedělní odpoledne a v místní 

sokolovně začíná být rušno.
To se děti převtělily do nejrůznějších pohádkových postaviček, hr-

dinů komiksů či zvířátek, aby všichni společně pomohli princezně So-
fi i zachránit její pohádkové království, které začarovala zlá čarodějnice 
Roxana.

Děti se ujaly svého úkolu velice dobře. Nejprve odčarovaly včelku 
Máju s Vilíkem, pak pomohly vodníkovi přenést rybky do jiného rybní-

ka, Krakonošovi zachránily všechna zvířátka, kočičce a pejskovi pověsily 
vyprané prádlo a nakonec poradily princezně, jak odčarovat zakletého 
prince, s kterým společně odehnali zlého draka. Dokonce děti odpustily 
čarodějnici Roxaně a pozvaly ji na zámek, kde právě začal ten správný 
pohádkový bál a nejedna princezna zde protancovala svoje střevíce. 

Program pro děti připravila TS Carola Brno a drobné dárky a občer-
stvení pro děti nachystala Obec Nížkovice. 

Zuzana Kovandová

samozřejmě ponechány na tradiční půlnoční 
losování. Šťastní výherci si mohli mimo jiné 
odnést celokovový kuchyňský robot, kvalitní 
zahradní nářadí, mobilní telefon, překrásný 
dort, či poukaz, na který výherce obdrží od 
místních myslivců jimi střeleného kance.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat ne-
jen těm, kteří aktivně pomohli při náročné 

přípravě plesu, zejména paní Cagáškové, paní 
Ondrové, paní Pospíšilové, paní Mudrlové, ale 
také paní Helískové a paní Honkové, které vy-
pomohly v pokladně a paní Oprchalové, která 
tradičně a ochotně zajistila šatnu.

V neposlední řadě patří velký dík těm, 
kteří svými dary a prostředky na obecní ples 
přispěli.

Jsem přesvědčen, že ti, kteří se plesu zú-
častnili, nezalitovali peněz za vstupné a dobře 
se pobavili. 

Těším se, že se opět za rok na této tradiční 
akci sejdeme a věřím, že to bude i v hojnějším 
počtu.

Ing. Jaromír Fridrich, 
místostarosta obce


