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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
slovo zastupitele bych rád věnoval fungování zastupitelstva a akcím týkajících
se činnosti stavební komise v tomto roce.
K prvnímu bodu bych rád uvedl, jak práce
v zastupitelstvu probíhá. Jelikož ne všichni
vědí, že zastupitelé a jednotlivé komise se
scházejí i mimo veřejná zasedání, kde je
pak k vidění jen rychlé hlasování bez debaty o daném bodu programu. V naší obci
zastupitelstvo jedná o jednotlivých bodech
zpravidla v předstihu na pracovních zasedáních. Tyto pracovní zasedání jsou většinou 2-3 do měsíce a trávíme na nich okolo
dvou až tří hodin. Mimo tyto zasedání probíhají i zasedání jednotlivých komisí, které pak dávají své závěry jako doporučení
všem zastupitelům. Pokud se tedy budete
účastnit veřejného zasedání a nebude vám
jasné, proč se zastupitelstvo kloní k něja-

kému výsledku, a jak k němu dopracovalo,
máte možnost se zeptat, případně vznést
připomínku. Dobrá připomínka nám může
dát jiný pohled na věc a jistě za ni budeme
rádi.
K akcím týkajících se stavební komise:
plánujeme revitalizaci veřejného osvětlení
na LED technologii, od které si slibujeme
úspory jak na provoz, tak i opravy. Zejména oprav je na stávajícím osvětlení hodně.
Bylo vypsáno výběrové řízení a ti, co byli
svědky přímo na veřejném zasedání, hned
po otevření obálek ví, že nebyla žádná nabídka zastupitelstvem akceptována z důvodu vysoké ceny. V současné době probíhá
projektantem doplňování projektu „cesty
za hřbitov“, které si vyžádal stavební úřad,
předpokládáme začátek prací v druhé polovině roku. Projekt sokolovny a návsi
je v procesu získání stavebního povolení

a současně začínají práce na prováděcím
projektu. Na tuto rekonstrukci budeme
chtít využít dotačních titulů. Proces projektování chodníku ke křížku a oprav chodníků v intravilánu obce je zdlouhavý hlavně
v řešení majetkoprávních vztahů a pro tento rok již víme, že se nestihne. Řešíme nová
urnová místa na místním hřbitově. Místo
rozšiřování kolumbária se kloníme k řešení umístění uren do země kryté pomníkovou deskou. V nejbližší době budeme řešit
i drobné stavební a udržovací práce v hospodě na sokolovně, která svým stavem na
kompletní rekonstrukci sokolovny již nepočká. V neposlední řadě nás čeká ještě nucená kompletní rekonstrukce hromosvodů
na škole a školce.
Není toho pro tento rok málo, snad se
vše podaří. Buďte zdrávi.
Ing. Miroslav Kousek
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Slovo starosty
Milý spoluobčané, moje příspěvky
do tohoto zpravodaje vznikaly v průběhu
ledna a února, a tedy nereflektují současnou složitou situaci. O tom, jakou dobou
si procházíme, čtete denně v tisku, dozvídáte se z rozhlasu, z televize a samozřejmě i z internetu. Nemá tedy smysl se více
rozepisovat. Ale nedá mi to, abych na vás
neapeloval. Moc prosím, vnímejme všichni nařízení vlády ČR a řiďme se pokyny,
které vláda vydává. Můžeme si o spoustě
z nich myslet své, ale zdraví máme jenom
jedno. Buďme ohleduplní zejména ke starší
generaci. Velmi si vážíme nabídky pomoci
od jednotlivců, ať už se týká nabídky zprostředkování nákupu či šití roušek, i když se
přiznám, předpokládal jsem, že nabídka
bude větší. Držím nám všem palce, ať se za
nějaký čas všichni ve zdraví sejdeme na nějaké společenské akci v obci.
V návaznosti na nařízení vlády ČR došlo i k omezení hodin pro veřejnost u všech
úřadů, tuto skutečnost neovlivníme a žádáme tímto občany o respektování tohoto stavu. Jakmile to bude možné, bude minimálně náš úřad znovu pro veřejnost k dispozici
v plném rozsahu.
Dále ještě jednou nabízíme pomoc seniorům s nákupy. Byly vám doručeny letáky s nabídkou pomoci s nákupy, tak se
nestyďte této nabídky využít.
A nyní bych se rád vrátil do loňského
roku, který je sice již nějakou dobu za námi,
ale jelikož náš zpravodaj vychází čtvrtletně, tak se za rokem 2019 ohlédnu až nyní
v březnu.
V loňském roce jsme na obec pořídili
nový malotraktor, ke kterému je dokoupeno i příslušenství obsahující přední radlici
na sníh, zadní rozmetadlo (především na
sníh a náledí), mulčovací rameno a nosič
kontejnerů včetně jednoho kontejneru. Na
dětském hřišti na návsi jsme nechali zhoto-

vit pod lípu lavičku, která je kolem kmene
stromu a kterou zhotovil místní stolař Jirka
Vilam. Kolem schodů ke kostelu a hřbitovu
jsme nechali položit drenáže, abychom odvodnili podloží pod schody a zabránili vytékání spodní vody na schody. Doufám, že
se nám to povedlo. Když už jsem u kostela,
tak podél schodů je položen nový kabel veřejného osvětlení k lampě u kostela, kterým
se napájí i osvětlení hodin na kostelní věži.
Obec investovala prostřednictvím školy
do nového nábytku a inventáře ve sborovně školy. Bylo investováno do projektové
dokumentace na rekonstrukci chodníků
a revitalizaci veřejného osvětlení. Následně
bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Další investicí bylo nakoupení a výsadba stromů. V sadech se vysadili japonské
třešně neboli sakury, Na hraničkách u cesty „k dubu“ byly vysázeny meruňky a nad
fotbalovým hřištěm bylo vysázeno několik
švestek namísto uschlých třešní. Za pomoci místních občanů byl připraven pozemek
„u Ježíška“, který bude letos na jaře osázen
jako květnatá louka. Proč květnatá louka?
Aby mimo jiné měly včelky kde nasbírat pyl
na med. A kde je „u Ježíška“ a proč „u Ježíška“? Je to lokalita nad hřbitovem u křížku a „u Ježíška“ nazvaly tento kříž děti
z místní mateřské školy. A jelikož se mi to
líbí, už této lokalitě říkám také „u Ježíška“.
Dále obec byla nápomocna paní Červinkové, která z pošty vytvořila smluvního partnera pošty „Poštu Partner“ a provozuje zde
i „poštovní kavárnu“. Doufám, že u občanů
má tato služba kladný ohlas. Ke konci března skončila nájemní smlouva současnému
nájemci hospody „na sokolovně“. Nového
nájemce jsme vybrali, ale kdoví, kdy se
bude moci hospoda otevřít.
Od Jihomoravského kraje jsme dostali
dvě dotace, a to na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace ve výši 100 000 Kč a druhou

na zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci sokolovny. Tato byla ve výši
500 000 Kč.
Samostatnou kapitolou je příprava rekonstrukce sokolovny. Projektová dokumentace pro stavební povolení je hotová
a čeká se na poslední vyjadřovací dokumenty úřadů a správců sítí, aby se mohlo
požádat o vydání stavebního povolení. Podle posledních informací se čeká na vyjádření odboru územního plánování a vyjádření vodoprávního úřadu.
V průběhu loňského roku proběhlo
i značné množství kulturních, společenských a sportovních akcí, které byly různě
navštěvované. Ale myslím, že je zde velká
různorodost, takže jste si mohli vybrat. Jedná se o ples, hody, předhodovou diskotéku,
Kateřinskou zábavu, vánoční koncert, turnaje v nohejbale, stolním tenise či malé kopané, závody na kolech, den dětí, pálení čarodějnic, zabijačka, ostatky, košt slivovice,
dětský maškarní ples, Vítání jara, Rachot
sv. Kunhuty, vaření gulášů, divadlo, zájezdy
na muzikál a do termálních lázní, setkání
se seniory, půlnoční mše, silvestrovské setkání občanů na návsi a určitě jsem na něco
zapomněl. Všem, kteří se podíleli na organizaci a pomoci s těmito akcemi patří velké
poděkování.
Ale jsou samo sebou i věci, které se
nepovedly, nebo které se vůbec nerealizovaly. K těmto patří „cesta za hřbitov“. Sice
jsme již podali žádost o stavební povolení,
ale stavební úřad nám dokumentaci vrátil
k dopracování, cesta tedy zůstává v plánu
na letošní rok. Nepodařilo se na podzim
oset květnatou louku, toto osetí proběhne
letos na jaře (již proběhlo ve 12.týdnu).
Moc jsme se nevěnovali obecní-školní zahradě. A co se nedaří vůbec je výkup pozemků.
Dušan Horák, starosta obce

Informace z obecního úřadu
Jak jste určitě zaregistrovali, došlo ke změně provozní doby
obecního úřadu pro veřejnost. Doposud bylo pro veřejnost otevřeno pět dnů v týdnu, od začátku roku je ve čtvrtek pro veřejnost
obecní úřad uzavřen. Je mi to líto, neboť jsem stále zastáncem toho,
že úřad je zde pro lidi. Ale bohužel kvůli tomu, kolik administrativy na obcích narůstá, jsme přikročili k tomuto nepopulárnímu
kroku. Jenom pro ilustraci v roce 2015 jsme evidovali 980 spisů
k vyřízení a v loňském roce to bylo 1650 spisů. Pro někoho, kdo
nesnáší byrokracii je to k …. pláči.
Od 24. února se začaly vybírat místní poplatky. U nás se jedná
o poplatek za psa a o poplatek za odpad. Za odpady je nutno zaplatit do konce března. Od dubna bude již vyvážet svozová firma
Respono pouze popelnice (odpad) označené novými známkami.
Z důvodu krizové situace se na známky z roku 2019 bude odpad

vyvážet až do odvolání. V případě změny budete o tomto včas informováni.
Na úřadě najdete modrou knížku „Vaše cesty k bezpečí aneb
chytré blondýnky radí …“. Tuto publikaci vydal Hasičský záchranný sbor a najdete v ní rady, jak se zachovat v případě krizových
situací. Od základních informací o tísňových číslech, přes pomoc
při požáru, povodni, blackoutu, silném větru, dále přes bezpečnost
na silnicích až po kriminalitu páchanou na dětech i seniorech. Kdo
bude mít zájem, může si tuto publikaci vyzvednout zdarma na
obecním úřadě.
Spolu s VAK Vyškov řešíme opakující se zakalení pitné vody
v obci. Prozatím je toto řešeno častějším odkalováním vodovodního
řádu. V případě, že zaregistrujete zakalení pitné vody, neváhejte toto
oznámit na poruchovou linku VAK Vyškov. Zakalení je způsobeno
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stářím potrubí a tvrdostí vody. V průběhu let se v potrubí usazuje děč z vodojemu a celý průtah obcí až k bývalému JZD je ze šedesátzv. „kámen“, který se občas uvolní a způsobuje toto zakalení. (Už tých let minulého století. A toto potrubí již něco pamatuje.)
Dušan Horák, starosta obce
slyším ty komentáře, že potrubí není tak staré. Bohužel hlavní přiva-

Odpady a kanalizace
Jak jste všichni zaregistrovali, zvedla se
cena poplatku za odpad. A mám pro všechny špatnou zprávu, nejedná se o poslední
zvýšení poplatku. Je to dáno samozřejmě
tím, že roste ekonomika a zvedají se nejen
mzdy, ale všechny vstupy jako energie, cena
práce atd. Dalším faktorem je, že poroste
poplatek za uložení na skládku. V současnosti činí poplatek za uložení 500 Kč/tuna,
k tomuto je potřeba přičíst poplatky za svoz,
rekultivaci a za provoz skládky. V roce 2021
bude činit poplatek za uložení jedné tuny
800 Kč, v roce 2023 už 1 000 Kč a cena neustále poroste, až v roce 2028 dosáhne částky
1 800 Kč. Takže se nedivme, že cena za odpad bude stoupat. Toto je dáno zákony o odpadech, které míří ke schválení sněmovnou.
V zákoně o odpadech se také řeší konec
skládkování, který má nastat v roce 2030.
Smutné je, že naši představitelé jsou zase
papežštější než papež, neboť evropská legislativa určuje konec skládkování na rok 2035
a to ještě počítá, že 10 % odpadů se na skládky bude ukládat i po tomto datu.
Ono je toho smutného v tomto návrhu

zákona více, třeba to, že veškeré náklady
ponesou obce. V zákoně se mluví o třídící
slevě, ale ta bude od roku 2022 pro ty obce
a města, která vytřídí minimálně 60 % objemu odpadu. V současnosti dosahujeme
v naší obci třídění kolem 30 %. Mysleli jste,
že je to více? Podle neustále plných kontejnerů s plasty a papírem? Ale proč jsou tyto
kontejnery neustále plné? Není to náhodou
proto, že se nechováme, jak bychom měli?
Kartony nesešlapáváme, stejně tak pet lahve
a jiné plastové obaly. Vrátím se k zákonům
o odpadech. 60% vytřídění není schopna zajistit téměř žádná obec.
Předkladatelé vůbec neřeší předcházení
vzniku odpadů. Proč se nevrátíme k vratným obalům, proč se nepoužívají využitelné
obaly, byť recyklované? Protože lobby výrobců je silnější, než hlas obyčejných lidí, na
které dopadnou tyto změny. Proč předkladatelé neřeší podporu výrobců vyrábějící recyklované výrobky? Odpověď je stejná jako
v předchozí větě. Jak to změnit? Pokud nechcete platit více a více, apelujte na poslance
zvolené za náš kraj, ti mají zastupovat nás, ne

zájmy oligarchů a různých pomatenců, byť
jsme je do poslanecké sněmovny zvolili my,
my voliči.
Takže z tohoto mého příspěvku vyplývá,
že pokud nedojde ke změně při schvalování
zákonů o odpadech, nezbyde nám, než platit
více a více a více.
Z kraje letošního roku DSO Ligary provozovatel a majitel splaškové kanalizace začal s kamerovými prohlídkami potrubí. Ano
to byly ty bílé dodávky firmy Masařík, které
se pohybovaly po obci. Je to proto, že letos
končí záruka, a tak je záhodno tyto prohlídky provést. Postupně se budou prohlídky dělat ve všech obcích. Zatím proběhly v Heršpicích a u nás.
Kontakt na DSO Ligary naleznete na
www.ligary.cz, mail dsoligary@seznam.cz.
Předsedou svazku je v současnosti starosta
obce Křižanovice Lubomír Cenek. Podatelna je společná s podatelnou v obci Heršpice
a účetní svazku je účetní obce Heršpice paní
Kosařová.
Dušan Horák,
starosta obce

MAS Slavkovské bojiště vyhlásila výzvu
pro podnikatele v zemědělských a nezemědělských činnostech
Od 3. března je otevřen příjem žádostí
na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro
podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech, příjem žádostí končí
29.5.2020. Zájemci o tuto výzvu se mohou
obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti
žádosti je místo provozovny na území MAS
Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů
a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE
nebo zemědělská činnost. Školení na podání žádost o dotaci je plánováno na 17.3.
v 15 hodin v Hruškách.
V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 13 mil. Kč.
Finanční příspěvky jsou ve výši 45 % - 50 %
a jsou určené na pořízení strojů, vybavení
nebo stavby v zemědělské či nezemědělské
výrobě.
MAS Slavkovské bojiště opět požádalo
Jihomoravský kraj o finanční podporu na
jednorázové akce neziskových organizací,
spolků a zájmových sdružení konaných
v letošní roce. V loňském roce se tento projekt „Malý LEADER“ setkal s velkým zá-

jmem, do území bylo rozděleno 100 tis. Kč.
Částkou 50 tis. Kč přispěl Jihomoravský kraj.
I letos je plánováno podpořit max. částkou
10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který
bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru, a na
území MAS Slavkovské bojiště. Během dubna budou zveřejněny podmínky podpory na
webových stránkách MAS.
MAS Slavkovské bojiště chystá koncem letošního března vyhlásit další výzvy
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) na vybudování cyklostezek, přestupního terminálu veřejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), na
podporu sociálních služeb v regionu nebo
na investice do mateřského a zájmového
vzdělávání.
Z IROPu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 10 výzev v celkové hodnotě 42,8
mil. Díky finančnímu příspěvku z EU byla
rozšířena budova ZŠ Sivice o nové učebny, na ZŠ Mokrá – Horákov byly upraveny prostory učeben pro odbornou výuku,
rozšířena kapacita MŠ Blažovice nástavbou

na stávající budovu, byly upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice. Z výzvy na
zkvalitnění sociálních služeb na Slavkovsku
a Bučovicku si Diecézní charita Slavkov
a Piafa Vyškov, z. ú zažádali o nová auta pro
centrum denních služeb a pečovatelskou
službu. V letošním roce byla podpořena
revitalizace zámeckého park ve Slavkově,
vznik odborných učeben na ZŠ Hrušky,
ZŠ Těšany a ZŠ Bučovice 710 nebo rekonstrukce chodníků v Hodějicích, Milešovicích, Pozořicích.
Celé znění vyhlášené výzev je dispozici
na našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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Vítání občánků
Již tradičně, s blížícím se jarem, přichází čas na vítání našich nejmenších
občánků. V neděli 8.3.2020 přivítal pan
starosta Dušan Horák tři chlapečky –
Radimka, Lukáška a Marečka. Krásnými básničkami doplnily program ostřílená Simonka a nově recitující Laurinka.
Po zápisu rodičů do pamětní knihy jsme
popřáli rodičům, předali dárky pro miminka a květiny maminkám. Na úplný
závěr jsme požádali všechny zúčastněné
o společnou fotografii a rodiče poté využili možnost vyfotit se se svým miminkem položeným v kolébce.
Alena Ondrová

Ztrácíme i získáváme
Když píšu tyto řádky, nevím, jaká situace bude v době vydání tohoto zpravodaje. To, co prožíváme v souvislosti s koronavirem všichni, ať v Nížkovicích, nebo v celé Evropě a některých částech světa,
nemělo v posledních desetiletích obdoby. Tempo našeho života jsme
nuceni omezit, zpomalit, někde zastavit. Jsme donuceni se zříct toho,
co pro nás bylo samozřejmé. Naše plány se mění, a my si na nový
způsob života postupně zvykáme. Všechno toto dění můžeme vzít
ze dvou základních pohledů, jeden může být pesimistický a druhý
optimistický. Ať jsme věřící či nevěřící, ten první pohled nás vede
k uvědomění si odpovědnosti za sebe i ty druhé kolem nás, ten druhý v nás přemáhá jakoukoli stísněnost, malomyslnost a strach. Chci
vás pozvat k tomu druhému postoji, který sebou nese možnost z této
situace něco získat. Zůstali jsme například spolu ve svých rodinách
a máme na sebe více času. Možná zjišťujeme, jak jsme na sebe měli
v tom stálém kalupu času málo, a že nyní ani nevíme, jak spolu ty
dlouhé chvíle doma prožívat. Mluvili jsme příliš o nutnosti řešení
nepříznivého vývoje narušeného klimatu a ohrožení přírody, ale nebyli schopni se uskrovnit a něco pro to udělat. Příliš jsme byli závislí
na mnoha věcech a činnostech, nyní můžeme dojít ke zkušenosti, že
to jde i jinak, nemusíme mít všechno a být všude.
Pro nás věřící je tato postní doba zcela jiná, než jsme byli zvyklí,

Kronika
Narodili se:
Marek Obhlídal
Opustili nás:
Hana Nováková
Ludmila Šujanová
Aleš Honek
Štefan Korchaník

ale podstata je stejná – pokud se něčeho zříkáme, získáváme a jsme
obdarováni. Zůstáváme doma, nemůžeme do kostela. Snad jsme
si příliš zvykli na to, že svou víru prožíváme hlavně v kostele. Ale
Vzkříšený Kristus je s námi všude, bude s námi i v naší domácí církvi, při naší rodinné nedělní bohoslužbě a denní společné modlitbě
celého světa za odvrácení epidemie, ke které se připojujeme vždy ve
20.00 hodin. My kněží každý den sloužíme mši svatou soukromě za
Boží ochranu před epidemií, za všechny nemocné, zdravotníky, lékaře, záchranné složky a za vás všechny, obyvatele Nížkovic. I když
jsme nyní od sebe vzdálení, svým způsobem jsme si blízko při společné modlitbě a při mši svaté, tak, jak se křesťané modlili a prosili
v těžkých obdobích.
Pokud byste potřebovali individuální duchovní službu, můžete
zavolat (o. Milan Vavro, děkan 604 280 160) nebo napsat na mejl
slavkov@dieceze.cz. Ostatní informace o textech k domácí bohoslužbě, modlitbám, otevření kostela a svátosti smíření jsou na webových
stránkách www.farnostslavkov.cz.
Milí spoluobčané, modlíme se s P. Oldřichem Diváckým za vás
všechny v této nelehké době a vyprošujeme u našeho Pána požehnání a ochranu pro vaše rodiny i pro vás osamocené.
P. Milan Vavro, děkan

Plánované kulturní a společenské akce
Vzhledem k současné situaci v Česku
mohou být akce zrušeny nebo se může měnit jejich termín!

9. 1.2020
020
27.1.2020
31.1.2020
6.3.2020

Jubilanti 2020:
Významného životního jubilea se dožívají:
Leden: Hlaváč Miroslav, Partyková Antonie, Skoupá Eliška,
Šplouchal Petr, Žilková Alice, Krejčí Vědunka
Březen: Vrbková Anna

Muzikál Kleopatra
Rachot svaté Kunhuty
Pálení čarodějnic
Den dětí
Turnaj v malé kopané
Turnaj v nohejbale
Tour de Nížina

18. 4.
25. 4.
30. 4.
30. 5.
20. 6.
27. 6.
1. etapa
22. 5.
2. etapa
5. 6.
3. etapa
26. 6.
(4. a 5. etapa se pojedou na konci prázdnin)
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Zprávy ze školky
Ačkoliv nás letošní zima pořádnou sněhovou nadílkou nepotěšila, nic dětem v MŠ nebránilo vystačit si alespoň s tou trochou a na
pár chvilek ozdobit okolí pořádnými sněhuláky. Přestože toho sněhu
na ježdění tolik nebylo, i na blátě to přece jede! Za dětmi do školky
v únoru přijelo Divadlo Koráb s představením O Budulínkovi, které
se dětem hodně líbilo. Z projektu Zdraví dětem nám přišli popovídat Zdravík s Jedlíkem o zvířátkách z lesa. Děti vyráběly dárečky
k Valentýnu a k MDŽ. Společně jsme si hodně povídali o ptáčcích
a vyráběli krmítka, která děti pověsily ptáčkům na zahrádce. Školáci
z 1. a 2. třídy nám přišli odprezentovat svoje pohádkové knížky, které
si vytvořili v hodinách čtení. V březnu už na nás na procházkách
vykukují jarní kytičky a těšíme se na jaro.
Bc. Olga Dopitová

y
Ze života základní školy
V měsíci lednu se žák 5. ročníku Cyril
Janský zúčastnil okresního kola matematické olympiády ve Vyškově, ve které obsadil
krásné 2. místo. Cyrilovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen
v matematice.
Poslední den prvního pololetí po rozdání vysvědčení bylo pro děti připraveno
soutěžní dopoledne = desetiboj. Navzdory názvu plnily děti 8 disciplín, ve kterých mohly ukázat svou šikovnost a různé
dovednosti např. v hodu mincí, přesunu
míče na provazových kolejích, v polodřepu na výdrž apod. Na stanovištích získávaly body. Podle počtu zapsaných bodů
proběhlo nakonec vyhodnocení a odměnění těch nejlepších. Malou sladkostí byli
odměněni ale všichni zúčastnění. Kdo
neměl nejlepší pocit ze získaných známek
na vysvědčení, měl možnost dokázat, že
může vyniknout i v něčem jiném než ve
vědomostech.
První pondělí v únoru proběhl projekt:
„Třída v pohodě“, zaměřený na vztahy mezi
žáky. Žáci 1. až 3. ročníku a 4. a 5. ročníku
spolu absolvovali 2 vyučovací hodiny. Povídali si o kamarádství, šikaně a škádlení,
hráli společné hry. Vymysleli si kamarádky (Emily a Denisu) a hledali jejich kladné
vlastnosti, které zapsali. Pak tvořili iglú ze
sněhových koulí a zapisovali, co by mohli

společně dělat se svojí kamarádkou/kamarádem. Na závěr se vzájemně ocenili.
Další únorovou akcí bylo bruslení
v Dambořicích. Žáci si přinesli do školy
brusle a další zimní výbavu a hned po osmé
hodině ranní jsme vyrazili sportovat. Od
devíti do desíti hodin byl čerstvě upravený
led jen náš. Děti příjemně překvapily svou
šikovností a vytrvalostí. Ti méně zdatní používali k bruslení pomocnou hrazdičku. Všem
se to moc líbilo, už se těšíme na příští zimu.

Koncem měsíce nás velice potěšilo vyhodnocení žáků naší školy v komiksové
soutěži „Vánoce robíka Ozíka“ (z MAP II).
Během vánočních prázdnin doplňovaly
děti vtipné texty do komiksu. Do soutěže se
zapojilo 150 dětí ze šesti škol. Naši žáci obsadili tři první, osm druhých a tři třetí místa. Čtyři děti z třetího ročníku získaly cenu
poroty. Vítězové se navíc zúčastní v květnu
tvůrčí dílny s panem spisovatelem.
Marie Gálová

Důležitá oznámení ředitelství školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ Nížkovice proběhne ve středu 21. 4. 2020
v době od 13,00 do 15,30.
U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad povinné školní
docházky předloží žadatel v co nejkratší době doporučující
stanovisko odborného lékaře a pedagogicko-psychologické
poradny.
Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v úterý 4. 5. 2020 od 13,00
do 15,00 v kanceláři školy.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele
a vyplněnou žádost o přijetí, s doporučením dětského lékaře.
Potřebné formuláře k zápisu budou před zápisem k vyzvednutí ve
vestibulu MŠ nebo ke stažení na webových stránkách školy.
Bližší informace o zápisech najdete na obvyklých místech (vývěska
obce, nástěnka školy, webové stránky školy).
Vzhledem k mimořádné situaci může dojít ke změně termínu.
Včas budete informováni.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Tříkrálová sbírka 11.1.2020
Již tradičně se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, která
tentokráte probíhala v sobotu 11. 1. 2020. Sešel se hojný počet dětí z naší obce, které koledovaly ve čtyřech skupinkách.
Doprovod jim dělaly místní dobrovolnice paní Žarošská, Cagášková, Látová, Pospíšilová a děti doprovázel hraním na harmoniku Radek Brzobohatý. Před samotným odchodem na koledu všechny přivítal pan farář Mgr. Milan Vavro a pak už se
koledníci za zpěvu „My tři králové jdeme k vám...“ rozešli na
své trasy po obci. Jako poděkování koledníčkům bylo na faře
připraveno drobné občerstvení a horký čaj. Díky Vašim štědrým darům se v naší obci celkem vybralo 22.162 Kč. Tato částka byla předána pořadateli a organizátorovi akce, jímž je Česká
katolická charita. Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům
moc děkuji a budu se těšit na další ročník, kdy se zase společně
sejdeme podpořit dobrou věc.
Mgr. Marcela Fiedlerová

Obecní ples
Tak jako každý rok i letos pro Vás Obec Nížkovice pořádala
obecní ples. Uskutečnil se v sobotu 18. 1. 2020 a byl již 22-tý v pořadí. K tanci a poslechu všem zúčastněným hrála skupina Hroši
Brno. Na hosty čekala bohatá tombola, čítající patnáct cen ve velkém losování a sto-jedenáct cen bylo možno získat v malé tombole. Šance na výhru byla tedy opravdu vysoká. Hlavními cenami

byly poukaz na dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 7 000,Kč, křovinořez Husqvarna a kuchyňský robot Kenwood Prospero
KM 280. Všem výhercům ještě jednou gratulujeme. Za dary a za
přízeň děkujeme všem sponzorům. Již nyní se těšíme na hojnou
účast v příštím roce.
Bc. Jitka Křivánková

Vepřové hody
Zimní období bylo již v minulosti spjato
nejen s vánočními svátky a zimním radovánkami, ale také s domácí zabijačkou. Byla
to akce, která nejen zajišťovala zásoby masa
domácnostem, ale také událost společenská,
jak nakonec dokazují i malebné obrázky Josefa Lady se zabijačkou. Ty letošní vepřové
hody v Nížkovicích připadly na poslední
lednovou sobotu, při čemž dobrovolníci
a kamarádi pana Dušana Horáka začali pilně
s přípravami již v pátek. Od sobotního rána
se pak na plácku za mateřskou školou linula
vůně čerstvé zabijačkové polévky, jitrnic, jelítek a teplého ovaru. K tomu měli návštěvníci

v nabídce několik
druhů buchet, horký svařák, čaj a něco
ostřejšího na zahřátí.
Prodej
vepřových
pochutin začal úderem desáté hodiny.
Že je o tyto masné
výrobky zájem, svědčí i fakt, že se fronta
občanů začala tvořit
už krátce po deváté hodině. Příjemnou atmosféru doplňovali také pánové Radek Brzobohatý a Jirka Vilam, kteří zajistili hudební

program. Veškerý výtěžek z prodeje výrobků
poputuje na financování akcí pro děti.
Dagmar Mudrlová, DiS

Košt slivovice
V sobotu 1. února proběhl 11.ročník koštu slivovice. Přehoupli
jsme se sice do druhé dekády pořádání této akce, ale účast letos byla
tragická-pouhých 14 koštérů a 25 vzorků pálenek. Soutěžilo se jako
vždy v kategoriích modré ovoce, meruňky a ostatní ovoce. V kategorii modré ovoce zvítězil vzorek od Michala Havelky, na dalším místě
se umístil Oldřich Drápal a dále Milan Koukal. V kategorii meruněk
nejvíce bodů získal vzorek Vlastika Krejčího, druhý největší počet
bodů získal vzorek Václava Brzobohatého a třetí Františka Vaverky. V kategorii ostatní ovoce nejvíce bodů získal Tomáš Malina za
vzorek kalvádosu, druhý v počtu bodů skončil taktéž vzorek kalvádosu Zdeňka Cagáška a na třetím místě skončil další vzorek Zdeňka Cagáška a to vzorek pálenky z třešní. Děkujeme všem, kteří se

zúčastnili i těm, co pomohli s organizací a zejména našim milým
děvčatům Staňce a Blance za rozlévání vzorků s úsměvem. A příští
rok se snad sejdeme ve větším počtu koštérů.
Za TJ SOKOL Nížkovice Dušan Horák
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Dětský maškarní karneval
Zaplněná sokolovna v neděli 9. 2. 2020 byla svědkem tradičního dětského karnevalu. Celé radovánky měly téma „Čtyři roční období“, ale děti byly samozřejmě převlečeny podle
svých oblíbených hrdinů, pohádkových či filmových postav.
Celým programem děti provázela královna podzimu. Na
začátku jsme se rozehřáli tancem na známé písničky.
Následovaly hry a soutěže podle ročních období. Stavěl
se sněhulák, nechyběla ani mezi dětmi oblíbená koulovačka,
motýlci přelétávali z kytky na kytku, sbírala se velikonoční
vajíčka, tancovalo se s havajskými tanečnicemi, soutěžilo se
na překážkové dráze a na podzim popadalo listí a bylo třeba
ho posbírat.
Po skončení programu, který připravila Carola Brno, se
děti rozcházely domů s balónky, štěstíčkem a hlavně spoustou
nových zážitků. Drobné dárky a občerstvení pro děti přichystala Obec Nížkovice. Všem, kteří se podíleli na přípravě této
akce děkujeme.
Jitka Cagášková

Tradiční ostatky
Měsíc únor nám díky přestupnému roku
nabídl o jeden den navíc, a právě na ten letos
připadly nížkovické ostatky. Období masopustu je silně spjato s blížícími se velikonočními svátky a neodmyslitelně k němu patří
také tradiční průvod masek. A těch se oproti
loňsku sešlo požehnaně.
Kromě medvěda a dalších zvířat, bez
kterých si ostatky už ani nedovedeme představit, se v průvodu objevila i řada filmových
hrdinů a dalších známých postav. Největší
atrakcí však byl bezpochyby příjezd sovětského tanku, který na návsi bouřlivě vítaly
nadšené davy. Během svého krátkého pobytu v Nížkovicích se vojáci museli potýkat
s řadou neočekávaných překážek, a když je
pak technika definitivně zradila, neváhali
pokračovat s ostatními pěšky.
Přestože počasí bylo po celý den téměř
aprílové, sem tam spadlo pár kapek a občas i zasněžilo, nikomu to nezkazilo náladu

a za doprovodu hudby Óhřebláků průvod
v pozdních odpoledních hodinách zdárně dorazil až k posledním domům. Kdo se
s maskami v obci potkal, jistě mi dá za pravdu, že bylo opravdu na co koukat.
Stejně jako každý rok, i letos se na ostatky poctivě přichystaly nejen masky, ale také
místní, kteří průvod vítali napečenými sladkými či slanými dobrotami a často i něčím

Divadlo v Nížkovicích
Kdo by neznal Martina Kabáta nebo loupežníka Sarka Farku… Jsou to samozřejmě postavy
z pohádky Jana Drdy – Hrátky s čertem. Tuto
divadelní pohádku napsal Jan Drda v době nacistické okupace v roce 1942. V roce 1954 byl námět zpracován jako rozhlasová pohádka a svého
známého filmového zpracování, s kreslenými kulisami od Josefa Lady, se příběh Martina Kabáta
dočkal v roce 1956. V sobotu 7. března jsme si tuto
krásnou pohádku vychutnali v podání Divadelního spolku ze Slavkova u Brna. Na představení
dorazilo 54 diváků a dle potlesku bych řekla, že se
všem líbilo.
Mgr. Eliška Brabencová

na zahřátí. Nejen dětem tak cesta od domu
k domu rychleji ubíhala. Velké díky tedy patří všem, kteří otevřeli dveře, a bez kterých
by to celé nemělo smysl. Věřím, že ať už jste
se veselili s námi v průvodu, nebo jste vše
sledovali jen zpovzdálí, atmosféru letošních
ostatků jste si opravdu užili a tuto tradiční
akci podpoříte i v příštích letech.
Mgr. Petra Bočková

Březen 2020

8

Turnaj ve stolním tenise
Mezi vánočními svátky a silvestrem proběhl již tradiční turnaj ve
stolním tenise. Zúčastnilo se 18 hráčů
a z vítězství se radoval Zdeněk Carda,
druhé místo obsadil Martin Hofírek
a třetí Tomáš Horák. Kromě dvouher
se pro zpestření programu uskutečnil
i turnaj ve čtyřhře. Nominovalo se
10 dvojic. Zde se z vítězství radovala
dvojice Katka Peňázová spolu s Davidem Jeřábkem, na druhém místě
skončila dvojice Miloš Jeřábek s Tomášem Horákem a třetí místo obsadila dvojice Mirek Krejčí spolu s Martinem Hofírkem. Nutno podotknout,

že dvojice se losovali, takže výkonnost
jednotlivých dvojic byla srovnatelná.
Byl uspořádán i miniturnaj hráčů TJ
Němčany, za kterou Radek Neužil
a místní Arnošt Hladký hrají okresní
přebor a pisatel tohoto příspěvku nastupuje v okresní soutěži I. Přihlížející
měli možnost porovnat své výkony
hlavně s výkony hráčů okresního přeboru. Děkujeme všem sponzorům,
obecnímu úřadu a všem, kteří přišli
protáhnout ruce a nohy v mezisvátkovém období.
Za TJ SOKOL Nížkovice
Dušan Horák

Mládežnický fotbal u nás v obci není… nebo je?
Všichni, kdo mají malé (i odrostlejší)
děti, se snaží co nejlepším způsobem zorganizovat jejich volný čas, ať již různými
kroužky či jinými mimoškolními aktivitami. Jednou z těchto aktivit je především
sport. A to je v dnešní době počítačů, xboxů, playstationů, tabletů či mobilů stále těžší
a složitější přimět dítko k jakékoliv fyzické
aktivitě, neboť na počítači přece taky hraje
fotbal, hokej nebo tenis… a jak mu to jde….
Pokud přece jen zažehneme tu jiskřičku
naděje, že by se mohli věnovat skutečnému
sportu, není to vůbec jednoduché v naší
obci uskutečnit. Bohužel dětí inklinujících
k jakémukoli sportu je málo a pokud se jich
pár najde, nesloží se družstvo či tým, který
by mohl „bojovat“ s jinými sobě vlastními
soupeři.
Tento trend dnešní doby se podepsal
i na mládežnickém fotbale u nás. Na fot-

balovém hřišti se sice scházelo na trénink
pár dětí, ale pokud si chtěli zahrát i v reálné
soutěži přípravek či žáků, bylo nezbytné řešit
toto jinak.
Ze strany TJ Sokol Kobeřice bylo našim
dětem nabídnuto, zda se nechtějí přidat do
týmu jejich fotbalové přípravky, resp. přípravek mladších a starších žáků. Této nabídky
využili z naší obce tři chlapci, kteří se jali
překonat sami sebe a začít trénink v pro ně
neznámém prostředí a mezi neznámými
dětmi, a to Vlastik Švestka (ml. přípravka),
Šimon Fridrich (ml. přípravka) a Matěj
Charvát (st. přípravka).
První velkou zkouškou pro ně byl loňský
předprázdninový turnaj přípravek v červnu
v Šaraticích. Mezi týmy malých fotbalistů
z okolních obcí to byl křest ohněm. Kluci
a holky z Kobeřic se i přes vysoké porážky od
jednotlivých soupeřů nevzdali svých snů stát
se fotbalisty a pokračovali i přes prázdniny
ve vysokém tréninkovém tempu. Odměnou
za jejich úsilí jim byl fotbalový kemp, který
se uskutečnil první srpnový týden a probíhal
formou každodenní přípravy na hřišti v Kobeřicích. Nejen trénováním ale živ je člověk,
došlo i na hry, soutěže, dovádění v bazénu
a jiné… Třešničkou na dortu byl výlet do
Brna na fotbalový stadion Zbrojovky Brno,
kde si zatrénovali se skutečnými fotbalisty,
nechali si podepsat dresy a kopačky, vyfo-
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tografovali se s týmem Zbrojovky a plni dojmů z celého dne se vrátili domů. Zakončení
tohoto kempu se neslo v duchu „rodiče vs.
děti“, kdy si tým rodičů začutal proti dětem.
Vítězi byli v tuto chvíli všichni. Následoval
táborák a večerní posezení, včetně přespání
na hřišti pod stany. A kdo se tohoto kempu
nemohl zúčastnit, litoval… snad příště….
V září se naostro najelo do soubojů mezi
týmy mladších přípravek a starších přípravek z okresu Vyškov. Jaké bylo skóre jednotlivých zápasů není důležité. Je důležité, že
i přes všechny porážky, zranění a slzy fotbal
kluky a holky dál baví, pokračují nyní v zimní přípravě, aby v jarní části soutěže vyběhli
na trávník se stejným elánem a nadšením
jako tomu bylo na podzim.
Tímto článkem děkujeme vedení SK Sokol Kobeřice za tuto možnost, kterou našim
dětem dali, ale především trenérům Pavlovi
„Čolovi“ Hloužkovi a Jarkovi Hladíkovi za
jejich trpělivost a snahu dát našim dětem do
života něco navíc…. Díky.
Apropo – zimní příprava se odehrává
v tělocvičně v Kobeřicích každé úterý (16,15
– 17,45) a čtvrtek (17,00 – 18,30), případně
od jara na fotbalovém hřišti v Kobeřicích.
Zveme všechny děti od 5 do 10 let, které by
se chtěli přidat do našich řad, a rozšířit tak
základnu malých fotbalistů.
Kateřina Šedivá

