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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do rukou rozšířené číslo 

obecního zpravodaje. Rozšířené cíleně ke 
IV. sjezdu rodáků. Tento proběhne 25. a 26. 
června 2022. V  tomto zpravodaji najdete 
ohlédnutí za posledními šesti lety v  obci 
Nížkovice. Ano, jedná se o  šest let od III. 
setkání rodáků. Z důvodu pandemie Covi-
du se vloni sjezd rodáků neuskutečnil a byl 
přesunut na letošní rok. O všem, i o akcích, 
které jsme letos dokončili se dočtete uvnitř. 
Zde jenom zmíním, že jsme dokončili re-
konstrukci Základní 
školy a  konečně i  dlou-
ho slibovanou cestu za 
hřbitov. 

Neustále si stýskám, 
v jakém světě to žijeme, 
a nejinak tomu je i nyní. 
Poslední dobou nás stí-
há jedna pohroma za 
druhou. Je to znamení? 
Nebo je to nevyhnutelný 
sešup do pekel? Pande-
mie Covid-19, tornádo 
na jižní Moravě a v ne-
poslední řadě válka na 
Ukrajině. Pro mě osob-
ně je to velké rozčaro-
vání, že vůbec v Evropě 
znovu vypukla válka. 
Na této válce je bohužel 
vidět i naše pohodlnost. 
Bojiště není až tak da-
leko, a my? My si „spo-
kojeně“ žijeme a  u  piva 
probíráme coby…kdy-
by. Do teď jsem se s tím-
to konfl iktem nesrovnal. 
Zprávy sleduji velmi 
málo, živé přenosy vů-
bec. Jedno pozitivum 

tato válka přinesla, a  to jako u  tornáda, 
neskutečnou lidskou solidaritu. Byť tato 
logicky pomalu slábne. A  to nejen vlivem 
jiných každodenních starostí, ale i  vlivem 
hyen, které se chtějí na této lidské tragédii 
jen zviditelnit. Náš národ má zkušenost 
z  let po puči v roce 1948, i z  let po nepo-
vedeném pražském jaru v roce 1968, a ne-
smíme zapomenout ani na rok 1938. Našim 
krajanům, kteří z různých důvodů opustili 
republiku, také byla v zahraničí nabídnuta 
ruka s pomocí. Nebojme se tedy tuto ruku 

podat těm, kteří jsou nyní postiženi ne-
smyslnou válkou, vyvolanou psychopatem 
z Ruska. 

Rád bych zakončil slovo zastupitele 
veseleji, ale moc toho není, ale něco přece 
jenom. Tak jako v naší rodině jsme přivítali 
do života druhou vnučku, tak i v naší obci 
se letos chystá boom s narozenými dětmi. 
Několik se jich již na svět podívalo, a ještě 
dost se jich na svět chystá.  A to jsou radost-
né zprávy v této ne moc veselé době. 

Dušan Horák, starosta obce
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Odpady

Dopis od výkonného ředitele Respono a.s. 

V květnu začalo v naší obci probíhat čipování odpadních ná-
dob na komunální odpad. Čipování je na základě zapojení se obce 
do pilotního projektu evidence četnosti svozu, velikosti nádob 
a množství svezeného odpadu (vážení jednotlivých nádob – po-
pelnic). Zapojení obce do tohoto systému je z důvodu vyhodno-
cení našeho chování při produkci domovního odpadu, abychom 
ve spolupráci s naší svozovou společností mohli lépe zacílit osvě-
tu ohledně třídění a předcházení vzniku domovního odpadu. Jak 
jsme popisovali v letáku k čipování, legislativa je nastavena nesmy-
slně přísně. 

Jelikož bylo několik dotazů, uvádím zde na pravou míru někte-
ré informace. Čipy jsou pasívní zařízení a nevysílají žádný signál. 
Čtečka čipů je umístěna na svozovém vozidle a  tato po načtení 

údajů z čipu odešle data prostřednictvím signálu přes zařízení mo-
bilních operátorů. Údaje, které jsou evidovány, jsou číslo popisné 
a k tomuto je přiřazen čip a sesbíraná data. Data jsou uchovávána 
u společnosti Respono a obec bude mít možnost do tohoto systé-
mu nahlížet. 

Zde ještě několik čísel. Rozdíl mezi příjmy (poplatky za odpad, 
odměna za třídění od EkoKom) a výdaji (veškeré výdaje za odpa-
dové hospodářství) byl v roce 2019 mínus 82.684 Kč, v roce 2020 
to bylo mínus 116.244 Kč a v roce 2021 již mínus 170.352 Kč. Tedy 
tyto částky obec doplácela na odpadové hospodářství. V letošním 
roce částka nebude nižší, neboť došlo k nárůstu ceny za uložení 
odpadu na skládku.  

Dušan Horák, starosta obce

Vážení akcionáři, 
rád bych Vám v této nelehké době podě-

koval za dosavadní spolupráci. V době, kdy 
všichni již více než rok vyhodnocujeme vliv 
nového zákona a veškeré jeho konsekvence 
na obce a  města. V  roce 2021 jsme první 
období řešili jeho dopad především v oblas-
ti množství odpadu vyprodukovaného na 
obyvatele a následných fi nančních nákladů 
při jeho překročení. V  tomto roce se ma-
ximální hranice pro jeho produkci snižuje 
na 190 kg/obyvatele/rok, což před nás staví 
další výzvy, jak tohoto dosáhnout a zejména 
motivovat obyvatele k  jeho snižování pro-
střednictvím důsledné separace a  zejména 
omezováním jeho vzniku. 

Do konce roku 2021 Respono, a.s. vyba-
vila dostatečný počet vozidel dynamickým 
vážním systémem na vyklápěčích tak, aby-
chom byli schopni zvážit každou vysypá-
vanou nádobu. Od ledna tohoto roku jsme 
rovněž přešli na nový, spravedlivější a  ze-
jména přesnější systém svozu a fakturace za 
komunální odpad, kdy je všem akcionářům 
účtováno za skutečně vyprodukované a zvá-
žené množství komunálního odpadu. Jak 
jsme již deklarovali několikrát v minulosti, 
jsme schopni u  obcí či měst, které budou 
požadovat i vážení jednotlivých nádob, toto 
řešit, pokud si akcionář provede instalaci 
elektronických čipů na tyto nádoby (jsme 
schopni zajistit externí společností). Potom 
již je na vedení obce, jak s pořízenými daty 

budou nakládat směrem k občanů. 
Hranice 190 kg/občana (a  v  následují-

cích letech postupné snižování) je pro nás 
všechny určitě poměrně velká výzva a  bez 
dalších systémových opatření, posílení se-
parace a  zejména neustálého působení na 
producenty odpadu – občany, nebude urči-
tě jednoduché tyto limity plnit. Společnost 
Respono na počátku roku 2022 rozběhla 
projekt odděleného svozu gastroodpadu ze 
sídlištní zástavby – formou pilotního projek-
tu ve Vyškově a Bučovicích. Výsledky po cca 
dvou měsících průběhu jsou optimistické. 
Vyseparované množství této frakce, která je 
v bytové zástavbě v dnešní době ukládána do 
černých nádob společně s komunálním od-
padem, představuje snížení o cca 20 kg/ob-
čana/rok. V tomto trendu chceme pokračo-
vat postupným rozběhnutím dalších oblastí 
bytové zástavby v  regionu. Rád bych upo-
zornil na skutečnost, že svoz gastro odpadu 
z domácností se týká hlavně bytové zástavby 
měst. V zástavbě rodinných domů již dlouhá 
léta běží úspěšně svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu či vlastní kompostování. 

V  roce 2022 Respono pokračuje v  ob-
nově svozové techniky včetně doplnění vá-
žícími systémy tak, abychom od 1/2023 byli 
schopni jako v případě komunálního odpa-
du v tomto roce, vážit i biologicky rozložitel-
ný odpad, papír a plast. Trochu rozdílná je 
situace u svozu skla. Dnes sklo ukládáte do 
stejných kontejnerů jako ostatní vyseparova-

né komodity. Od 7/2022 rozjíždíme pilotní 
projekt svozu skla ve vybraných lokalitách 
prostřednictvím zvonů. Stávající nádoby bu-
dou vyměněny za zvony, které zabírají méně 
místa, jsou estetičtější a hlavně náklady na 
tento svoz jsou nižší než u stávajícího. I ten-
to odpad budeme vážit a rádi bychom v ho-
rizontu cca 2-3 let tento systém s obměnou 
nádob zavedli v celém regionu. 

Z  dlouhodobějších projektů bych rád 
uvedl přípravu vlastní kompostárny. Respo-
no sváží ročně cca 5-6 tisíc tun biologicky 
rozložitelného odpadu, který likvidujeme na 
externích zařízení. Toto množství je již jas-
ným argumentem k  vybudování vlastního 
zařízení a tím zajištění větší nezávislosti a jis-
toty pro naše akcionáře. Ještě v tomto roce 
chceme spustit pilotní projekt kompostová-
ní, kde po jeho vyhodnocení bude stanoven 
další postup. 

Jak jsem uvedl výše – pro naplňování 
podmínek nového zákona o odpadech – je 
vedle výše uvedených provozních a  systé-
mových opatření, snad nejdůležitější půso-
bení a  motivace producentů odpadu tedy 
obyvatel, občanů. Respono v polovině roku 
navrhne cca dvě až tři varianty, jak postupo-
vat v „práci“ s obyvateli, jejich motivací a ná-
sledně kontrolou dodržování nastaveného 
systému. 

Přeji krásné jarní dny a  zvládání všech 
problémů v dnešní nelehké době. 

Ing. Milan Černošek, výkonný ředitel

Slovo starosty
Letošní rok jsme se pomalu začali vracet tak nějak do „normá-

lu“. Ale co to je? No, že nám proběhla Tříkrálová sbírka, Masopust, 
Vítání jara, Úklid Nížkovic, Zabijačka, Rachot sv. Kunhuty, Cyklozá-
vody, Pálení čarodějnic.

V  prvních pěti měsících tohoto roku jsme dokončili cestu za 
hřbitov. První auta mohla vyjet za hřbitov na Velikonoce. V sou-
časné době (kdy píši tyto řádky) připravujeme dokumentaci ke ko-

laudaci. Cena díla komplet včetně všech víceprací je 2.324.996 Kč. 
Na hřbitově jsme nechali osadit novou pumpu, tak doufáme, že tato 
bude sloužit lidem ke spokojenosti. V současné době probíhá rekon-
strukce obecního bytu v bytovce č.p. 264. Současně se zastupitelstvo 
zabývá podmínkami pro budoucí výběr nového nájemce. 

Samostatnou kapitolou je právě dokončená rekonstrukce Zá-
kladní školy. Tato probíhala od července 2021 do května 2022. Ge-
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Tříkrálová sbírka

Den otevřených dveří v ZŠ

Po loňském roce, kdy zasáhla do Tříkrálové sbírky epidemie 
koronaviru a sbírka se konala převážně online, se letos v sobotu 
8. ledna vydali malí koledníci opět do ulic. Sbírku pořádá Česká 
katolická charita. Pět skupinek koledníků se za doprovodu dospě-
lé osoby vydalo na obchůzku domů, aby vybrali do zapečetěných 
kasiček peníze pro potřebné. Ten, kdo otevřel, slyšel od malých 
koledníků „My tři králové jdeme k  vám, štěstí, zdraví vinšujem 

V sobotu 21.5. se uskutečnil v nově zrekonstruované škole den otevřených dveří. Můžeme s potěšením konstatovat, že se návštěv-
níkům, kteří budovu v průběhu dopoledne navštívili, škola líbila a slyšeli jsme zatím jen samé pozitivní ohlasy. Vy, co jste prohlídku 
nestihli, máte možnost na setkání rodáků. Škola bude zpřístupněna k prohlídce v v sobotu 25.6. od 10-15 hodin.

Dagmar Mudrlová, DiS.

vám….“. Kdo chtěl, tomu jeden z  koledníků napsal křídou nad 
dveře K+M+B 2022, což nejsou, jak se mnozí domnívají, počá-
teční písmena mudrců Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž z latin-
ského Christus Meansionem Benedicat „Kristus požehnej tomuto 
domu“. V letošním roce se do sbírky zapojilo patnáct dětí a díky 
štědrým dárcům se v naší obci vybralo 23 540 Kč.  

Dagmar Mudrlová, DiS.

g

nerální dodavatel stavebních prací byla společnost Prostavby, a.s. se 
sídlem v Otnicích. Přes různé peripetie se stavba stihla dokončit dle 
uzavřené smlouvy o dílo. Jsem velice rád, že jsme nakonec přistou-
pili k výměně všech oken. Ti, kdo budovu již navštívili, tak mohou 
posoudit, zda se rekonstrukce povedla a zda měla smysl. Určitě bude 
možnost budovu školy ještě navštívit, a to na “Rodáky“, kdy bude 
znovu přístupná veřejnosti. Moc děkuji dámám na obecním úřadě, 
že těch deset měsíců dokázaly zvládnout za provozu školy na úřadě. 
Poděkování patří i všem pedagogickým i nepedagogickým pracov-
níkům školy, že dokázali zajistit vzdělávací podmínky našim dětem 

v náhradních prostorách na obecním úřadě. Samozřejmě poděková-
ní patří i rodičům, že nám tolerovali provizorní podmínky pro vý-
uku. A v poslední řadě poděkování patří i dětem, že se s prostředím 
úřadu sžily a zvládly zde fungovat. Někdy to bylo těžké pro všechny 
strany zvládnout soužití školy a úřadu, ale nakonec těch problémů 
bylo mnohem méně, než jsme na počátku předpokládali. V průběhu 
prázdnin se bude škola stěhovat zpět do prostor školy a my na úřadě 
osiříme. Ale i toto zvládneme. Kdo budovu školy doposud nenavští-
vil, tak vás tímto zvu na návštěvu 25.června. 

Dušan Horák, starosta obce
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Ukliďme Česko
Po téměř 100% rozvolnění po Covid-19 

jsme se konečně mohli opět sejít ve větším 
počtu, abychom opět trochu zvelebili a ukli-
dili naši vesničku.

Původní termín akce jsme museli kvůli 
nepřízni počasí přesunout až na sobotu po 
Velikonocích, ale zjevně to vůbec ničemu 
nevadilo, jelikož bylo krásné jarní dopole-
dne a účast rodičů a dětí byla tak velká, že 
jsme bez problémů zvládli úklid v celé obci 
od „Agátků „po domy V Sadech, od rybníka 
pod koupalištěm až po „Kačák“ a kolem sil-
nice I/54 od Bílého vlka až po letiště. Jediné, 
co nás zamrzelo, byla neúčast myslivců, kteří 
přislíbili pomoc, ale nakonec přišel jen pan 
Smutný s dcerou. 

Velkou pomocí pro nás byla i účast pana 
Jiřího Vilama, který přijel i  s  traktorem 
s vlečkou, takže veškeré pytle s vysbíraným 
odpadem, které jednotlivé skupinky „uklí-
zečů“ ukládaly po trase, mohly být okamži-
tě svezeny ke kontejneru za školkou, a  tak 
mohla být akce v 11.30 hod. ukončena spo-

lečným posezením na zahrádce v hospůdce 
za školou, kde bylo pro zúčastněné připrave-
no malé občerstvení a pro děti navíc nějaký 
balíček s pamlsky od děvčat z hospůdky.

Všem dětem a rodičům bych rád touto 

cestou ještě jednou poděkoval a těším se, že 
se v  takovém a  třeba i  ve větším množství 
budeme scházet i nadále při různých akcích 
v obci.

Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

V  sobotu 26.2. se v  Nížkovicích po roční odmlce konaly 
opět tradiční Ostatky – svátek spojený s maskami, vůní kob-
lížků, s  radostí, hudbou a  tancem. Téměř čtyřicet masek se 
v  dopoledních hodinách za doprovodu místního hudebního 
uskupení Ohřebláci vydalo na průvod obcí. Z  masek samo-

zřejmě nechyběl tradiční medvěd s medvědářem, celému prů-
vodu však dominovala vlastnoručně vyrobená pirátská loď. 
Na závěr dne čekalo na masky drobné občerstvení v  místní 
hospodě.

Adéla Mudrlová

Pirátská loď aneb Ostatky v Nížkovicích
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Když jsme na začátku jara plánovali s kulturní komisí akce na 
první polovinu roku, zazněla i otázka, zda obnovit akci Pálení ča-
rodějnic. Padlo docela rychlé rozhodnutí akci udělat, a tak se se-
šla na Obecním úřadě skupinka dobrovolnic z řad místních žen, 
která vše naplánovala a zorganizovala. Podařilo se zapojit i muže 
na výrobu a nošení čarodějnice a rovněž dva bubeníky. Obecní za-
městnanci připravili oheň, děti ve školní družině vyrobily ozdoby 
s čarodějnickou tematikou, které se pak použily na výzdobu per-
goly. Mladí fotbalisté se chopili obsluhy ve výčepu a Libor Pospíšil 
s  Janem Žemlou kouzlili v prostoru udírny, kde si mohli koupit 
návštěvníci nejen cigáru, ale i výborné bramboráčky.

V sobotu 30.4. se ve čtyři hodiny pomalu začali scházet ča-
rodějnice a čarodějové u sokolovny. Po společném fotografová-
ní se průvod vydal obcí. Na několika místech v obci se zastavil, 
a čarodějnice zatancovaly a zazpívaly. Poslední zastávka byla na 
fotbalovém hřišti. Tam si připravily čarodějnice několik stanovišť 
s úkoly. Za jejich splnění obdržely děti vždy část puzzle a na kon-
ci jim vyšel obrázek. Za ten dostaly drobnou odměnu a opekly si 

Loňský ročník Vítání jara měl podtitul 
alias léta, protože v březnu to kvůli kovido-
vým restrikcím nešlo udělat. A jak jsme si 
na počtu diváků ověřili, termín před prázd-
ninami se neosvědčil. Takže jsme se znovu 
vrátili k  tradičnímu termínu, tedy k  prv-
ní sobotě po prvním jarním dni. Folkový 
koncert VÍTÁNÍ JARA 2022 proběhl již 
podvaadvacáté v  sokolovně v  Nížkovicích 
v sobotu 26. března 2022. 

Letošní program zahájil písničkář 
MONTY, který zahrál několik písní ze 
svého nejnovějšího CD Aquarium. Dále 
v duchu tradice vystoupila kobeřická sku-
pina BOKOMARA TRIO s  LUBOŠEM 
JAVŮRKEM a písničkářka PETRA ŠANY 
ŠANCLOVÁ, která rovněž zahrála nové 
písně a  potvrdila vysokou hudební kva-
litu. Následovali jsme my jako hostitelé: 
SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou s písněmi 
z  aktuálního CD s  názvem Učitel ŽÁČ-
KOVI / ŽÁČEK učiteli na texty básníka 
Jiřího Žáčka, kterého každý zná už od 
slabikáře. Dále skvěle zahrál brněnský pís-
ničkář IVO CICVÁREK se svou skupinou 
VELKÝ SVĚT. Vyvrcholením večera bylo 

Po dvou letech se k nám vrátily čarodějnice

VÍTÁNÍ JARA 2022 v sokolovně v Nížkovicích

vystoupení hosta, který už v minulosti na 
akci také hrál a jehož popularita stále stou-
pá – PETR BENDE TRIO. Multiinstru-
mentalistu a zpěváka doprovodil BOREK 
NEDOROST na klávesy a na basovou ky-
taru DALIBOR DUNOVSKÝ, jeho dávní 
spoluhráči, ale také členové jiných těles 
(Nedorost hraje i  v  kapele Vlasty Redla, 
Dunovský zase v brněnském Folkteamu).  

Celý koncert byl jako vždy „na poho-
du“, oplýval krásnou atmosférou a  užili 
jsme si ho náramně i s Frantou Urbancem, 

špekáček. Počasí vyšlo na jedničku, účast byla hojná, děti spoko-
jené, a tak jsme si mohli na konci večera říct, že stálo za to akci 
uspořádat. 

Dagmar Mudrlová, DiS.

s nímž jsme rovněž tradičně koncert uvá-
děli. Výborně zvučil Saša Nagy. Zkonsta-
tovali jsme i  to, že přišlo více diváků než 
loni, ale kdeže jsou ročníky předkovidové, 
když jsme museli nanosit veškeré židle ze 
skladu, a  přesto mnozí diváci stáli podél 
stěn jako třeba v roce 2019. Nezbývá než 
doufat, že zájem opět poroste a že natěše-
ný divák si v sobotu 25. března 2023 cestu 
na 23. ročník Vítání jara do nížkovské so-
kolovny najde.

Už teď se těší písničkář Slávek Janoušek.

Zima se pomalu vytrácí, sportující děti 
odkládají lyže na půdu a oprašují svá kola. 
Důvod je jasný – sezona regionálních zá-
vodů se blíží. S nedočkavostí vyhlíží, kdy 
obec Nížkovice, potažmo pan starosta D. 
Horák a  jeho kolektiv, vyvěsí na stránky 
obce nebo přímo na stránky závodu  htt-
ps://nizinacup.webnode.cz  další Nížinu 

Nížina cup 2022
Cup … a  dočkali se  Letos bylo velké 
překvapení, že je zase o nějaký závod  více.   
Na zmíněných webových stránkách závo-
du mohou zájemci najít veškeré informace 
a fotodokumentace k závodu.

Jako každým rokem je závod usku-
tečněn ve dvou lokalitách. První je část 
obce v okolí kulturního domu se zázemím 

a  občerstvením v  místním pohostinství 
a druhé v areálu fotbalového hřiště. Doba 
s  dětským sportem nejen v  naší obci, si 
troufáme tvrdit, není růžová, a proto jsme 
za každé sportující dítě moc rádi. K cyk-
listice potřebujete jen kolo a  nadšení – 
nepotřebujete spoluhráče jako u  fotbalu. 
Nasednete, šlápnete do pedálů a  jedete 
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Narodili se:
Sabina Machačová
Ondřej Šimonek
Stela Buchtová

Opustili nás:
Rudolf Helísek   4.2.2022
Dušan Knor    7.2.2022
Stanislav Hrbáček 25.2.2022
Danuška Kameníková   3.3.2022
Vlastimil Hájíček 16.3.2022
Jaroslav Hladil 28.3.2022

Kronika zpravodaje 

Jubilanti 2022:
Významného životního jubilea se dožívají:
Leden: Miroslav Mudrla
Únor: Dobromila Mazalová
Březen: Františka Večeřová, Vojtěch Ragas, Ladislav Pruch 
Duben: Libuše Kučerová, Vilma Paseková, Jiří Krejčí
Květen: Alice Kocmanová, Ludmila Mazalová
Červen: Hilda Šoustalová, Miroslav Žilka

kdekoliv a kdykoliv. Myslíme, že v dnešní 
době je u nás v České republice cyklistika 
na velkém vzestupu, nejen horská, silnič-
ní, ale i turistika na elektrokolech – jen by 
bylo dobré mít ohled na přírodu a vážit si 
jí. Na elektrokole se dostanete téměř všude 
i bez tréninku, a proto frekvence cyklistů 
na méně dostupných místech houstne.

Závodů se pravidelně zúčastňuje zhru-
ba 70 dětí, někdy více a někdy méně. Le-
tošní první etapy poznamenalo nepřízni-
vé počasí. Ale i přes něj byly vidět pěkné 
souboje a  odhodlanost všech závodníků 
ve všech kategoriích od těch nejmenších 
na odrážedlech až po ty zkušené závod-
níky a závodnice Nížina Cupu. Je pravda, 
že předešlé ročníky byly slunečnější, ale je 
potřeba zvládat kolo za jakýchkoli podmí-
nek.  Možná i někteří měli radost z toho, že 
jim rodiče za špinavé oblečení a zablácená 
kola nebudou nadávat, a s velkou radostí 
si projeli blátem či kaluží. Úroveň tohoto 
závodu stoupá a  je vidět i  velké zlepšení 
u pravidelných závodníků – zvládají i ná-
ročnější tratě s  větším převýšením a  dél-
kou. Letos poprvé na startu etap vidíme 
i týmové dresy.

Již odjeté etapy: 1. etapa pátek 8.4.2022, 
2. etapa pátek 22.4.2022, 3. etapa pátek 
29.4.2022, 4. etapa úterý 3.5.2022, 5. etapa 
pátek 6.5.2022

Etapy, které nás čekají: 6. etapa sobota 
11.6.2022, 7. etapa pátek 2.9.2022. 

Je potřeba poděkovat především panu 
starostovi, týmu dobrovolníků a  všem 
občanům obce, které se týkají uzavír-
ky a  s  tím spojené problémy. Velké díky 
také patří všem sponzorům, bez kterých 
podobné akce nejdou uspořádat. A  také 
samozřejmě všem závodníkům, rodičům 
a  divákům. Bez závodníků není závod, 
bez konkurence se nikdo nezlepší a bez fa-
noušků je to smutné. Ať se kola závodníků 
i Nížina Cupu točí dál!!!

Marcela Neužilová, 
jeden z rodičů závodníků 



7Červen 2022

Celý tento týden jsme si s  dětmi připomínali lidový zvyk 
spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Na závěr tohoto 
týdne mohly děti přijít do školky v čarodějnických kostýmech 
a  začal čarodějnický rej. Děti si umíchaly kouzelné lektvary, 
proletěly se na koštěti, tancovaly, hrály židličkovanou a bubli-

Čarodějnický týden 25.-29.4.2022

Naše mateřská škola se zapojila do velmi inspirujícího projektu 
pro děti: „ Se Sokolem do života-Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky „. Spolek Sokol poskytl dětem spoustu materiálů a odměn. 
Děti si velmi oblíbily sešity, do kterých si mohou lepit nálepky za 
každé cvičení a  aktivitu, které absolvovaly podle manuálu. Tento 
projekt má u dětí velký úspěch, samy se často ptají, kdy zase budeme 
cvičit podle sešitů s plyšovým sokolem, kterého jsme také obdrželi. 
Manuál je velmi odborně zpracován tak, aby si děti měly možnost 
během celého roku procvičit všechny oblasti hrubé motoriky. Dru-
hý sešit je plný omalovánek a úkolů pro rozvoj grafomotoriky. Na 
konci školního roku se děti mohou těšit na medaile a přívěsek. Jsme 
velmi rádi, že obec Sokolská takto podporuje rozvoj pohybu u dětí.

Projekty v MŠ

fukovanou, chodily po pavučině, hledaly pavouky, vyráběly sliz 
a  trefovaly se pavoukem na plechovky. Kromě kostýmů také 
ochutnaly čarodějnický pokrm. Snad nám tyto činnosti přine-
sou pevné zdraví. 

Bc. Olga Dopitová

Další zajímavý projekt, který se uskutečnil v naší MŠ, měl název „ 
Malý architekt „ od společnosti Malá technická univerzita. Děti měly 
možnost se seznámit s různými povoláními, technikami a materiály 
potřebnými ke stavbě domu. Vyzkoušely si samy postavit půdorys 
domu ze stavebnice Duplo, dále důležitost vázání cihel a rozdělení 
zdí pro různé místnosti a také co do které z nich patří. Poté následo-
val dvoutýdenní blok plný činností, které se vázaly k tomuto tématu. 
Velkou inspiraci ke všem vzdělávacím činnostem děti našly při sle-
dování rekonstrukce základní školy a staveb okolních domů v obci. 

Karolína Michálková

Přestože letos Smrtná ne-
děle připadla na 3.4.2022, 
s dětmi jsme naplánovali vyná-
šení Morany na pátek 1.4.2022. 
Tento den děti vytvořily fi guru 
Mařeny. Oblečenou do starých 
hadrů, ozdobenou náhrdel-
níkem z  vyfouknutých vajec 
a nastrčenou na tyč, ji společně 
vynesly ze vsi. Za zpěvu písní 
ji vhodily do vody, aby přene-
chala místo jaru, životu a  ra-
dosti. Rozloučili jsme se tak se 
zimou. Jaro děti přivítaly „lé-
tečkem“ z  vrbových proutků 
ozdobených barevnými pent-
lemi. Říkankami a písničkami 
oznámily, že zima už je pryč. 

Vynášení Morany

Zprávy ze školky
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Zprávy ze základní školy

I  druhé pololetí školního roku jsme 
trávili v  náhradních prostorech, jelikož 
v budově školy stále probíhala rekonstruk-
ce.  Již zabydlení a sžití s chodem obecní-
ho úřadu, navyklí na omezené prostory, 
a přesto s pocitem sounáležitosti a podpo-
ry zaměstnanců obce, jsme prožili několik 
společných aktivit.

První pololetí jsme zakončili předá-
ním vysvědčení na ledě v  Dambořicích. 
Konečně se po covidové době, kdy jsme 
byli omezováni v různých školních aktivi-
tách, mohl využít i nápad školního parla-
mentu, a to udělat Barevný týden. Zname-
nalo to, že každý den přijdou žáci do školy 
v  oblečení dané barvy. A  tak jsme jeden 
den přišli v  modré, další ve žluté, násle-
dovala zelená, červená a černá barva. Do 
této aktivity se mimo žáky zapojili i učitelé 
společně se zaměstnanci obecního úřadu. 

Ve středu 20.4. a  ve čtvrtek 21.4. byl 
významný den pro předškoláčky, kteří 
přišli do školy k zápisu do 1. ročníku. Pro-
šli si s kartičkou stanoviště s úkoly, kde si 
vyzkoušeli věci, které by měli jako budou-
cí prvňáčci zvládat. Příští rok nastoupí do 
školy 12 prvňáčků v  běžném režimu a  4 
žáci v režimu domácího vzdělávání.

V pátek 22.4. slavila svátek naše plane-
ta Země. A  i  ve škole si žáci připomněli, 
jak o  Zemi pečovat, aby zůstala zdravá 

Škola v druhém pololetí
a krásná. Vyplňovali pracovní listy, zopa-
kovali si třídění odpadu, psali vzkazy pla-
netě Zemi a kreslili na plácku za školkou. 

V  pondělí 25.4. dopoledne přijel do 
Nížkovic Vojenský umělecký soubor On-
dráš, aby zde zahrál divadlo nejen pro děti 
a  žáky z  Nížkovic, ale i  ze širokého oko-
lí. Zaplněná sokolovna sledovala příběh 
Rudolfa, který se ze zamračeného kluka, 
hledícího jen do tabletu a škádlícího svoji 
sestru Veroniku, postupně měnil v usmě-
vavého chlapce. Divadlo bylo pojato jako 
taneční představení s  nahraným mluve-
ným slovem, bylo poutavé, a nejen dětem 
se velmi líbilo. Pro velký zájem okolních 
školek a škol herci odehráli po krátké pře-
stávce ještě jedno představení. Děkujeme 
tímto panu Ivanu Klimčíkovi, který toto 
představení zprostředkoval a zajistil.

Po dvouleté pauze žáci absolvovali 
výuku dopravní výchovy BESIP. Nejprve 
proběhla ve škole část teoretická a  zhru-
ba za týden jsme se vypravili ověřit teo-
retické znalosti v praxi. Hřiště ve Vyško-
vě jsme vyměnili za nové dopravní hřiště 
v Kobeřicích. Díky rodičům, kteří dětem 
převezli kola a koloběžky, byli všichni žáci 
na praktickou část vybaveni. Mladší žáci 
se přepravili autobusem, a  ti starší dojeli 
z Nížkovic do Kobeřic za doprovodu paní 
učitelek na kole. Pro mnohé to byl velký 

zážitek. Děkujeme ještě jednou rodičům 
za přepravu jízdních kol.

S  příchodem teplého počasí přichá-
zí i  změny v  organizaci výuky a  začíná-
me učit venku. Využíváme nejen přírodu 
v okolí vesnice, ale také školní a přírodní 
zahradu, která byla za tímto účelem vy-
budována. Žáci zde nejen pěstují ovoce 
a  zeleninu v  rámci pracovní výchovy, ale 
probíhají zde například i  hodiny čtení, 
fl étny a přírodovědy. Někdy může být na 
zahradě v  dopoledních hodinách rušně-
ji, ale jak by ne, když se tam potkají děti 
z mateřinky a žáci ze školy? Žádáme o tro-
chu tolerance a pochopení. Děkujeme.

Po dvouleté odmlce se nám opět po-
dařilo zajistit pro žáky a předškoláky vý-
uku plavání ve Vyškově. Pod vedením 
instruktorů plavecké školy Tempo Lenky 
Vanderkové žáci absolvují 5 lekcí po dvou 
vyučovacích hodinách.

Nový školní rok zahájíme již v  nové 
škole. Než se tak stane, chtěla bych podě-
kovat za všechny pedagogy a žáky zaměst-
nancům Obecního úřadu, že nám poskytli 
náhradní prostory a perfektní zázemí pro 
výuku. Nebylo to lehké ani pro jednu stra-
nu, ale společnými silami a  vzájemnou 
tolerancí a kompromisy jsme ten rok spo-
lečně zvládli.

Dagmar Mudrlová, DiS.



9Červen 2022

Vážení čtenáři Nížkovického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás jako předsedky-

ně kulturní komise seznámila s její činností 
a připomněla několik tradičních akcí v naší 
obci. 

Kulturní komise je součástí Zastupi-
telstva obce a  tvoří ji nejen členové ZO, 

RODÁCI 2022
Zastupitelstvo obce Nížkovice v roce 2022

Dušan 
Horák

Starosta

Mgr. Marcela 
Fiedlerová

Předseda 
fi nančního 
výboru,
člen 
zastupitelstva

Pavel 
Urbánek

člen 
zastupitelstva, 
člen stavební 
komise, člen 
fi nanční komise

Ing. Jaromír 
Fridrich

Místostarosta

Dagmar 
Koukalová

člen kontrolního 
výboru, člen 
kulturně-školské 
komise, člen 
zastupitelstva

Ing.Radomír 
Pospíšil

Předseda 
kontrolního 
výboru,
člen 
zastupitelstva

Dagmar 
Mudrlová, DiS

Předseda 
kulturně školské 
komise, 
člen 
zastupitelstva

Ing.Miroslav 
Kousek

Předseda 
komise stavební 
a životního 
prostředí, člen 
zastupitelstva

Bc. Jitka 
Křivánková

člen 
zastupitelstva, 
člen kontrolní 
komise, člen 
kulturní komise

fi

fi

Hložková Anna   95 let 

Šoustalová Hilda   93 let 

Dobeš Václav   93 let

Ragas Vojtěch   91 let

Večeřová Františka  90 let

Beranová Bohuslava  90 let

rok přihlášení odstěhovaní narození zemřelí počet obyvatel
2016 37 26 12 6 692
2017 42 48 8 8 678
2018 47 31 10 3 690
2019 66 31 11 7 717
2020 29 10 12 12 721
2021 55 27 10 11 737
2022 18 13 3 6 737

Naši nejstarší spoluobčané

Společenský život v Nížkovicích

Statistika 2017-22

ale i  pracovníci Obce a  občané mimo ZO. 
V  současné době má kulturní komise tyto 
členy: Dagmar Mudrlová, Dagmar Koukalo-
vá, Jitka Křivánková, Alena Ondrová, Blan-
ka Pospíšilová a Olga Jeřábková. Myslím, že 
si jsme všichni vědomi toho, že spokojenost 
občanů nezávisí pouze na vybavenosti obce, 

ale také na společenském a kulturním živo-
tě. Ten tvoří její mentalitu, utváří vazby mezi 
občany a jejich sounáležitost. Cílem akcí je 
lidi stmelovat, dopřát jim možnost relaxa-
ce a  odpočinku od každodenních starostí 
a možnost pobavit se. Klade to však zvýšené 
nároky na ty, kteří akce pořádají či pomáhají 
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s organizací a zajištují jejich bezproblémový 
průběh. Jde vesměs o lidi, kteří jsou součas-
ně v  několika spolcích či klubech, zaměst-
nance obce, členy kulturní komise, zastupi-
tele a převážně dobrovolníky z řad místních 
občanů. Všichni tito lidé obětují svůj volný 
čas a vkládají svoji energii na to, aby spole-
čenský život v obci neupadal.

Domnívám se, že kulturní, sportovní 
a společenský život v obci je pestrý. Návštěv-
nost na jednotlivých akcích bývá proměn-
livá. Velké oblibě se těší zejména akce pro 
děti jako jsou Den dětí, Zakončení prázd-
nin, Pálení čarodějnic či cykloakce Tour de 
Nížina cup. Dále je to Kateřinská zábava, 
Tradiční krojované hody, na začátku prázd-
nin je to soutěž ve vaření kotlíkového gu-
láše, kterou pořádá se svými kamarády Jan 
Piták. Oblíbená a hojně navštěvovaná jsou 
nedělní fotbalová utkání na místním fotba-
lovém hřišti. Menší návštěvnost sledujeme 
dlouhodoběji na Obecním plese. Nedaří 
se nám zaplnit prázdné místo pro aktivity 
určené seniorům. Jedinou větší akcí pro ně 
je každoroční Setkání se seniory. Zahrád-
kářský spolek v Nížkovicích nevykazuje po 
ukončení Koštu vín žádnou větší činnost 
a dřívější pořádání zájezdů, které bylo mí-
řeno převážně na starší spoluobčany, také 
upadá. I proto nás těší zapojení seniorek do 

pečení cukroví na Setkání se seniory a na 
Vánoční koncert, a  rovněž iniciativa paní 
Zdeny Kocmanové, která zorganizovala 
dva zájezdy do termálních lázní ve Velkém 
Mederu.

Snažíme se hledat společnou řeč s mla-
dými občany, jejichž zájmy a myšlení jsou 
často odlišné od naší střední či starší gene-
race. Největší problém míváme s hledáním 
stárků na hody. Dříve to byla pro mladé čest 
a radost, dnes je to o přemlouvání a povin-
nosti. Na druhou stranu vidíme velké za-
pojení mladých, zejména mladých mužů, 
na tradičních Ostatcích. Jejich nápaditost 
a preciznost při výrobě masopustních ma-
sek je obdivuhodná. I díky nim se Nížko-
vice proslavily ve Vyškovských novinách se 
svým tankem či pirátskou lodí. Pozornosti 
novin rovněž neunikly Dožínky, které se na 
konci loňského léta uskutečnily v naší obci 
poprvé, a  to díky Radku Brzobohatému. 
Své místo v  oblíbenosti akcí získaly také 
Vepřové hody, které se po roční odmlce, 
díky dobrovolníkům a kamarádům Dušana 
Horáka, opět uskutečnily.

Mimo větší akce musím zmínit i  ty 
drobné, které život a vztahy v obci rovněž 
utvářejí. Jsou to Vítání občánků, osobní 
přání seniorům od 70 let, setkání při vý-
znamných událostech obce, hrkání kluků 

na Velikonoce, nápisy na 1. máje, brigády 
občanů, které se uskutečnily – obnova Ma-
sarykova sadu, sázení stromků v lese, práce 
a výsadba na školní-přírodní zahradě, za-
ložení květnaté louky, úklidy obce, založení 
meruňkového sadu u  příležitosti naroze-
ných dětí v obci, školní Andělské zvonění 
v  adventním čase s předáním dárků seni-
orům, adventní dílničky pro veřejnost, zá-
jezdy do divadla, představení Divadelního 
spolku ze Slavkova u Brna.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat 
těm, kteří se angažují, přináší nové nápa-
dy, dávají podněty a  zpětnou vazbu, jak 
pozitivní, tak negativní. Děkuji všem, kte-
ří mají svoje zaměstnání, rodinu, svůj za-
plněný volný čas koníčky, svoje povinnos-
ti a starosti, jsou třeba i unavení, a přesto 
znovu přijdou a na akci pomůžou. Vážím 
si každé pomoci a určitě mohu mluvit i za 
ostatní, že s  radostí přivítáme nové nad-
šené lidi, kteří mají čas a chuť se jakkoliv 
do nížkovického společenského života za-
pojit. Děkuji za podporu Obecnímu úřa-
du, který většinu akcí zaštiťuje fi nančně či 
materiálně.

Přeji všem krásné léto, spousty zážitků 
a příjemných setkání s přáteli, třeba právě 
na některé z nížkovických akcí.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Leden
• Tříkrálová sbírka
• Obecní ples
• Vepřové hody

Únor
• Karneval pro děti
• Košt slivovice
• Ostatky

Březen
• představení Divadelní spolek Slavkov u Brna
• Vítání jara

Duben
• Ukliďme Nížkovice
• Rachot sv. Kunhuty
• Pálení čarodějnic
Květen
• Vystoupení ZŠ a MŠ Nížkovice ke Dni matek a rodiny

Červen
• Dětský den
• Turnaj v nohejbale trojic
• Malá kopaná

Přehled pravidelných akcí v průběhu roku:
Červenec
• Gulášiáda

Srpen
• Zakončení prázdnin pro děti

Září
• Poslední etapa Nížina cup (závody na kolech)
• Tradiční krojované hody
• Vyhlášení Cykloakce ŽLaP

Říjen
• Burčákový pochod
• Setkání se seniory

Listopad
• Kateřinská zábava

Prosinec
• Rozsvícení vánočního stromu
• Vánoční dílničky a jarmark
• Benefi ční koncert ZŠ a MŠ Nížkovice v kostele sv. Kunhuty
• Vánoční koncert dechové hudby
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Den rodinyDen rodiny

Den matekDen matekDen dětí 2017Den dětí 2017
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Dožínky 2021Dožínky 2021

Dětský karneval 2020Dětský karneval 2020
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Kača 2017Kača 2017

Gulášiáda 2018Gulášiáda 2018
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Obecní ples 2018Obecní ples 2018

Nížina cup 2019Nížina cup 2019
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Ostatky 2018Ostatky 2018

Ostatky 2017Ostatky 2017
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Ukliďme Česko 2018Ukliďme Česko 2018

Stezka odvahy 2018Stezka odvahy 2018Pálení Čarodějnic 2019Pálení Čarodějnic 2019

Pálení Čarodějnic 2018Pálení Čarodějnic 2018
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Vepřové hody 2018Vepřové hody 2018

Vánoční koncert 2017Vánoční koncert 2017
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Vítání občánků 2017Vítání občánků 2017

Vepřové hody 2019Vepřové hody 2019
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Vítání občánků 2019Vítání občánků 2019

Vítání občánků 2018Vítání občánků 2018
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Vítání občánků 2021Vítání občánků 2021

Vítání občánků 2020 Vítání občánků 2020 
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Výšlap na Jalovák 2019Výšlap na Jalovák 2019

Tento příspěvek bude poněkud delší, 
a to z důvodu, že se budu snažit shrnout, 
co se událo v  obci za posledních šest let 
od posledního setkání rodáků. To se vždy 
konalo po pěti letech, ale kvůli pandemii 
Covid-19, která na téměř dva roky utlumi-
la společenský, kulturní i  sportovní život 
nejen v obci, ale i v celé České republice, 
potažmo na celém světě, bylo setkání po-
sunuto o rok na ten letošní. 

A nyní tedy k tomu, co se událo. Budu 
se snažit popisovat události chronologic-
ky, ale ne vždy to tak muselo být, proto mě 
trochu omluvte, pokud bych některé akce 
uvedl ve špatném roce či pořadí.

Rok 2015 byl rokem budování kana-
lizace, následující rok, ve kterém se usku-
tečnilo zatím poslední setkání rodáků, 
byl touto výstavbou poznamenán. Také 
to bylo v  létě ještě vidět. Nicméně v roce 
2016 se provedla rekonstrukce chodníku 
od obchodu směrem na Heršpice (Hranič-
ky). Z důvodu bezpečnosti se vybudovala 
kanalizační šachta u sokolovny, tato je na 
přítoku Nížkovického potoka. Vybudo-
valy se zpevněné plochy pod kontejnery 

Co se událo od posledních Rodáků 2016
na tříděný odpad, a  to v ulici k družstvu 
a  u  garáží pod hospodou pod kaštanem. 
Postupně a svépomocí, za vydatného při-
spění rodičů, se dokončovala obecní – 
školní zahrada. V návaznosti na výstavbu 
kanalizace byla provedena nová přípojka 
splaškové kanalizace k  sokolovně. Byla 
vybrána fi rma, která zajistila výběr zho-
tovitele pro „Výstavbu inženýrských sítí 
a komunikací V sadech“. Obec získala z Ji-
homoravského kraje dotaci na knihovnu 
ve výši 25.000 Kč, z této se pořídily nové 
PC a regály na knihy. Mimo obecní aktivi-
ty byla provedena oprava silnice I/54 mezi 
obcí a  Slavkovem, tuto akci fi nancovalo 
ŘSD. Na podzim zahájila v prostorech OÚ 
provoz nová kadeřnice paní Šmerdová. 
Fotbalisti si na hřišti vybudovali pergolu, 
o  které mluvili několik let.  1. prosince 
ukončila provoz hospoda „Pod kaštanem“. 
Majitel pan Ševčík splnil slib, který byl, že 
když se zavede EET hospodu zavře, a tak 
se i stalo (nedá mi to nepoznamenat, a kde 
je EET nyní?). V tomto roce jsme poprvé 
získali dotaci na úroky z úvěru na výstav-
bu kanalizace, a to ve výši 100.000 Kč.  

Rok 2017 se nesl ve znamení investiční 
akce „Výstavba inženýrských sítí a komu-
nikací V  sadech“. Nejprve Zastupitelstvo 
obce vybralo zhotovitele, kterým bylo 
sdružení fi rem Swietelski a  Imos Brno. 
Tento zhotovitel poté úspěšně tuto akci 
dokončil. O  výstavbě rodinných domů 
v této lokalitě se mluvilo již od roku 2009. 
V  průběhu let se podařilo obci vykoupit 
pozemky, zpracovat projektovou doku-
mentaci a získat stavební povolení. V rám-
ci této akce, která byla fi nancována obcí 
za pomoci úvěru od KB, byla vybudována 
i  splašková kanalizace, tuto fi nancovalo 
sdružení obcí Ligary. Obec fi nancovala 
výstavbu komunikací, vodovod, plyno-
vod, dešťovou kanalizaci a veřejné osvět-
lení. Do konce roku 2017 bylo schváleno 
k  prodeji všech 21 stavebních pozemků. 
Celkem bylo na výstavbu inženýrských 
sítí obcí vynaloženo 19.937.944,48 Kč, po-
zemky se prodaly za 20.453.582 Kč. Podél 
silnice na návsi bylo vysázeno pět slivo-
ní. Na druhou stranu byl skácen stříbrný 
smrk před úřadem, a to z důvodu napade-
ní kůrovcem. Před úřadem byly vysázeny 
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dva javory, které ale nikdy nenahradí tuto 
dominantu středu obce. Za pomníkem 
I. světové války byl vysázen zahrádkáři 
záhon květin, o  který se starají manželé 
Juřičkovi. Také v  tomto roce jsme získali 
dotaci na vybavení knihovny a  byl kom-
pletně vyměněn mobiliář na uložení knih 
a zakoupeny židličky stolky pro děti. 

V  roce 2018 započali se stavbou RD 
v  lokalitě V  sadech první stavebníci. 
Všechny pozemky byly rozprodány a obec 
tak mohla s předstihem splatit úvěr od KB 
ve výši 10 milionů korun. V  předešlém 
roce jsme se zapojili do dotační akce na 
pořízení kompostérů do domácností, tato 
byla dokončena v roce 2018 a 200 kompo-
stérů bylo předáno do užívání. Proběhla 
oprava památníků obětem z I. světové vál-
ky, kdy obec čerpala dotaci ve výši 20 tisíc 
Kč od JMK, celková oprava stála 56 tisíc 
Kč. Dále obec v tomto roce dosáhla na do-
taci 100 tisíc na úroky z úvěru na výstavbu 
kanalizace. Dále obec v rámci spolupráce 
s dobrovolným svazkem obcí Ždánický les 
a Politaví získala dotaci na protipovodňo-
vá opatření. V rámci tohoto byl vybudo-
ván bezdrátový rozhlas v celé obci. Podíl 
obce byl ve výši 432.879,02Kč. Z důvodu 
nedostatečné kapacity šatny v  základní 
škole byl pořízen stavební kancelářský 
kontejner (stavební buňka) a  tento upra-
ven jako šatna. K  tomuto byl pořízen 
i kontejner se sociálním zařízením a ten-
to sloužil pro pedagogy ve škole. V  roce 
2018 započala příprava dokumentace 
pro „Revitalizace středu obce“. V  rámci 
této dokumentace byla zpracována nová 
projektová dokumentace na rekonstrukci 
místní sokolovny. Pro novou dokumentaci 
se zastupitelstvo rozhodlo z několika dů-
vodů. Zejména proto, že původní projekt 
neodpovídal podmínkám dotačních titu-
lů, dále neodpovídal potřebám organizací 
a společenským akcím. Zpracovaná studie 
byla představena občanům na podzim to-
hoto roku v místní sokolovně, kam moh-

li občané přijít vyjádřit své názory. Také 
v  tomto roce jsme dokázaly získat dotaci 
na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace 
ve výši 100.000 Kč. 

V roce 2019 pokračovaly práce na pro-
jektové dokumentaci na rekonstrukci so-
kolovny, na tuto dokumentaci jsme z JMK 
získali dotaci ve výši 500 tisíc Kč. V tom-
to roce bylo vydáno územní rozhodnutí 
o  umístění stavby. Byla zpracována pro-
jektová dokumentace na obnovu (rekon-
strukci) veřejného osvětlení v obci. Došlo 
k prodeji velkého traktoru, byť to někteří 
vnímají negativně. Ale bohužel, tak jak 
jsou zaplněny všechny ulice vozidly, tento 
traktor nebylo možné v obci již využívat. 
S vlečkou se nikde neotočil a s radlicí na 
sníh byl již také problém. A  samozřejmě 
měl nějaké roky za sebou a co chvíli se ře-
šila nějaká oprava. Koupil se menší traktor 
Kioti a k němu kontejner, sněhová radlice, 
rozmetadlo soli či písku, mulčovací ra-
meno. Celkem jsme investovali 1.093.840 
Kč. Obec znovu získala dotaci z  JMK ve 
výši 100 tisíc Kč na úroky z úvěru na 
výstavbu kanalizace. Pokračovala vý-
stavba RD V  sadech. V  této lokalitě 
pracovníci obce vysázeli podél spod-
ní komunikace Sakury (japonské 
třešně).

Rok 2020 a  také ten následující 
byl poznamenán pandemií Covid 
19. Obec zorganizovala čtyři brigá-
dy na výsadbu stromů v  lese, neboť 
zahraniční pracovníci nemohli kvůli 
pandemii přijet do ČR pracovat. Na 
jaře byl založen „Narozeninový sad“. 
V tomto sadu budou postupně rodiče 
vysazovat meruňky za nově narozené 
děti. Také se v  tomto roce započalo 
s  obnovou veřejného osvětlení. Rea-
lizovala se část od obecního úřadu ke 
státní silnici I/54. Dokončeno bylo na 
jaře 2021 ve výši 1.807.728 Kč. 

V roce 2021 bylo vydáno stavební 
povolení na cestu za hřbitov, poté byla 

vybrána realizační fi rma a v listopadu byly 
zahájeny práce, plánovaný termín dokon-
čení termín byl květen 2022. V tomto roce 
byla zahájena další velká investiční akce 
v  obci, a  to rekonstrukce školy. O  tomto 
píši na jiném místě tohoto zpravodaje. 
Stavební práce byly zahájeny v  červenci 
a termín dokončení je konec května 2022. 
Na tuto rekonstrukci byla získána dotace 
z  ministerstva fi nancí ve výši 20 milionů 
Kč. A obec si vzala úvěr ve výši 3 miliony 
Kč. V tomto roce jsme také pořídili nový 
rider Stiga s mulčovacím sekacím zaříze-
ním a demontovatelnou kabinou, vše stálo 
302.282 Kč. 

Letošní rok, tedy 2022 se nese v duchu 
dokončení stavebních zakázek. Byla do-
končena cesta za hřbitov včetně veřejného 
osvětlení. V  květnu byla předána škola. 
Na hřbitově byla osazena nová pumpa na 
vodu, kdy se využilo toho, že se při výstav-
bě cesty za hřbitov položila nová přípojka 
vody. 

Dušan Horák, starosta obce

Rekonstrukce školyRekonstrukce školy Rekonstrukce školyRekonstrukce školy

Rekonstrukce školyRekonstrukce školy
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Výstavba V Sadech 2017Výstavba V Sadech 2017

Výstavba V SadechVýstavba V Sadech
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Od posledního sjezdu rodáků uplynulo 
6 let, za tu dobu se toho v obci neudálo zase 
tak málo, jak se na první pohled může zdát. 
Podařilo se dokončit lokalitu v Sadech, kde 
v  těchto dnech již stojí 21 nových rodin-
ných domů. Výstavba lokality začala v roce 
2017 dokončená byla v roce 2018. V rámci 
protipovodňového opatření se obci poda-
řilo získat dotace na kompletní výměnu 
rozhlasu, který funguje s bezdrátovým pří-
jmem signálu. Dalším úspěšným projektem 
bylo získání dotací na vybavení domácnos-
tí novými kompostéry, o které měli občané 
velký zájem. Stavebně se upravili prostory 
stávající knihovny, dovybavila se a moder-
nizovaná slouží místním občanům. V roce 
2017 se za dotační pomoci obce opravila 
věž kostela. Opravila se komunikace od 
obchodu směrem na hraničky, obec se této 
opravy účastnila opravou přilehlého chod-
níku. Vybudovaly se odstavné plochy na 
kontejnery na tříděný odpad. 

Zpracovalo se několik projektů, kte-
ré jsou připravené pro budoucí dotační 

Výstavba od posledního sjezdu Rodáků 2016
tituly projekt na rekonstrukci chodníků 
v obci úseky od obecního úřadu k zastáv-
ce ke křížku, projekt opravy chodníku od 
hřiště k  bytovkám, zpracoval se projekt 
kompletní revitalizace veřejného osvětle-
ní v obci na LED technologii, která nám 
nejen ušetří peníze za provoz, ale umož-
ní nám i  programování tohoto osvětlení. 
Část osvětlení je již vystavěna a  v  pro-
vozu, jistě si všimnete světel kdesi v  poli 
i tady je záměrem zkrátit cestu k zastávce 
u křížku a vybudovat zde chodník, který 
je samozřejmě součástí již hotového pro-
jektu. Nezapomněli jsme ani na rezervu 
pro osvětlení přechodu u  této zastávky, 
kde by v  budoucnu mohl vzniknout, ten 
je však podmíněn několika požadavky, 
kde jedním z nich je přístup z chodníku. 
Otázkou je stále i budování nového mostu 
u hřiště, který by zastávky mohl posunout 
do těchto míst, připraveni jsme na obě va-
rianty. Aktivně se řeší projekty dětských 
hřišť na školní zahradě a na návsi, na které 
se v současné době snažíme získat dotace. 

Zpracovala se studie na revitalizaci 
středu obce, rekonstrukci školy, školky, 
sokolovny, zahrnuje taktéž víceúčelové 
hřiště a klidové zóny. Tato studie je kon-
ceptem toho, jak si představujeme obec 
v  příštích letech a  určuje nám posloup-
nost projektů jakýsi návod, jak postupovat 
v rámci výstavby, rekonstrukcí a plánů ve 
středu obce. Dopracován je projekt na re-
konstrukci sokolovny, na který jsme v do-
tačních titulech zatím nedosáhli. Naopak 
projekt na rekonstrukce školy získal do-
taci hned prvním pokusem a  škola je již 
nově zcela zrekonstruovaná. Žáky první-
ho stupně přivítá hned po letních prázd-
ninách. Zpracoval se projekt a realizovala 
se cesta za hřbitov. V provozu je již dru-
hým rokem obecní kompostárna umís-
těna u bývalého JZD naproti fi rmy Meri-
mex, do které obecní zaměstnanci každé 
pondělí sváží bio odpad od jednotlivých 
domů.

Ing. Miroslav Kousek, 
předseda stavební komise

Cesta za hřbitovCesta za hřbitovCesta za hřbitovCesta za hřbitovCesta za hřbitovCesta za hřbitov

Výstavba V SadechVýstavba V Sadech Výstavba V Sadech 2017Výstavba V Sadech 2017
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Jsme příspěvková organizace zřízená obcí Nížkovice. Jsme 
málotřídní ZŠ se dvěma odděleními MŠ, školní družinou a škol-
ní jídelnou. Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku ve třech kmenových 
třídách.

Předškoláky celoročně připravujeme na plynulý přechod 
z MŠ do ZŠ. Žáci 1. ročníku se učí číst a psát genetickou meto-
dou. Angličtinu učíme od 1. ročníku. Všichni žáci ZŠ hrají na 
zobcovou fl étnu, která jim pomáhá rozvíjet sluchovou percepci 
a správné dýchání. 

Počty dětí ve školních rocích 2016 – 2022
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

ZŠ 33 37 43 45 41 37
DV ZŠ 10 7 6 5 10 10
Zahr. ZŠ 1 1 1 1 1 1
MŠ 36 34 37 37 37 36
DV MŠ - - - - 1 1

DV – domácí, individuální vzdělávání
Zahr.  - zahraničí

 Při výuce využíváme metod kritického myšlení RWCT (my-
šlenková mapa, pětilístek, skládankové učení, sněhová koule, aj.), 
projektového vyučování, zážitkového učení a učení venku. Vede-
me žáky ke zdravému životnímu stylu formou prožitkového uče-
ní. V rámci školní jídelny jsme zapojeni do celostátních projektů 
Ovoce do škol a Škola plná zdraví. 

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice
Při škole funguje 6 členná Školská rada. Rodiče mají možnost 

se aktivně podílet prostřednictvím členů ŠR na správě a fungo-
vání základní i mateřské školy. Své dotazy i podněty týkající se 
provozu, výuky, mimoškolních aktivit ZŠ a MŠ, i školní jídelny 
mohou sdělit kterémukoliv z členů ŠR.  Připomínky jsou násled-
ně na ŠR projednány.

V naší organizaci pracuje zkušený pedagogický kolektiv, kte-
rý je ochoten se dále vzdělávat a  přijímat a prakticky aplikovat 
nové metody a  formy učení. V  letošním roce kolegové využili 
svého dalšího vzdělávání formou on-line.

Pestrou nabídkou školních aktivit vedeme děti k smysluplné-
mu trávení volného času a zamezujeme šíření sociálně patologic-
kých jevů. Součástí výuky je plavecký výcvik ve Vyškově,  taktéž 
pořádáme lyžařské výcviky. Využíváme nabídky Lipky s environ-
mentální výchovou, v zimě v rámci TV nabízíme bruslení v Dam-
bořicích. Na začátku školního roku vyjíždíme na adaptační pobyty.

Během roku pořádáme pro děti akce, které se vážou k roč-
ním obdobím (Dýňový den) či k  tradičním svátkům (Dušičky, 
Halloween, pečení perníčků, rozsvícení vánočního stromu, před-
vánoční dílničky a  jarmark, Vánoční koncert, Masopust, uspá-
vání basy). V letošním školním roce se nám nepodařilo některé 
tradiční akce uspořádat vzhledem k  distanční výuce a  různým 
omezením.  V předvánočním čase jsme pekli perníky pro seniory 
a děti z DD LILA, připravili jsme Andělské zvonění a navštívili 
jsme všechny nížkovické seniory od 65 let s vánočními andílky 
a vánočním přáním.

Andělské zvonění 2021Andělské zvonění 2021
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V loňském školním roce jsme prožili s dětmi 10 týdnů na di-
stanční výuce, která byla nařízená. 

 Pro nás, děti i rodiče  to byla poměrně nová situace, ale spo-
lečnými silami jsme ji zvládli. Na tuto situaci jsme byli částečně 
připraveni. Celý tým naší školy se snažil přizpůsobit technic-
kým možnostem rodin, někteří žáci využili naší nabídky a za-
půjčili si PC. S rodiči jsme komunikovali v rámci  probíraného 
učiva přes e-maily, telefony, Skype, Messenger. Výuka probíhala 
on-line přes Skype a  individuálně ve škole (1 žák – 1 učitel), 
což ocenili nejen rodiče nejmladších prvňáků, ale i  druháků 
a třeťáků.

Konec školního roku jsme prožívali sice společně s  dětmi 
ve škole, ale museli jsme dodržovat přísná hygienická pravidla 
– roušky, testování, desinfekce rukou, oddělené skupiny dopole-
dne i odpoledne.

Přesto v rámci MAP II Slavkov u Brna se uskutečnilo v ZŠ 
projektové dopoledne s názvem DEN ŘEMESEL. Žáci pracovali 
ve čtyřech skupinách a mohli si pod vedením lektorů vyzkoušet 
tradiční řemesla – korálkování, košíkářství, drátkování a práci se 
sklem. 

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže „Soutě-
žíme s papoušky z Papouščí ZOO Bošovice“, která také proběhla 
pod záštitou MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.  
Celkově se akce zúčastnilo 6 kolektivů 4. ročníků (84 dětí) a 3 
kolektivy 5. ročníků (36 dětí). Naši žáci bezkonkurenčně obsadili 
první, druhá i třetí místa ve všech kategoriích. 

Podařilo se nám alespoň jednou společně s žáky vycestovat 
do Chřibů na Cimburk a  hradiště Sv. Klimenta. Úplný závěr 
června se odehrál v rámci příprav na rekonstrukci školy, balení 
a stěhování do náhradních prostor na OÚ. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masa-
rykovy univerzity v Brně. Její studenti pravidelně v podzimních 
měsících navštěvují naší školu, kde se prakticky seznamují s fun-
gováním málotřídní školy. 

Naše ZŠ a  MŠ dosáhla vysokého profesního ocenění. Jsme 
oprávněni užívat čestný titul Fakultní škola Pedagogické fakul-
ty Masarykovy univerzity. Tento čestný název nám udělil děkan 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Velmi si tohoto čestného titulu 
vážím. Potvrzuje kvalitu vzdělávání dětí a  žáků na naší škole. 
Oceňuje profesionalitu, pracovní nasazení a  zkušenosti všech 
pedagogů i ostatních zaměstnanců. Naše škola je zařazena mezi 
školy, na které mohou studenti Pedagogické fakulty vykonávat 
svoji praxi. 

Dlouhodobě spolupracujeme s  Asociací domácího vzdělá-
vání.  Setkání s rodiči i dětmi, které mají povolené individuální 
vzdělávání, proběhlo opět osobně při přezkoušení ve škole. V le-
tošním roce poprvé proběhlo přezkoušení i v MŠ, kde měl povo-
leno individuální vzdělávání jeden předškolák.   

Jsme partnery dětského domova LILA v Otnicích. Jsme sou-
částí celostátního projektu Recyklohraní a projektu Rodiče vítá-
ni.

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům školy za profe-
sionální a  lidský přístup při náročné distanční výuce i  indivi-
duálním vzdělávání, za pomoc a  aktivní přístup při realizaci 
postupných změn v  oblasti kvality vzdělávání a  hodnocení, 
zřizovateli školy za fi nanční podporu, zastupitelům obce za zá-
jem i podporu života školy, za výbornou spolupráci a vstřícnou 
komunikaci panu starostovi Dušanu Horákovi, členům školské 
rady za podnětné návrhy, rodičům za příkladnou aktivitu při 
zajišťování různých školních akcí a velkou pomoc při stěhování 
školy do náhradních prostor. Obrovský dík jim přísluší za jejich 
přístup k distanční výuce. Plně si uvědomuji, jak bylo opět ná-
ročné skloubit pracovní povinnosti v zaměstnání s péčí o chod 
domácnosti a domácí výuku dětí. Není jednoduché převzít roli 
učitele. Ne všechny děti jsou samostatné, pilné nebo stejně nad-
šené se učit.

Bez podpory rodičů, jejich aktivního přístupu a času bychom 
jen stěží mohli v této formě děti efektivně vzdělávat.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Adaptační pobyt Haluzice 2021Adaptační pobyt Haluzice 2021

Svět hračekSvět hraček
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Největší akcí byl 27. března 2016 XXIX. ročník výstavy vín 
v Nížkovicích, kterou připravila ČZS ZO pod vedením předsedy 
výstavního výboru pana Ing. Jiřího Juřičky. Ke koštu bylo pro mi-
lovníky vína připraveno 193 vzorků vín ze 42 obcí Moravy. Sešlo 
se 113 bílých, 1 klaret, 14 růžových a 65 červených vzorků vín. 
Hodnocení bylo provedeno v sobotu 19. 3. v šesti komisích pod 
vedením pana Ing. Juřičky. Vína byla hodnocena 100 bodovým 
systémem. Z naší obce vystavovali: Josef Jeřábek, Ing. Jiří Juřička, 
Ing. Zdena Juřičková, Pavel Kocman a Petr Plotěný. Výstava byla 
zahájena v 10 hodin a trvala do 18 hodin. V průběhu odpoledne 
si mohli návštěvníci posedět a zazpívat u cimbálu.

22. 10. 2016 vyjeli zahrádkáři na výstavu Flora Olomouc. Po-
slední den v roce připravili punč pro všechny návštěvníky silves-
trovského setkání na návsi.

V  roce 2017 ZO ČZS Nížkovice uspořádala XXX. jubilejní 
výstavu vín. Ta se konala v neděli 16.4. v místní sokolovně. Ke 
koštu bylo připraveno 232 vzorků vín ze 47 obcí Moravy. Sešlo 
se 160 bílých, 9 růžových a 63 červených vzorků vín. Hodnocení 
vín bylo provedeno v sobotu 8.4. v 6 komisích po třech členech 
pod vedením pana Ing. Juřičky. Vína byla hodnocena 100 bodo-
vým systémem. Z Nížkovic vystavovali: Cagášek Michal, Jeřábek 

ČZS Nížkovice v letech 2016-2022
Josef, Ing. Juřička Jiří, Ing. Jiřičková Zdeňka a Plotěný Petr. V od-
poledních hodinách hrála cimbálová muzika. 7.10. vyjeli zahrád-
káři na výstavu Flora Olomouc. Zájezd spojili s návštěvou Muzea 
zemědělských strojů a  nářadí v  Hošticích-Herolticích. Tato ex-
pozice je ukázkou způsobu hospodaření a života vesnického lidu 
od 19. do začátku druhé poloviny 20. století. Zájezdu se účastnilo 
asi 30 lidí. Poslední den v  roce připravili zahrádkáři punč pro 
všechny návštěvníky silvestrovského setkání na návsi.

Po ukončení Koštu vín již ČZS v Nížkovicích nevykazuje žád-
nou větší činnost. V roce 2018 se nepodařilo členům ČZS uspo-
řádat žádný zájezd, jak tomu bývalo v letech minulých. Aktivně 
se členové ČZS podíleli na přípravě punče při silvestrovském se-
tkání na návsi. 

V roce 2019 uspořádali zahrádkáři 4.5. poslední zájezd, a to 
do Kroměříže a na Tovačovský zámek. Od té doby se žádný zá-
jezd nekonal a jedinou aktivitou ČZS je příprava punče na silves-
trovské setkání občanů na návsi.

Vypadá to, že k letošnímu roku ZO ČZS bohužel ukončí svoji 
činnost.

Dagmar Mudrlová, DiS.
(čerpáno z kroniky obce)

Činnost mladých hasičů probíhala 
do jarních měsíců roku 2020 bez větších 
problémů. Podzimních soutěží ročníku 
2019/2020 se účastnilo jedno družstvo pří-
pravky, dvě družstva mladších a jedno druž-
stvo starších žáků. V září roku 2019 byly na 
pořadu dvě soutěže. Ve Vyškově se vedle 
běhu jednotlivců na 60m soutěžilo ve štafetě 
požárních dvojic. Zde se mladší umístili na 
3. a 9. místě. Starší obsadili 6. místo. Další 
soutěž proběhla ve Velešovicích, kde se sou-
těžilo v  požárním útoku a  štafetě 4x60m. 
Na požárním útoku jsme obsadili za mladší 
žáky 4. a 5. místo a ve starších se zadařilo 2. 
místo. Tím byla venkovní činnost mladých 
hasičů ukončena a  přesunuli jsme se do 
vnitřních prostor na další ročník uzlových 
soutěží. Vypsáno bylo 5 soutěží v  rozmezí 
listopadu a  února. Na tomto 7.ročníku se 
naše přípravka umístila na 7. místě, mladší 
na 2., 6. a 11. místě. Starší žáci na 5. a 8. mís-
tě. Dvě uzlové soutěže byly započítány do 
vyhodnocení soutěže Vyškovský Soptík. To 
přineslo pro přípravku průběžné 10. místo, 
pro mladší 1. a 10. místo a pro starší 3. mís-
to. Následně byla veškerá činnost potlačena 
covidovými opatřeními.

Následný ročník Vyškovského Soptí-
ka 2020/2021 byl zahájen zářiovou soutěží 
v Křižanovicích. Zde byl na programu po-
žární útok a  štafeta 4x60m. Přípravka se 
účastnila pouze na štafetě, kde skončila na 
2. místě. Mladší žáci nasadili jedno druž-
stvo a to se umístilo na požárním útoku na 
1.místě a na štafetě na 3.místě. Starší žáci na-
stoupili v počtu dvou družstev. Na útoku se 

Mladí hasiči
umístili na 8.místě, ve štafetě na 2. a 8.místě. 
Následně proběhla ještě soutěž ve Vyškově, 
kde opět vedle běhu jednotlivců se soutěžilo 
ve štafetě požárních dvojic. Zde se účastnili 
pouze jedni mladší a jedni starší žáci. Mladší 
skončili na 2.místě a starší na 4.místě. Vzhle-
dem k opět se zhoršující covidové situaci ne-
byl ani započat další ročník uzlových soutěží 
a již rozběhnutý Soptík byl pro daný ročník 
zrušen.

Současný ročník Vyškovský Soptík 
2021/2022 byl zahájen s velkým otazníkem, 
jestli se zadaří pořádat vůbec nějaké sou-
těže. Zahájen byl opět ve Vyškově štafetou 
požárních dvojic. Nastoupila dvě družstva 

mladších a  jedno družstvo starších. Umís-
tění za mladší 2. a 8.místo, za starší 5.místo. 
V říjnu ještě bylo pořádáno podzimní kolo 
hry Plamen. Na této soutěži se běžel závod 
požárnické všestrannosti a štafeta požárních 
dvojic. Mladší se umístili na ZPV na 4. a 16. 
místě, ve štafetě se zadařilo 1.místo. Starší 
skončili na ZPV 3. a na štafetě na 6.místě. 
Zimní uzlové soutěže nebyly vypsány, tak 
se přes přechod roku opět nic nedělo. Na 
jarní část bylo vypsáno devět soutěží. Bohu-
žel se starším již nechtělo pokračovat v této 
činnosti a rozutekli se. Na přípravku máme 
zase málo dětí, tak nám zbylo sotva na dvě 
družstva mladších žáků. I  v  této slabší se-
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stavě jsme vyrazili koncem dubna na první 
soutěž do Ivanovic na Hané. Soutěžilo se 
v požárním útoku a štafetě 4x60m. Umístili 
jsem se v útoku na 1. a 11.místě a ve štafetě 
se zadařilo stejné umístění. Následný týden 
proběhla soutěž v Kroužku, kde jsme skon-
čili na požárním útoku na 1. a  14. místě. 
Další víkend byly na programu dvě soutěže. 
V sobotu Vyškovský Soptík a v neděli Hra 
Plamen. Na sobotní soutěži jsme obsadili 
na požárním útoku 1. a 5.místo. Ve štafetě 
4x60m to bylo 3. a 10.místo. Na nedělním 
okresním kole byly na programu čtyři sou-
těže. Požární útok, štafeta 4x60m, PÚ CTIF 
a štafeta CTIF. Na těchto disciplínách jsme 
skončili na 2x druhém a 2x prvním místě. 
Po vyhodnocení s  výsledky z  podzimního 
kola jsem si tak odvezli celkové 2.místo na 
vyškovském okrese.

Nyní nás čekají další soutěže Soptíka 
a doufáme, že se nám bude dařit umísťovat 
na předních pozicích jak doposud. Případní 
zájemci o vstup do našich řad budou vřele 
vítáni. Nebo nás můžete přijít podpořit na 
některou ze soutěží.

Ludvík Šimek

Milí rodáci, občané a přátelé, srdečně 
vás zveme k návštěvě našeho nížkovického 
kostela, kůru s varhanami, věže se zvony 
a malebné fary! Mnozí tak navštívíte mís-
to, kde jste byli pokřtěni nebo měli sňatek, 
kde jste se loučili se svými blízkými, kde se 
odehrával váš osobní příběh víry. K ději-
nám kostela a fary přináším několik údajů.

Farnost Nížkovice
První zmínky o  farnosti pochází ze 

14. a 15. století. V 16. století farnost za-
nikla z  důvodů úbytku katolíků, po tři-
cetileté válce byly Nížkovice přifařeny do 
Dambořic a později do Slavkova. V roce 
1690 byly spravovány kaplanem z Křiža-
novic, od r. 1784 byla zřízena samostatná 
duchovní správa (tzv. lokální kaplanství), 
podřízená ještě spolu s Kobeřicemi faráři 
v Křižanovicích. Roku 1859 bylo uděleno 
právo fary a  instalován první farář Josef 
Svoboda. Od roku 1964 v  Nížkovicích 
farář nebydlí, dojíždí kněží z  Kobeřic 
a později ze Slavkova. Biskupská vizitace 
a  biřmování se konalo 7. července 1786 
za účasti prvního brněnského biskupa 
Matěje hraběte Chorinského, pozdě-
ji navštívili Nížkovice biskupové Gindl 
(1837), Bauer (1891), Huyn (1906), Kup-
ka (1937), o  dalších návštěvách biskupů 
nejsou záznamy, nynější biskup Vojtěch 
Cikrle navštívil Nížkovice 8. června 2013 
při svěcení kostela a oltáře.

K prohlídce kostela a fary v Nížkovicích
Kostel svaté Kunhuty
Nynější kostel byl postaven v  letech 

1727 – 1728 knížetem Lichtenštejnem. 
Dříve zde stál gotický kostel, některé bo-
hatě profi lované fragmenty ostění vstupu 
byly nalezeny při podsekávání a izolování 
zdiva v 80-tých letech. Z té doby je v kos-
tele uchováno torzo kamenné křtitelnice 
a  část profi lovaného ostění vchodu. Pat-
ronka kostela, svatá Kunhuta, byla man-
želkou německého císaře Jindřicha. Na 
oltářním obraze z r. 1852 je výjev kráčející 
císařovny po rozžhavených železných plá-
tech, aby čelila křivé obžalobě z nevěrnosti 
manželovi.

Na kostele se po celou dobu jeho exi-
stence trhalo zdivo a  kostel býval často 
opravován: poprvé 1770 brzy po po-
stavení, dále v  letech 1790, 1852, 1860, 
1870, 1883 a  1905. Velké statické zajiš-
tění věže proběhlo po II. světové válce, 
kolem r. 1950 byla odstraněna zděná 
klenba v  chrámové lodi. Oprava statiky 
se opakovala r. 2003. Kamenné scho-
dy ke kostelu byly vybudovány r. 1883, 
další kolem r. 1960 z  teracca a  tyto byly 
nahrazeny v  roce 2009 žulovými stupni. 
Původní stoleté varhany dosloužily roku 
1842. Nové varhany postavil varhanář 
František Svítil z Nového Města na Mora-

Rekonstrukce faryRekonstrukce fary
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vě a poprvé se na ně hrálo 26. září 1847. 
Opravovány byly r. 1876, dále r. 1902 
s novým měchem, r. 1999 s novou klavi-
aturou, pedálem, měchem a ventilátorem. 
V roce 1998 proběhla celková oprava in-
teriéru v hodnotě 95.000 Kč. Do práce při 
opravě fasády věže a lodi se pustili farníci 
v  r. 1999 nákladem 100.000 Kč. V  roce 
2003 usazeny mramorové schody, dlažba 
a pořízen nový oltář, restaurovány sochy 
a  nová elektroinstalace, vše nákladem 
270.000 Kč. Při příležitosti setkání rodáků 
v neděli 2. července 2006 požehnal P. Petr 
Mareček, kaplan ze Slavkova, obecní vlaj-
ku a znak Obce Nížkovice. Opravy kostela 
byly završeny slavností posvěcení nového 
oltáře a kostela brněnským biskupem Voj-
těchem Cikrlem v sobotu 8. června 2013.

Přesto se v  dalších letech podařilo 
vyměnit krytinu střechy a  opravit znovu 
a důkladně fasádu věže. Práce proběhly za 
fi nanční účasti farnosti, JM kraje a Obce 
Nížkovice. Byla také instalována nová 
akumulační kamna. Během roku 2020 
byly svépomocí opraveny omítky a scho-
diště věže.

Nížkovická fara
Kroniky uvádějí, že fara v Nížkovicích 

byla již ve 14. a  15. století. Z  té doby se 
zachovaly farská zahrada a  několik polí 
a luk. Fara zanikla asi v 16. století. Na mís-
tě nynější fary byl v r. 1692 byt pro kapla-
na, ale roku 1754 úplně shořel. S velkým 
trápením byla r. 1755 postavena „chatrná 

stavba“, neboť po 42 letech byla r. 1797 
postavena od základů fara nová, v rozmě-
rech nynější fary. Tato byla r. 1842 „vlhká, 
popraskaná a na spadnutí, sklep plný vody 
a  zeď ke hřbitovu rozpadlá“, proto byla 
nákladem náboženského fondu oprave-
na. R. 1858 fara znovu opravovaná, neboť 
stavební práce konané dříve byly prove-
deny špatně. Další opravy byly v  r. 1870 
a 1873. V r. 1908 byly potrhané zdi pobo-
řeny a  znova postaveny a  staženy ocelo-
vými táhly. Fara je postavená na slínovém 
podloží a  z  těchto důvodů se zdivo stále 
trhá. V roce 1998 byla fara opět v žalost-
ném stavu, proto začaly opravy, částečně 

svépomocí, završené roku 2008 ve stylu 
„staré chalupy“ k využití pro farnost i pro 
prázdninové pobyty dětí, mládeže a rodin 
s dětmi. Poslední důkladná oprava statiky 
zdiva, omítek, střechy do dvora a instalace 
nové kuchyně proběhla na podzim roku 
2021 ve výši 450.000 Kč.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se 
zapojili do rekonstrukcí osobní prací nebo 
ve sbírkách, Obecnímu zastupitelstvu za 
fi nanční příspěvky a  farníkům za stálou 
péči, úklid a  výzdobu kostela. S  vaší po-
mocí tak můžeme zachovat toto duchovní 
a kulturní dědictví dalším generacím.

P. Milan Vavro, děkan

Rekonstrukce faryRekonstrukce fary

Oprava kostelaOprava kostela
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Informace o počtu členů ve spolku jsou 
čerpány z  výroční zprávy z  dubna 2016. 
Tělovýchovná jednota měla k tomuto datu 
48 členů, z toho je 19 mužů, 7 žen, 9 do-
rostenců, 3 dorostenky, 9 žáků a 1 žákyně.  
Předsedou spolku je bratr Milan Koukal, 
místopředsedou bratr Dušan Horák a jed-
natelem bratr Tomáš Chytil. Spolek měl tři 
neregistrované oddíly, oddíl fl orbalu, ta-
neční oddíl a oddíl stolního tenisu. Oddíl 
fl orbalu byl rozdělen do tří skupin, a to na 
mladší žáky a žákyně, starší žáky a žáky-
ně a na dorost a dospělé. Florbalisty vedl 
Dušan Horák, Jiří Bárta a Luděk Konečný. 
Taneční oddíl vedla Zuzana Kovandová. 
Šlo o line a country tance. Ženy se scháze-
ly každou středu v místní sokolovně.

Z  kulturních akcí se členové podíle-
li na tradičních ostatcích, koštu slivovice 
a také pořádáním hodů. Košt slivovice se 
uskutečnil 27. února. Bylo přihlášeno 28 
vzorků pálenek. Vítěz pálenky z modrého 
ovoce byl Josef Jeřábek, z meruněk Tomáš 
Hořava a ostatního z ovoce Miroslav Par-
tyka.

V sobotu 20. srpna 2016 uspořádal TJ 
Sokol Nížkovice turnaj v nohejbale trojic. 
Turnaj se uskutečnil na zpevněné ploše za 
MŠ. Vítězem turnaje bylo družstvo Sym-
paťáků.

Na konci roku proběhl tradiční turnaj 
ve stolním tenise, jak dospělých, kterých 
bylo 28, tak mládeže v počtu 5.  Byly za-
jištěny věcné ceny pro všechny účastníky 
turnaje. Vítěz v kategorii mládeže byl Ro-
man Vaverka ml., v kategorii dospělí Kate-
řina Cardová.

V  roce 2017 se počet členů nijak vý-
razně nezměnil. TJ SOKOL provozuje 
dále kroužek fl orbalu a  stolního tenisu.  
11. února 2017 uspořádal VIII. ročník 
Koštu slivovice. Bylo přihlášeno 22 vzorků 
pálenek. Vítězové v jednotlivých kategori-
ích: modré ovoce Dušan Horák, meruňky 
Radek Neužil a ostatní ovoce taktéž Radek 
Neužil. V sobotu 1. července 2017 uspořá-
dal TJ Sokol Nížkovice turnaj v nohejbale 
trojic. Účastnilo se ho 6 družstev a vítězi 
turnaje se stala Jelita.  Na konci roku pro-
běhl tradiční turnaj ve stolním tenisu, 
který byl tentokrát bez účasti dětí a mlá-
deže. Do turnaje se tentokráte přihlásilo 
21 dospělých. Pro všechny účastníky byly 
zajištěny věcné ceny. Turnaj vyhrál Martin 
Hofírek.

V roce 2018 má TJ Sokol Nížkovice 34 
členů. Nemá žádný oddíl v registrovaných 
soutěžích. Starostou Sokola zůstává bratr 
Milan Koukal, místostarostou bratr Dušan 
Horák a  jednatelem bratr Tomáš Chytil. 
TJ Sokol má dva neregistrované oddí-

TJ Sokol Nížkovice v roce 2016-2022
ly. Oddíl fl orbalu a oddíl stolního tenisu. 
Tyto oddíly vykonávají svou činnost hlav-
ně v  zimních měsících. V  minulosti část 
mužů hrávala nohejbal ve sportovní hale 
v Žarošicích. Každý rok se Sokol pokouší 
rozšířit členskou základnu o žáky a žáky-
ně, ale dostat děti ve větším množství do 
tělocvičny je ze známých důvodů horší 
a horší. Ze sportovních akcí pořádal Sokol 
novoroční pochod na Jalový dvůr, turnaj 
v nohejbale a turnaj ve stolním tenise. Ze 
společenských akcí zorganizoval TJ Sokol 
začátkem roku Košt slivovice, v  září po-
máhal při organizaci hodů, podílel se na 
pořádání Ostatků. Členové Sokola pomá-
hají také jiným organizacím při pořádání 
jejich akcí. např. fotbalistům a místní ško-
le. V  sobotu 25.8. proběhl na víceúčelo-
vém hřišti za mateřskou školou již tradiční 
turnaj v nohejbale trojic. Účastnilo se ho 
šest týmů složených převážně z  místních 
sportovců. Hrálo se systémem každý s ka-
ždým a součet bodů dal celkového vítěze. 
Z šesti přihlášených týmů se se svou klid-
nou a rozvážnou hrou na post nejvyšší vy-
šplhali Sympaťáci, druzí skončili FO3(Fo-
tři) a třetí Důchodci. Na konci roku 29.12. 
proběhl tradiční turnaj ve stolním tenisu. 
Do turnaje se tentokráte přihlásilo 14 do-
spělých. Vítězem se stal Martin Hofírek. 
Pro zpestření byl pořádán turnaj ve čtyř-
hře (počet dvojic 7). Ten vyhráli Peňázová 
Katka-Kubaský Luboš.

V roce 2019 se konala valná hromada 
TJ Sokol Nížkovice 7.2. Bylo přítomno 16 
členů. Zprávu o  činnosti přednesl Milan 
Koukal, zprávu o hospodaření Dušan Ho-
rák. Proběhla volba starosty TJ, místosta-

rosty a jednatele TJ. Starostou se stal bratr 
Milan Koukal, místostarostou bratr Dušan 
Horák a jednatelem bratr Tomáš Chytil.

 TJ Sokol má 29 členů a  provozuje 
kroužek fl orbalu pro děti, který vede Pa-
vel Pospíšil, Radovan Brzobohatý a Dušan 
Horák a  kroužek stolního tenisu dospě-
lých, který má na starost Pavel Pospíšil. 
Členové Sokola se podílí na organizaci 
hodů a  Ostatků. Organizují turnaje ve 
stolním tenise, nohejbale a  novoroční 
výšlap na Jalový dvůr. Pořádají košt slivo-
vice a  jsou nápomocni obci při pořádání 
různých kulturních a společenských akcí. 
13.4. uskutečnili členové Sokola sběr že-
lezného šrotu. Červen 2019 byl nabitý 
sportovními akcemi a  jednou z  nich byl 
tradiční turnaj v nohejbale, který pořádal 
TJ Sokol Nížkovice na místním asfaltovém 
hřišti za mateřskou školou. Tentokrát se 
turnaj uskutečnil 22. června. Účast sedmi 
týmů dávala tušit zajímavé zápasy. Objevi-
ly se zde dva úplně nové týmy, a to Doktoři 
a Helviti. Druzí jmenovaní se hned probo-
jovali až do fi nále. Finále bylo dramatické 
až do samého konce, kdy o vítězi rozho-
dl rozdíl jediného bodu. Vítězem se stal 
tým Černý ze samých Nížkováků (Tomáš 
Horák, Jirka Jeřábek, Erik Lotrek).TJ So-
kol Nížkovice uspořádal mezi vánočními 
svátky tradiční turnaj ve stolním tenise. 
Již několikátý rok se turnaje neúčastní pro 
nezájem děti a mládež, pořádá se proto jen 
turnaj pro dospělé. V tomto roce bylo 18 
účastníků a 10 párů čtyřher. 

V  roce 2020 poznamenala činnost 
organizace epidemie Covidu. Na začát-
ku roku se stihlo jen pár akcí, pak již byl 
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nejen sportovní život v útlumu. V sobotu 
1. února proběhl 11. ročník koštu slivo-
vice.  Účast dle organizátorů byla tragic-
ká-pouhých 14 koštérů a 25 vzorků pále-
nek. Soutěžilo se jako vždy v  kategoriích 
modré ovoce, meruňky a  ostatní ovoce. 
V  kategorii modré ovoce zvítězil vzorek 
od Michala Havelky, v kategorii meruněk 
nejvíce bodů získal vzorek Vlastika Krejčí-
ho, v kategorii ostatní ovoce nejvíce bodů 
získal Tomáš Malina za vzorek kalvádosu. 
6. února proběhla Valná hromada TJ So-
kol Nížkovice na OÚ. Přítomno bylo 11 
členů a  rovněž starosta župy bratr Dole-
žel. K tomuto dni měl Sokol 35 členů. Po 
peripetiích s  počasím, kdy se na začátku 
prázdnin musel kvůli dešti zrušit pláno-
vaný termín nohejbalového turnaje, se 
tento odehrál na konci prázdnin. Přihlá-
silo se šest týmů a z toho hned dva ze sou-
sedních Heršpic. Po bojích ve skupinách 
týmy postoupily do vyřazovacích zápasů 
a  zápasů o  konečné umístění. Nakonec 
vyhrál heršpický tým s názvem Excelent. 

Tito nenašli v průběhu turnaje přemožite-
le a zaslouženě zvítězili.  Mezi vánočními 
svátky a  Silvestrem proběhl již tradiční 
turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se 18 
hráčů a z vítězství se radoval Zdeněk Car-
da. Kromě dvouher se pro zpestření pro-
gramu uskutečnil i turnaj ve čtyřhře. No-
minovalo se 10 dvojic. Zde se z  vítězství 
radovala dvojice Katka Peňázová spolu 
s Davidem Jeřábkem. Byl uspořádán i mi-
niturnaj hráčů TJ Němčany, za kterou Ra-
dek Neužil a  místní Arnošt Hladký hrají 
okresní přebor a Dušan Horák nastupuje 
v okresní soutěži I. Přihlížející měli mož-
nost porovnat své výkony hlavně s výkony 
hráčů okresního přeboru. 

V dalších letech se počet členů Sokola 
výrazně nezměnil. I  první polovina roku 
2021 byla stále ovlivněna pandemií covid 
a život se jen pomalu vracel k normálu. Le-
tošní turnaj v nohejbale proběhl nezvykle 
brzy, a to v sobotu 12. června. Pořadatelem 
byl tradičně TJ SOKOL Nížkovice za pod-
pory obce. Nakonec se jej zúčastnilo pět 

družstev, i  když to těsně před zahájením 
vypadalo na pouhé tři týmy. Ty se utkaly 
systémem každý s každým a tým s největ-
ším počtem vítězství se radoval ze zisku 
putovního poháru. Letos to byl tým tvoře-
ný Mirkem Kouskem, Pavlem Kocmanem 
ml. a Lubošem Kubaským. Nutno napsat, 
že si vítězství zasloužili, i když se výpadek 
v  podobě prohry nevyhnul ani jim. Tur-
naj ve stolním tenise nebyl v  tomto roce 
pořádán.

23.3. 2022 proběhla Valná hromada TJ 
Sokol Nížkovice. Proběhla volba starosty, 
místostarosty a  jednatele TJ Sokol. Své 
posty obhájili bratr Milan Koukal, Dušan 
Horák a Tomáš Chytil. V diskusi vystoupil 
starosta Župy bratr Doležel, který popřál 
hodně sil do další činnosti. V tomto roce 
již členové Sokola pomohli s  pořádáním 
Ostatků. Na konci prázdnin plánují turnaj 
v nohejbale trojic.

Dagmar Mudrlová, DiS. 
(čerpáno z kroniky obce)

Vážení spoluobčané, 
byl jsem požádán, stejně tak jako i  jiné organizace v obci, 

o pár slov k činnosti našeho spolku od posledního sjezdu ro-
dáků v roce 2016. Zrychlená doba digitální, podpořená dobou 
covidovou, způsobila amatérskému sportu značné problémy 
nejen v kategorii mládeže, ale i dospělých. Tyto okolnosti při-
spěly i ke změnám v našem spolku. Kvůli nedostatku dětí, resp. 
změně jejich zájmů, již řadu let nemáme týmy žáků a  doros-
tu. Bohužel po dvou soutěžních ročnících zrušených pandemií 
nemoci Covid 19 jsme byli nuceni po dlouhých 15 letech ne-
přihlásit i mužstvo mužů ,,B“. Od ročníku 2020/21 máme tedy 
jen jedno mužstvo v  kategorii mužů, hrající III. třídu okresu 
Vyškov. I  to prošlo obměnou. Několik hráčů odešlo. Někteří 
skončili s aktivním sportem, někteří přestoupili do jiných oddí-
lů. Působení ukončil i dlouholetý trenér, a hlavně předseda SK 

SK Nížkovice z.s.
Karel Hrabovský, kterému chci za jeho práci pro náš klub velice 
poděkovat. Jsem rád, že i nadále zůstává členem a fanouškem 
SK. Vedení týmu převzal Tomáš Horák a předsednictví SK moji 
hodní přátelé, tak nějak odevzdali mně. Tuto sezónu máme ro-
zehránu velice nadějně a můžeme dosáhnout nejlepšího umís-
tění za dvacet let, což je společnou zásluhou nejen všech členů 
SK, ale i obce, sponzorů, fanoušků a v neposlední řadě našich 
žen, zejména ve výčepu. Touto cestou všem děkuji. SK není však 
jen fotbal, ale jako nejpočetnější zájmová organizace i  nadále 
pokračuje ve spolupráci s obcí a Sokolem v organizaci akcí pro 
děti i dospělé, např. ostatky, pohádkové stezky, cyklistický zá-
vod Tour de Nížina. 

Přeji Vám všem krásné zážitky. Ať už při těchto akcích, při zá-
pasech našich ,,čutálistů“ nebo při nadcházejícím sjezdu rodáků.

Jaromír Fridrich, předseda SKý p p

Turnaj v malé kopanéTurnaj v malé kopané


