2/2016

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, chalupáři, chataři,
byl jsem požádán o příspěvek do zpravodaje. Jako člen stavební komise bych se
vrátil k několika akcím, které obec v současné době provádí nebo připravuje.
Jednou z hlavních investičních akcí je
výstavba splaškové kanalizace, kterou obec
připravovala od roku 2009 ve spolupráci
s obcemi Heršpice, Hodějice, Křižanovice a
později i Němčany. Hlavní realizace výstavby splaškové kanalizace probíhala v roce
2015. V roce 2016 byl zahájen zkušební
provoz a proběhla kolaudace. Ke zdárnému
průběhu výstavby kanalizace v roce 2015
přispělo i příznivé počasí.
Jsem rád, že se podařilo dílo, které doplnilo infrastrukturu obce. Po vodovodu,
plynofikaci a opravách elektrického vedení
nízkého napětí, splašková kanalizace obci
chyběla. V současné době je třeba dokončit

připojení nemovitostí na kanalizaci, které
je jednou z podmínek získání dotace. Musím přiznat, že od začátku příprav na tuto
stavbu zaznívaly i kritické hlasy – není potřeba, zadlužíme obec a jiné. Myslím ale, že
stavba splaškové kanalizace byla nutná, a i
když stála nemalé finanční prostředky (cca.
70 milionů Kč), přispěla k lepšímu životnímu prostředí a bude v budoucnu doceněna.
Další významný záměr obce – projekt
pro výstavbu nových rodinných domů.
Projektová dokumentace na akci „Nová
výstavba RD – lokalita V Sadech“, řeší výstavbu 21 rodinných domů samostatně
stojících, dětské hřiště, prostor na tříděný
odpad a vybudování nové autobusové zastávky, vše na rozloze 2,3 ha. Projekt od
počátku brzdil výkup pozemků od soukromých majitelů, trval několik let, dokončen
byl ve druhé polovině roku 2014 a bylo

třeba vynaložení nemalých finančních prostředků. V současné době je vydáno územní
rozhodnutí a čeká se na vydání vodoprávního rozhodnutí a stavebního povolení. Již
nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele vypracování prováděcí dokumentace
pro stavbu „Komunikace a inženýrské sítě
pro novou výstavbu RD“ ve zmíněné lokalitě. Věřím, že i obec Nížkovice bude moci
v brzké době nabídnout stavební místa pro
zájemce o výstavbu vlastního bydlení, která
obci chyběla.
Vážení spoluobčané, děti, blíží se čas
dovolených a školních prázdnin. Chtěl
bych Vám závěrem mého malého příspěvku popřát hezkou dovolenou, dětem krásné prázdniny, pěkné počasí, hezké zážitky,
odpočinek od starostí a hlavně ve zdraví
prožít pěkné chvíle.
Petr Plotěný
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14. Zasedání zastupitelstva obce Nížkovice dne 29. 3. 2016
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.1/2016, RO č.2/2016, RO
č.3/2016
2. Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán obce na rok 2016
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu inventarizace majetku obce za rok 2015
4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nížkovice příspěvkové organizace za rok 2015, zároveň schvaluje rozdělení HV
takto:
- převod zisku z doplňkové činnosti do rezervního fondu ve výši
905,7kč
- úhrada ztráty z hlavní činnosti z rezervního fondu ve výši 905,7kč
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka ZŠ a MŠ Nížkovice příspěvková organizace za rok 2015 neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce na VH Vak Vyškov p.Dušana
Horáka
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci s Kometa Group a.s.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výkonu působnosti silnič-

ního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území
obce Nížkovice
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele opravy VO Hraničky
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č.1381/9, p.č.1381/25,
1382/17, 1384/84 za cenu 52.720kč a kupující uhradí daň z prodeje
i vklad na KÚ
10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.555 za cenu
100,-kč/m2 a kupující uhradí daň z prodeje, vklad na KÚ, geometrický plán a vypracování kupní smlouvy
11. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.148/1 za
cenu 100,-kč/m2 a pozemek p.č.19 za cenu 40,-kč/m2 a kupující
uhradí daň z prodeje, vklad na KÚ, vypracování kupní smlouvy a
vypracování geometrického plánu
12. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1409 za cenu
40,-kč/m2 a kupující uhradí daň, vklad na KÚ a vypracování kupní
smlouvy
13. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č.1404/2 za
cenu 40,-kč/m2 a kupující uhradí daň. Prodávající uhradí vklad na
KÚ + vypracování smlouvy
14. Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.4/2016

15. Zasedání zastupitelstva obce Nížkovice dne 23.5.2016
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO 5/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO 6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
s JMK na pozemku p.č.680
5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s JMK – dotace úroky
z úvěru ve výši 100 000,-Kč

6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s JMK – dotace knihovny
ve výši 25.000,-Kč
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce zakrytí šachty u sokolovny“, Konečný Radek, cena díla 160.882,27 vč. DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Polovina roku je za námi
Vážení spoluobčané,
blíží se doba dovolených, tudíž pomalu nastupuje léto a za námi je další půlrok.
V tomto období jak jistě všichni bedlivě sledujete, byla dokončena rekonstrukce chodníku od obchodu směrem na Heršpice. Konečně se podařilo zakrýt otevřenou část vodního
toku u sokolovny. Zde se vybudovala šachta
a nebudeme tak již trnout, zda sem nespadne nějaké dítě. Začínají se budovat zpevněné
plochy pro kontejnery. Zatím je vybudována
plocha v ulici k Agrii a u garáží pod hospodou „Pod kaštanem“. Postupně se dokončuje

obecní - školní zahrada. A nejnáročnější akcí
po výstavbě kanalizace je výstavba inženýrských sítí a komunikací „V sadech“. Tato akce
má vydáno územní rozhodnutí a v současné
době se čeká na vydání vodoprávního rozhodnutí (stavební povolení pro kanalizaci
splaškovou a dešťovou a vodovod) a bylo
požádáno o vydání stavebního povolení na
komunikaci. Zároveň se řeší výběr dodavatele prováděcí projektové dokumentace na
uvedenou akci. V rámci rekonstrukce silnice
na Heršpice jsme pod tuto založily chráničky
pro inženýrské sítě a nebude se tak muset do

Kanalizace
Vážení občané,
věřím, že už Vás unavují články ohledně kanalizace. Ale bohužel,
dokud nebude všechno tak, jak má být, budu nucen o kanalizaci psát.
V současné době jsou Vám doručovány smlouvy s průvodním
dopisem. Je potřeba tuto smlouvu zkontrolovat (veškeré údaje), podepsat a jednu podepsanou vrátit na úřad. Odsud bude doručena na
DSO Ligary. Údaje vychází z předávacího protokolu, který jste vyplnili a doručili na obec.
Stočné se bude účtovat jedenkrát za rok, proto je dobré platit si

nově opravené silnice kopat. Zapojili jsme se
také do celorepublikové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“.
Před námi je ještě další půlrok a já doufám, že Zastupitelstvo obce bude v součinnosti pokračovat na dalších akcích k zvelebení naší obce.
Nevím, jestli se podaří tento zpravodaj
vydat do setkání rodáků, které se uskuteční
2. a 3. července 2016. Pokud ano, tak Vás
všechny srdečně zvu. Přijďte se pobavit, setkat s lidmi, kteří již žijí v jiných obcích a
městech a vzpomenout na ty, kteří již mezi
námi bohužel nejsou.
Dušan Horák, starosta obce

zálohy. Zálohy se budou moci platit pouze převodem z účtu, a nebo
1x za čtvrt roku v hotovosti (o provedení hotovostní platby budete
informováni).
Pro ty, kteří nejsou připojeni, uvádím, že se řeší, jakým způsobem
budou vyzváni k doložení likvidace splaškové vody. Věřím, že takové
případy nebudeme nuceni řešit. Likvidací splašků se rozumí: odvádění do jímky na vyvážení (která nemá žádný přepad) a vývoz jímky
na místo k tomu určené (ČOV) a firmou k tomu oprávněnou. Další
možností je vlastní čistírna odpadních vod (ale pouze pro ty, kdo nemají možnost se na splaškovou kanalizaci připojit).
Dušan Horák, starosta obce
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Vítání občánků
Nížkovická rodina se nám rozrostla o
několik nových občánků, a tak jsme je v obřadní síni OÚ Nížkovice s velkým potěšením přivítali do řad nížkovických rodáků.
Protože byl tentokrát na vítání ohlášen
nejen větší počet prcků, ale i rodičů a příbuzných, rozhodlo se vedení obce rozdělit
vítání na dvě části. V první polovině přivítal místostarosta obce Honzíka, Adélku a

Kronika
Narodili se:
24.2.
Vendula Kuklínková
11.3.
Martin Pavlíček
6.4.
Martin Červenka
9.4.
Jakub Černý
14.4.
Šimon Kousek
Opustili nás:
15.3.
František Šoustal
9.4.
Marie Jeřábková
4.5.
Marie Kohoutková

Jubilanti 2016
Květen
16.5.
Věra Chlápková (75)
24.5.
Miloš Vacek (70)
28.5.
Ing. František Havel, CSc. (70)
70)
Červen
1.6.
Josef Gala (75)
20.6.
Pavla Novotná (70)

Ondru a ve druhé části Natálku, Vojtíška
a Elišku.
Po úvodních verších Sabinky a Markétky jemně podbarvených krásnou hudbou,
program pokračoval tradičním vystoupením, tentokráte místostarosty obce, který
ve svém projevu vyzdvihl význam rodiny,
popřál hodně šťastných dnů a zdraví.
Po provedení zápisu rodičů do pamět-

ní knihy přijetí svých ratolestí mezi občany
Nížkovic obdrželi naši noví prckové malinký dárek a maminky pěknou kytičku.
Na závěr jsme si udělali společné foto
s rodiči a jejich ratolestmi, rodiče také využili možnost vyfotit si svá dítka v kolébce a
jeden z nejkrásnějších dnů života Nížkovic
byl u konce.
Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Přihlášení
novorozených občánků
Vážení rodiče,
mnozí z Vás možná nevědí, že s narozením vašeho dítěte
Vám vzniká povinnost uhradit poplatek za odpad za tohoto novorozence. Přinášíme Vám informace jak postupovat.
Po narození dítěte a obdržení rodného listu se s tímto listem, prosím, zastavte na obecním úřadě u sl. Evy Honkové, kde Vám za něj bude vyměřena poměrná část poplatku
za odpad, který můžete ihned na místě uhradit.
Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost.
refz

Poplatky
Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za
odpad na druhé pololetí roku 2016, že je třeba ho uhradit
do 30. června 2016, v úřední dny, to je pondělí a středa, od
8:00 do 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu Nížkovice.
Eva Honková, Dis.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od posledního vydání zpravodaje se
naše školka a škola účastnila mnoha kulturních, naučných i pohybových aktivit.
V březnu jsme se vypravili do vyškovského muzea na výstavu k 700. výročí narození Karla IV. Ve škole nás navštívili dudáci
Lucka a Ondra, aby nám představili zajímavý hudební nástroj i oblečení dudáků.
Největší křesťanský svátek Velikonoce nám
přiblížil prezentací a svým vyprávěním pan
děkan Mgr. Milan Vavro. Na Den Země se
děti zúčastnily ekologické olympiády v Kovozoo ve Starém Městě.
Všichni žáci prožili jedno květnové
dopoledne na dopravním hřišti ve Vyškově. Ti starší se sem vrátili ještě jednou, aby
po vyplnění obávaných dopravních testů a
jízdě zručnosti získali průkaz cyklisty. Den
matek a rodiny jsme oslavili společně se
Čtyřlístkem v místní sokolovně. Děti předaly své dárečky svým nejbližším v podobě
tanečků, písniček, básniček, pohádky a hry
na flétničky.

Červen 2016
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Velmi zajímavá a poučná byla návštěva záchranářky z Červeného kříže. Ukázala dětem, jak se postarat o kamaráda v
bezvědomí. Prakticky si děti vyzkoušely
na figuríně masáž srdce i dýchání z úst do
úst. Zajímavý byl pro děti lékařský přístroj
defibrilátor.
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Konec května pro naše školáky i mateřáky znamená začátek plaveckého výcviku.
Je to událost, na kterou se všechny děti těší.
Plaveme každý čtvrtek po dobu pěti týdnů
s plaveckou školou Tempo ve Vyškově. Hry
ve vodě, ve vířivce, na tobogánu..., jen malý
výčet všech vodních aktivit.

JARNÍ ÚSPĚCHY
NAŠÍ ŠKOLY
Zazpívej, slavíčku
Dne 26. dubna se v DDM Slavkov u Brna konalo již 28. okrskové kolo v pěvecké soutěži lidových písní Zazpívej, slavíčku. Naši
školu reprezentoval Lukáš Vykoukal. Získal 3. místo, kterým si vybojoval i postup do okresního finále. To se konalo 11. května v sále
katolického domu v Bučovicích. Lukáš si ve své kategorii vyzpíval
krásné 1. místo.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Naše škola se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. V rámci projektu na Den Země uklidila část Masarykova sadu v Nížkovicích. Své počínání jsme nafotili a ve školní
družině jsme z fotek vyrobili koláž. Plakátek jsme poslali do soutěže, která byla vyhlášena pro zaregistrované školy. V našem kraji
jsme se umístili na 3. místě.
Dětský den s netopýří slečnou Žofkou
Škola a školka v Nížkovicích se ve spolupráci s obcí, dětmi a
jejich rodiči pustila do projektu vytvoření přírodní zahrady. A protože součástí přírodní zahrady bude i krásná budka pro netopýry,
kterou se svým synem vyrobil pan Jiří Kovář a okoval Tomáš Gala,
rozhodla se Česká organizace pro ochranu netopýrů v zastoupení
lektorky Lenky Bartoníčkové odměnit děti i dospělé udělením plakety „ Náš soused je netopýr“. Součástí předávání certifikátu a plakety ve škole byla i zajímavá přednáška o netopýrech, hry a hlavně
setkání s ochočenou netopýřicí Žofkou.
Dagmar Mudrlová, DiS.

SPOLEČNÝ DEN DĚTÍ
V OTNICÍCH
Chci se s Vámi podělit o velmi příjemný zážitek, který jsme prožili
v úterý 31. 5. 2016 v Otnicích. Všechny děti z naší školy i školky společně s dospěláky přijali pozvání na společnou oslavu Dne dětí do prostor
dětského domova LILA. Celý úžasný den zorganizovala a zkoordinovala Mgr. Mária Papcunová. Při přípravě jí pomáhali i další zaměstnanci praktické a speciální školy a dětského domova. Velkými průvodci a
pomocníky byli osmáci otnické ZŠ se svoji třídní učitelkou. Dopoledne plné her, smíchu, šťastných očí všech dětí bez rozdílu nám zůstane
dlouho v srdcích a myslích. Touto cestou vyjadřuji pedagogický i lidský
obdiv nad prací a láskou všech tet Lilenek. Velkou radost z naší vzájemné spolupráce i podporu při předávání zkušeností a vstřícný přístup
k hendikepovaným dětem vyjádřil i pan ředitel PaedDr. Petr Hanák,
Ph.D. z Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické
školy Ibsenka Brno.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Za sebou máme výlet parníkem společně s kamarády z dětského domova LILA
Otnice, pasování předškoláčků, závěrečné
projekty páťáků, před sebou výlet do zábavného parku VIDA v Brně. V naší škole to
prostě žije, nejvíce se již však všichni těšíme
na zasloužené PRÁZDNINY:-)
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ZÁVĚREČNÝ PROJEKT
ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
Žáci 5. ročníku se blíží do prvního pomyslného cíle svého studia na základní škole. Na konci této etapy má každý příležitost představit sám
sebe při samostatné závěrečné zkoušce. Zkouška
se skládá ze dvou částí – přípravy výběrového
portfolia ze svých úspěšných či zajímavých prací
a vypracování závěrečné práce na vybrané téma
s jeho obhajobou. Přeji všem hodně štěstí.
Mgr. Marta Valentová

EDUKATIVNĚ
STIMULAČNÍ SKUPINKY
Ve čtvrtek 16. 6. byl ukončen sedmý ročník 10. lekcí edukativně stimulačních skupin. Cílovou skupinou byly nejstarší děti MŠ. Hravou formou za přítomnosti rodičů děti rozvíjely jemnou motoriku, řeč, myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci i předmatematické představy.
Skupiny se konaly jednou za čtrnáct dní. Rodiče mohli vidět své děti při práci
se svými vrstevníky. Řadu úkolů pak s dětmi plnily v domácím prostředí. U
speciálně upraveného programu se děti učily hlavně trpělivosti, důvěřovat samy
sobě, také zažily radost z úspěchu i sounáležitosti s ostatními.
Romana Chvátalová

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
NA ŠKOLÁKY
Konec června je čas loučení. Po třech letech společných plánů,
her, zážitků, smíchu i slziček se z malých housenek, prostředních
kuklínků, vyklubali velcí motýlkové s křídly plných elánu a sil vydat se na další životní etapu.
V sobotu 18. 6. tedy na předškoláčky čekalo splnění posledních
úkolů ze školky – slavnost Pasování předškoláčků na školáky. Společně s dětmi a jejich rodinami jsme se od školky vydali po směru
křídou kreslených šipek a museli vyluštit informaci, že naše slavnost je pro nás nachystaná v „Přírodní zahradě pro školu a školku“.
Na zahrádce už na nás čekal pan starosta s paní ředitelkou, paní
učitelky ze školy i školky, naše oblíbená Ivetka Kubová společně se
Sabinkou a Lukáškem z pátého ročníku ZŠ.
Jaké úkoly si pro nás připravili? Lovit ryby na udici, složit puzzle s vývojem žabky, se zavázanýma očima ručkovat po laně, prohodit mokrou houbu kruhem, chodit na chůdách, skákat v pytli,
zavázat boty na mašličku. Za splnění úkolů jsme dostávali kartičky
rybiček, které jsme na pracovním listě vlepovali do obrázku moře,

PŘÍRODNÍ ZAHRADA
PRO ŠKOLU A ŠKOLKU
Sedím si tady na „vyhlídce“, poslouchám zpěv ptáčků, z dálky
je slyšet kokrhání kohoutů a kostelní zvon odbíjí 9 hodin. Takové
příjemné nedělní dopoledne. V klidu si prohlížím, co se nám za 10
měsíců všechno podařilo:
• zasázet ovocné stromky a keře
• vytvořit vyvýšené polykulturní záhony s rajčaty, paprikami a
patisony, podseté ředkvičkami
• zbudovat bylinkovou spirálu, ve které se daří mátě, meduňce,
kopru, petrželi, koriandru i měsíčku lékařskému
• zrealizovat vodní svět - jezírko s rybkami a mladými rostlinkami tří druhů leknínů, na který navazuje suchá zídka s květinovým záhonem
• děti se dočkaly svého nového hrubomotorického hřiště na budování, stavby a pokusy
• dokončit tábořiště s ohništěm, protože při práci i hře na zahrádce rychle vyhládne
• dotáhnout přívod vody až do druhé části zahrady
• usnadnit přístup do zahrady šikmým nájezdem
Nemůžu opomenout hmatový chodníček, který vznikl jako
první prvek přírodní zahrady hned na podzim.

nebo rybníku. Který úkol se nám zdál nejtěžší? Který se nám nejvíce líbil? V obou případech bylo naší nejčastější odpovědí - lovení
rybek na udici.
A už bylo na řadě pasování. Než jsme od Lukáška slyšeli: „ Pasuji Tě na školáka“, museli jsme zopakovat přísahu budoucích školáků, kterou jsme našli v námořnické láhvi. Od pana starosty jsme
dostali přes rameno šerpu s nápisem „ŠKOLÁK 2016“, od paní ředitelky pamětní list a od paní učitelky ze školky pohádkovou knihu. A už jen společné foto, opékání špekáčků a dovádění ve vodě.
Tak ahoj školko, my už jsme školáci.
Za děti a kolektiv MŠ a ZŠ sepsala Danka Doležalová

Sice není ještě všechno dokončené a máme i nezrealizované
plány (vrbový tunel, živý plot, sběr dešťové vody...), ale i tak rád
vzpomínám na společně prožité soboty i neděle. Přes spoustu dřiny a práce jsem si užíval společné rozhovory a chvíle smíchu.
Tímto bych chtěl poděkovat prima partě lidí – rodičům dětí a
kolektivu naší mateřské a základní školy, pracovníkům OÚ, panu
starostovi a místostarostovi, kteří se mnou „Přírodní zahradu pro
školu a školku“ začali budovat a těším se na další spolupráci.
Váš zahradník – Jiří Bárta
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Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Zatímco většina mysliveckých tradic
trvá již po staletí, měsíc červen byl označen
až v roce 1959 jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. A to právem, neboť právě teď se
v přírodě vyskytuje mnoho mláďat všech
volně žijících živočichů. Spatřit můžeme
srnčata, kolouchy, selata prasete divokého,
mladé zajíčky, bažantí někdy i koroptví kuřata a mláďata většiny naších pěvců.
Náš myslivecký spolek v tomto období
zaměřuje činnost na ochranu přírody, údržbu a opravy mysliveckých zařízení jako jsou

zásypy, krmelce, posedy a kazatelny případně budování nových. Dále provádíme odlov
zvěře škodící myslivosti a odlov zvěře spárkaté dle schváleného plánu. Hlavně se zaměřujeme na odlov prasat divokých, kterým
se v naších podmínkách obzvláště daří a při
přemnožení dokážou udělat značné škody
jak v zemědělství, tak v lesnictví ale i na veškeré mladé zvěři.
Taktéž se podílíme na akcích pořádaných obecním úřadem, jako byl vyhlášený
den úklidu veřejných prostranství a na dět-

ském dni, kde jsme pro děti připravili střelbu
ze vzduchovky do terčů, ukázky mysliveckých trofejí a předání mysliveckých magazínů.
Na závěr bych chtěl připomenout všem
návštěvníkům přírody, aby nezapomněli
chovat se ohleduplně, k procházkám využívali veřejné cesty a své pejsky nenechali
volně pobíhat.
Nezapomenutelné zážitky vám za myslivecký spolek Nížkovice přeje hospodář MS
Vilém Havelka

Mladí hasiči znovu zasahují
Od posledního a zároveň prvního reportu o činnosti mladých
hasičů z Nížkovic ve službách Kobeřic uteklo už hodně vody. Zimu i
jaro tak již nenávratně odvál chladný severák a pomalu se blíží letní
výheň. Co ale vítr určitě neodfoukal, je zapálení dětí do hasičských
zápolení. A kdo by si snad myslel, že hasiči přes zimu a na jaře zaháleli, ten by se šeredně mýlil.
Od listopadu až do března se urputně soutěžilo v rámci 3. ročníku Otevřené uzlové ligy, aby se ti nejlepší nakonec utkali ve velkých
finále. Ta proběhla zvlášť pro každou kategorii v březnu a dubnu.
Družstvo přípravky Kobeřice - Šnečci v superfinále nakonec vybojovalo čtvrté místo, když jim jen těsně utekl bronz. Ale to vůbec
nevadilo, protože pamětní medaile tady dostávali už úplně všichni.
V kategorii mladších žáků se do velkého finále nominovalo družstvo
Kobeřice – Ohniváci. Tady už to bylo ale o něčem jiném, parťáci, kteří spolu působili celou sezónu, byli rozhozeni do smíšených družstev
a soutěžili v úplně náhodných formacích. Nicméně soutěžní duch
tímto získal úplně jiný náboj a určitě to přidalo i na atraktivnosti
celého finále. Oddech ale v žádném případě po uzlovačce nepřišel.
Mladí hasiči museli rychle oprášit získané znalosti a dovednosti, neboť hned 16. dubna byl připraven „otvírák“ nové hasičské sezóny
v podobě branného závodu v Pístovicích. Zde šlo o zkoušku požární
všestrannosti, protože na pětičlenné hlídky bylo na trati připraveno šest stanovišť - od střelby ze vzduchovky, přes požární ochranu,
základy topografie, zdravovědu, lezení na laně, až po uzlování. Na
závodě startovali dvě hlídky v kategorii mladší žáci a dvě hlídky v kategorii starší žáci. Ve výsledkové listině figurovala družstva mladších
na 7. a 21. místě, družstva starších potom na 3. a 22. místě.
Po tomto otvíráku už ale všichni netrpělivě očekávali přípravu
na „královskou disciplínu“, kterou je požární útok sedmičlenných
družstev. Konečně mělo přijít to, co pro děti z Nížkovic mělo být
zcela novou zkušeností. Konečně se mělo začít běhat, roztahovat

hadice a stříkat, prostě naučit se pracovat s vodním živlem. Času
na trénink před prvním závodem bylo ale i díky počasí zoufale
málo. Na první závod do Ivanovic na Hané tak začátkem května
vyrazilo nakonec pouze jedno družstvo mladších, převážně složené z dětí z Nížkovic a jedno družstvo starších. Tady malí Nížkováci
poprvé okusili atmosféru těchto výjimečných závodů. I když ani
jednomu družstvu útok úplně nevyšel, tak bylo u dětí vidět bezbřehé nadšení a radost z požárního sportu. Hned od dalšího závodu
už ale začali mladší i starší žáci sbírat poháry a medaile. Zatím jsou
to druhá a třetí místa, ale i tu metu nejvyšší se podaří určitě jednou
dobýt a možná to bude už co nevidět. Skvělých výsledků dosahují
Koberští hasiči také v doplňkových disciplínách, jako jsou štafety
4x60m či štafety dvojic. Mezi žhavá želízka na výborná umístění v těchto disciplínách patří i Nížkováci, a to je po necelém roce
působení určitě krásná práce. Svou letošní premiéru v požárním
útoku má za sebou i přípravka, která se před tím věnovala nácviku krátkého divadelního představení na hasičskou pouť do Brna.
Jeden trénink a hurá na závody. Bum a hned třetí místo, tak to
nečekal snad ani ten největší optimista. A ve štafetě dvojic dokonce první místo. Potenciál ty prťata určitě mají velký. Uvidíme, jak
jim to půjde dál. Každopádně o dobré výsledky se bát rozhodně
nemusíme.
Pokud by i Vaše dítě chtělo v kterékoli kategorii rozšířit řady
Nížkováků nebo si to jen vyzkoušet, tak dveře jsou u hasičů v Kobeřicích pro všechny zájemce vždy otevřené. Zejména přípravka,
tedy děti do šesti let, potřebuje doplnit nejmladší požárníky, neboť
někteří už díky věku budou po prázdninách svoji šikovnost předvádět v kategorii mladších žáků. Na závěr patří velké poděkování
všem vedoucím a také rodičům, kteří tento časové náročný koníček
se svými dětmi nevzdali.
Libor Křivánek
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Pálení čarodějnic
Rok se s rokem sešel a je tu opět magické datum 30.4. Obcí
je slyšet zvuk bubnů a jekot čarodějnic. Nastal svátek zapálených
ohňů aneb Filipojakubská noc.
Asi tři desítky čarodějnic prosvištěly obcí a přistály na fotbalovém hřišti, kde ze svých řad vybíraly tu nejhezčí účastnici, které

byl udělen titul MISS Čarodějnice 2016. Na závěr byla upálena na
hranici největší hříšnice.
Celé odpoledne bylo naplněno dobrou zábavou, pohodou i
malým občerstvením v podobě opečených špekáčků.
Zuzana Kovandová

Zábavné odpoledne nejen pro děti
4.6.2016 sluníčkem protkané sobotní
odpoledne přilákalo na fotbalové hřiště
v Nížkovicích spoustu dětí i dospělých.
K příležitosti MDD připravila Obec Nížkovice ve spolupráci s občany a místními
organizacemi program nejen pro děti.
Nejprve nám mladí hasiči z Nížkovic,
kteří navštěvují kroužek dobrovolných
hasičů Kobeřice, ukázali, jak jsou připraveni na soutěž v hasičských dovednos-

tech. Ostatní děti si pak vyzkoušely, že
není tak jednoduché zvládnout hasičskou
stříkačku a jak těžké je vybavení hasičů.
Za odměnu jim hasiči přichystali vodní
klouzačku, která děti nejen pobavila, ale i
osvěžila.
Dále si děti mohly vyrobit svůj hřebík
s kovářem Tomášem Galou, nechat si namalovat obličej či zhotovit dětské tetování,
zastřílet si ze vzduchovky s místními my-

slivci, zahrát si na rytíře nebo se zúčastnit
„Olympiády naruby“ za týmy Koníčkov,
Broučkov, Kravičkov, Tučňákov či Kočičkov. Děti podaly neuvěřitelné výkony a při
sečítání bodů zjistila porota, že se všechny
týmy umístily na prvním místě.
Celé odpoledne doprovázela dobrá nálada a doufáme, že se všem zúčastněným
akce líbila.
Zuzana Kovandová
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