2/2017

Dětský den 2017

Slovo zastupitele
Vážení občané, na tomto místě Nížkovického zpravodaje vždy jeden ze zastupitelů obce oslovuje občany s hodnocením,výzvami,
vizemi, svými návrhy atd. Své slovo již 8 zastupitelů zveřejnilo, poslední oslovený zastupitel však jakékoliv vyjádření odmítl.
Redakční rada

22. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 18.4.2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2017
2. Zastupitelstvo obce schvaluje RO
č.2/2017
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu inventarizace obce za rok
2016
4. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje zástupce obce na VH Vak Vyškov v roce
2017 a to p. Dušana Horáka.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen mezi obcí
Nížkovice a DSO Ligary
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemků p.č.676/1 o výměře 1064m2,
druh pozemku zahrada, 676/2 o výmě-

ře 95m2, druh pozemku trvalý travní
porost, 676/5 o výměře 32m2, druh pozemku ostatní plocha, 677/9 o výměře
117m2, druh pozemku ostatní plocha
a 678 o výměře 62m2, druh pozemku
ostatní plocha. Žadatel p.Novák Mojmír.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne
31.3.2017, cena za m2, dle ocenění pozemku je 145,-Kč. U pozemku p.č.678
byla cena vyčíslena dle ocenění na 274,Kč/m2. Náklady na vypracování smlouvy, daň z nabytí nemovitosti, ocenění
a vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující
7. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č.551 a části pozemku p.č.548,

žadatel p.Kousek Radomír, záměr byl
vyvěšen na úřední desce dne 10. 3. 2017,
cena za m2, dle ocenění byla vyčíslena
na 428,-Kč. Náklady na vypracování
smlouvy, daň z nabytí nemovitosti, ocenění a vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující
8. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části soukromého pozemku
p.č.552, dle geodetického zaměření
– 11m2 , prodejce p.Kousek Radomír,
cena za m2 dle ocenění je vyčíslena
na 428,-Kč. Náklady na vypracování
smlouvy, daň z nabytí nemovitosti,
ocenění a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
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23. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 10.5.2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje komisi
pro otevírání obálek – zhotovitel akce
„Výstavba komunikace a inženýrských
sítí pro novou výstavbu rodinných
domů“, ve složení: Fridrich, Kousek,
Sobčák, Plotěný, Horák
2. Zastupitelstvo obce schvaluje komisi

pro hodnocení nabídek – zhotovitel
akce „Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů“, ve složení: Fridrich, Kousek, Sobčák, Plotěný, Horák
3. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č.249/2, o výměře

16,95m2 za cenu dle znaleckého posudku od p.Ledna. Náklady na vypracování
smlouvy, daň z nabytí nemovitosti, ocenění a vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující
4. Zastupitelstvo obce schvaluje RO
č.3/2017

24. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 29.5.2017
Nekonalo se pro neschopnost usnášet se

25. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 20.6.2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nížkovice
příspěvkové organizace za rok 2016, zároveň schvaluje rozdělení
HV takto :
- převod zisku z doplňkové činnosti do rezervního fondu ve
výši 972,36 Kč
- převod zisku z hlavní činnosti do rezervního fondu ve výši
36.860,68 Kč.
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka ZŠ a MŠ Nížkovice příspěvková organizace za rok 2016 neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č.220/2013 věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Nížkovice za
rok 2016 bez výhrad, tento je uložen u účetní obce
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Nížkovice za
rok 2016. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka obce
Nížkovice za rok 2016 neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele nábytku do jídelny ZŠ
a MŠ Nížkovice – p.Večeřa za cenu 77.960,-Kč
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele nábytku do tříd v ZŠ
a MŠ Nížkovice – p.Večeřa za cenu 95.708,-Kč

6. Zastupitelstvo obce schvaluje RO 6/2017
7. Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky provozu v MŠ o letních
prázdninách takto: provoz 3.-14.7.2017, mimo 7.7.2017,přihlášení
a zaplacení školného min.15 dětí
8. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků pozemků parc.
č.1454/1 o výměře 21m2 – ostatní plocha a parc.č.1456/1 o výměře
12m2 – zastavěná plocha, za cenu dle ocenění 4.240,-Kč + veškeré
náklady spojené s prodejem ponese kupující
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – knihovna
10. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zahájení pozemkových
úprav v katastru Nížkovice
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele výstavby komunikace
a inženýrských sítí pro novou výstavbu RD V sadech a schvaluje
smlouvu o dílo a pověřuje starostu k jejímu podpisu
12. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ve výši 10,0 mil.
Kč, splatnost úvěru 31.5.2037, úroková sazba pohyblivá 1M PRIBOR+0,45% p.a. za účelem profinancování výstavby komunikace
a IS na pozemcích pro výstavbu RD v lokalitě „V sadech“, a dále uzavření smlouvy o úvěru reg.č. 99017921114 v předloženém znění.“

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané, chtěl bych zde vyjádřit velký dík panu Miloši Vackovi za záchranu „knihy zápisů z obecní rady z období 1929
– 1949“ a za její předání obci. Velmi si vážím toho, že pan Vacek tuto knihu zachránil a po prostudování předal obci. Přeci jen jde
o notný kus historie naší obce a ta, ať je jakákoli, k nám neodmyslitelně patří.
Jak jistě víte, obdobnou knihu (z let 1897 – 1917) jsme slavnostně přebírali na setkání rodáků, které proběhlo v loňském roce, od
bývalého primátora Prahy doktora Jana Koukala.

Co nás čeká v nejbližších dnech
Nemohu začít jinak než největší samostatnou investiční akcí
obce - výstavbou V sadech (Na Hraničkách). Již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací, nyní vybraný zhotovitel doplňuje podklady, které jsme ještě vyžádali a po
jejich doplnění dojde k podpisu smlouvy o dílo. V tento moment
již bude moci být zahájeno budování inženýrských sítí a komunikací.
V současné době také běží výběrové řízení na zhotovitele splaškové kanalizace (majitelem a investorem splaškové kanalizace je
DSO Ligary).

V průběhu výstavby má zastupitelstvo záměr začít prodávat
pozemky, ovšem nejdříve musí schválit podmínky a samozřejmě
cenu.
Dalšími akcemi budou :
- dokončení vybavení místní knihovny (získaná dotace z JMK)
- protipovodňová opatření, v rámci tohoto projektu je i kompletně nový místní rozhlas (získaná dotace v rámci DSO ŽLaP
– Ždánický Les a Politaví)
- vybavení domácností kompostéry (získaná dotace v rámci
DSO ŽLaP).
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opět zastupitelstvo obce schválilo částečný prázdninový provoz
v mateřské škole
ve školní jídelně dojde k obměně nábytku, v některých třídách
základní i mateřské školy bude také obměněn nábytek.

Samozřejmě se rádi chlubíme tím, co se povedlo, ovšem o tom,
co se nepovedlo se moc nezmiňujeme. Ale dnes zmíním i toto. Ne-

daří se vykupovat pozemky, není dokončen systém odpadového
hospodářství, nejsou dořešeny chodníky „ke křížku“ a určitě se
najde spousta dalších problémů, které stále čekají na své vyřešení.
Nehodlám se zde vymlouvat či obhajovat, proč to a to je či
není, je pouze na občanech obce, aby posoudili práci zastupitelstva
obce sami.
Dušan Horák,starosta obce

Dotace na zateplení bytových domů
Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období
(2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují
o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti
jak pomoci žadatelům získat potřebnou
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces
předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy
se čtyřmi a více bytovými jednotkami
a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových
domů je nyní také výrazně jednodušší vy-

brat dodavatele prací. Také se podařilo
výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro
získání podpory na zdroje tepla, informuje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů
více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak
i pořízení nového zdroje vytápění nebo
fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se
podařilo dojednat vyšší míru podpory
pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Záro-

veň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím
jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány
žádosti o podporu v celkovém objemu
280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na
regionální pracoviště Centra pro regionální
rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob

Místní knihovna Nížkovice
I v letošním roce pokračuje cyklus čtení „Rodiče čtou dětem“, kdy se děti MŠ Nížkovice scházejí v knihovně a poslouchají pohádky předčítané některým z rodičů. Letos jsme se sešli 4x.
22.3.2017 uspořádala Obec Nížkovice ve spolupráci s knihovnou cestopisnou přednášku na téma Izrael – Jeruzalém. Slovem i obrazem provázel P. Mgr. Milan Vavro.
Knihovna spolupracuje i se ZŠ Nížkovice. V březnu v rámci
Měsíce čtenářů navštívili žáci ZŠ knihovnu a seznámili se s její
historií i současností. Na podporu čtení vyhlásila knihovna ve
spolupráci s obcí Knižní výzvu pro čtenáře ve věku do 14 let.
Další akcí knihovny byla 24.4.2017 beseda věnovaná 2. světové válce a osvobození obce.
O své zážitky se s žáky ZŠ podělili pamětníci a místní rodáci
p. Jeřábek a p. Mazal.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se uskuteční akce
„Čteme pejskovi“. Žáci ZŠ se setkají s pejskem, který má canisterapeutický výcvik a někteří budou mít možnost se s ním i blíže
seznámit a také mu předčítat.
A co plánujeme?
Během prázdnin bude v prostorách knihovny vymalováno,
budou vyměněny ještě některé staré regály na knihy za nové a co
je nejdůležitější, knihovna bude vybavena stolkem a židličkami
pro děti. Otevírá se tak možnost pro setkávání rodičů a dětí
v knihovně i mimo působnost MŠ.

Ráda bych v září zahájila nový cyklus čtení s názvem „Pojďme si
číst“. Již nyní je v knihovně vytvořen koutek s hračkami pro nejmenší
děti.
Věřím, že snaha přivést děti ke čtení najde kladnou odezvu u rodičů a že se budeme v knihovně scházet v hojném počtu. Připomínky
a návrhy rodičů jsou vítány.
Jaroslava Helísková, knihovnice
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Vítání občánků
Dne 23.dubna 2017 proběhlo slavnostní
vítání občánků. Jako naše nové občany pan
starosta veřejně přivítal Lubomíra Bělku a Tomáše Galu, doprovázené svými rodiči a nejbližší rodinou. Projev pana starosty a slavnostní slib uzavřely rodiče podpisem do pamětní
knihy. Obřad kulturně doplnily dívky ze ZŠ
básničkami. Na závěr následovaly gratulace,
předání dárečků a možnost společného fotografování.

Kronika

Jubilanti 2016

Narodili se:
10.4.2017 Adam Fiala
26.5.2017 Anna Mazalová
7.6.2017 Tobiáš Machač

Duben
Kučerová Libuše, 7.4.1937 (80)
Paseková Vilma, 18.4.1937 (80)
Červen
Miroslav Žilka, 15.6.1947 (70)

Opustili nás:
18.6.2017 Petr Antoš

Ze života mateřské školy
Edukativně stimulační
skupiny
Jako každý rok, tak i v letošním školním
roce jsme se scházeli s deseti dětmi posledního
ročníku mateřské školy a jejich rodiči v edukativně stimulačních skupinách. Společnými silami jsme se snažili budoucí školáky hravou formou připravit pro vstup do základní školy. Děti
si procvičovaly zrak, sluch, držet správně tužku,
soustředit se na úkol, dobře poslouchat pokyny

Loutkoherecká dílna
v Radosti – březen
Abychom se naučili hrát divadlo, vyrábět kulisy a loutky, navštívili jsme v březnu loutkohereckou dílnu v divadle Radost.
Kromě tvoření jsme měli možnost zahrát
si svou vlastní pohádku.

Cukrárna
U MUCHOMŮRKY
Bez návštěvy cukrárny U Mochomůrky – naší Ivetky, si oslavu zápisu do ZŠ neumíme představit.

Cesta vláčkem
Kdo by rád necestoval vláčkem….
Abychom si to i my užili, naplánovali jsme
si výlet na dětské hřiště v Křenovicích.

paní učitelky a také vyjádřit svůj názor mezi
ostatními - a to je opravdu někdy těžké. Děti
zažily úspěch z dobře vypracovaných úkolů, ale
i poučení z chyb a jejich nápravu. V závěru si
děti vyzkoušely „předškolní maturitu“ ve třídě
základní školy - písemné zpracování několika
úkolů najednou, vyrobily si symbolického motýla a po sladké zmrzlinové tečce se rozcházely
spokojeně domů.
Tak děti, DOBRÝ START ! Držíme palce....
Romana Chvátalová, učitelka MŠ

Včelky
Spolu se žáky ZŠ jsme se vydali
na výstavu – Kam nám uletěly včely
v Muzeu Vyškovska. Zde jsme zjistili,
jak žijí včelky v úlu, jak se mění jejich
úlohy během života a společně si vyrobili svíčku z plástu včelího vosku.

Plavání
I letos jsme spolu se žáky
ZŠ absolvovali lekce plaveckého
výcviku v plavecké škole Tempo Vyškov. Zvládli jsme plavat
i v hlubokém bazénu v prvním
patře, nechat se unášet proudem
divoké řeky okolo venkovního ostrůvku a těšili se na teplou
vodu a bublinky ve vířivce.
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Po stopách…
V Den dětí nás před školkou překvapily šipky se zvláštními stopami, které nás
postupně zavedly na fotbalové hřiště. Po
celém hřišti byly rozsypané obálky s našimi jmény a malým překvapením - mláďátky dinosaurů.

Výlet za rarášky do Čejkovic
S rarášky z bylinkového ráje Sonnentor v Čejkovicích jsme ochutnali sušená
jablíčka a čaj z nich uvařený. Viděli jsme, jak se bylinky do čaje suší a dávají do pytlíků a krabiček. Po pohádce, odpočinku v houpací síti a splnění úkolů, které pro nás
rarášci nachystali, jsme si namíchali čaj z bylinek a v krásné krabičce dovezli domů.

Pasování na školáky
Žáci 4. a 5. ročníku připravili pro předškoláčky v rámci hodin
informatiky naučnou stezku s úkoly s námětem „Rok v přírodě“.
Stezka začínala u MŠ, vedla Masarykovým sadem, kolem rybníku
a končila na školní přírodní zahradě hledáním pokladu. Pasování
šerpou a mečem se zhostila p. ředitelka školy Mgr. Bc. Ivona Princlíková a p. místostarosta Ing. Jaromír Fridrich společně se žáky ZŠ.
Děti obdržely pohádkovou knihu a upomínkové předměty.
Všem budoucím školáčkům přejeme krásné prázdniny a v září
se těšíme na shledanou.

Spolupráce se školní jídelnou

Přírodní zahrada pro školu a školku

Ke každé škole a školce neodmyslitelně patří školní jídelna. U nás
v Nížkovicích i hodné paní kuchařky, které dětem v rámci projektu
Menu pro změnu pomáhaly s vařením pampeliškového medu a přípravou zdravých pomazánek na oslavu Dne rodiny.

Květinový záhonek před školní jídelnou
Na záhonek před okny školní kuchyně a jídelny děti a paní kuchařky vysely semínka nízkých letniček, které v teplém počasí postupně
rozkvétají.

Děti si v centru pokusů nechaly naklíčit semínka
hrášku, fazolek, dýní, které spolu se sazenicemi rajčat,
paprik a melounů nasázeli na školní zahradě. Na vyvýšené záhonky vysely semínka kopru a ředkviček. Na první
úrodě ředkviček si děti pochutnávaly u školních svačinek. Vodu na pitný režim mají děti dochucenou mátou
a meduňkou z bylinkové spirály .
Vrbové teepee je novým herním prvkem na školní
zahradě.
Za děti MŠ sepsala Danka Doležalová

Ze života základní školy
Ještě než nastane čas prázdnin a odpočinku, dovolete mi, abych Vás seznámila s uskutečněnými akcemi naší základní a mateřské
školy posledního čtvrtletí školního roku.

Dopravní hřiště
V rámci předmětu Člověk a jeho svět a přírodovědy jezdí celá naše škola na dětské dopravní hřiště ve Vyškově. První
dvě hodiny jsou věnovány teoretické výuce v učebně. Své nabyté
vědomosti si žáci posléze vyzkoušeli jízdou na kole na dětském
dopravním hřišti, kde mnozí zjistili, že praxe je od teorie daleko
náročnější. Mnoho úkonů v krátkém sledu pod stálým dozorem
paní lektorky. Naštěstí vše bylo jen jako.
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště na začátku
června ještě jednou. Čekal je test a jízda zručnosti, které byly
podmínkou pro získání průkazu cyklisty. Nejprve si zopakovali

získané informace z měsíce dubna, které si rozšířili o správnou
jízdu přes křižovatky. Po napsání testu žáci předvedli své teoretické znalosti v praxi. Většina žáků průkaz cyklisty získala.
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Moravská galerie Brno
Ve čtvrtek 6.4. jsme se vypravili do Brna do Moravské galerie na pořad Barevné Velikonoce. Prohlédli jsme si velmi staré
a vzácné sochy ( Madony ) a obrazy s výjevy Ježíše Krista od Po-

slední večeře po Zmrtvýchvstání. Připomněli jsme si velikonoční příběh a dozvěděli i mnoho zajímavého o tehdejším způsobu
malování a používání barev.

KOVOZOO
22. duben v KOVOZOO ve Starém Městě byl věnován oslavám Dne Země. Účastnili jsme se zde Ekoolympiády, kde jsme
museli využít své znalosti v třídění odpadu, zručnosti a také spolupráci. Po svačině jsme si prošli Farmářskou stezku, v průběhu
které jsme poznávali obiloviny a zjišťovali jejich využití, třídili
jsme ovoce a zeleninu, pojmenovávali bylinky, zopakovali jsme
si informace o životě včel v úlu a na trenažéru jsme si mohli vyzkoušet dojení kravičky. Za nasbíraná razítka jsme dostali odměny.

Žáci vysazují stromy
a uklízí obec
Strom je jedním z nejmocnějších
symbolů lidstva. Je ztělesněním života,
výrazem sjednocení tří říší (nebeské,
pozemské a vodní) a osou, kolem níž je
uspořádán celý svět“.
Každý strom má své místo, svou historii a nezastupitelný význam pro život
lidí i zvířat. Náš obecní jehličnatý strom
napadl kůrovec a musel být pokácen.
Na jeho místo a z druhé strany chodníku na OÚ byly zasázeny dva nové list-

naté stromy – javory (Acer platanoides).
Žáci za pomoci obecních zaměstnanců pomohli zasadit jeden javor a pět slivoní podél
silnice na návsi.
V dubnu na Den Země nám počasí nepřálo, a proto jsme plánovaný úklid části
obce přesunuli na květen. Hned po ránu
jsme se vypravili k prameni Nížkovického potoka, kde jsme zahájili sběr odpadků.
Dále jsme uklidili prostor kolem koupaliště
a Masarykův sad. Nejvíce jsme sbírali papírky od cukrovinek, plasty, dráty, železo a sklo.
Naplnili jsme dva plné vozíky od traktoru.
Při úklidu žákům pomáhali pracovníci obce.

Vystoupení ke Dni matek a rodiny
Květen je měsíc, kdy si připomínáme nejen Svátek matek, ale i Mezinárodní
den rodiny. Proto si i děti naší školy a školky připravily pro svoje nejbližší dárek
v podobě vystoupení, které proběhlo v neděli 21. května v místní sokolovně. To
se letos neslo v duchu lidových říkánek a písniček, které děti zpívaly a pískaly na
flétny. Některé obohatily i jednoduchým tanečkem. Básničkami děti poděkovaly maminkám za jejich lásku a péči. Po svém vystoupení rozdaly děti přáníčka, která vyrobily ve škole. Celou besídku zakončil taneční kroužek Čtyřlístek
tancem Máme rádi zvířata a Japonskou myší polkou. V rámci projektu Menu
pro změnu připravily děti z mateřské školky čtyři druhy zdravých pomazánek,
máslo s pampeliškovým medem a bylinkovou limonádu. Všichni návštěvníci
besídky se tak mohli v průběhu či po skončení programu občerstvit.

Sport ve škole
Ve čtvrtek 18. 5. začali žáci 1. - 5. ročníku společně s II. třídou MŠ navštěvovat
plavecký výcvik ve Vyškově. Po dobu pěti
týdnů pod dohledem instruktorů plavecké
školy Lenky Vanderkové zdokonalovali své
plavecké styly a hráli si ve vodě i pod vodou.

22. května se účastnili žáci turnaje
základních škol ve vybíjené o pohár DSO
Ždánický les a Politaví. Zahájení proběhlo ve sportovní hale na ZŠ Komenského.
Vylosované týmy - ZŠ Bučovice 710, ZŠ
Bučovice 711, ZŠ Komenského Slavkov

Výlet do Nemojan
Dostali jsme pozvání, které se neodmítá – společný výlet dětí
z dětského domova Lila a našich dětí do Nemojan. Na tento den se
těšili nejen děti, ale i dospělci. Stává se tradicí, že jednou ročně prožijeme společný den v příjemném prostředí s těmi, kteří jsou nám
blízcí. Je to radost pozorovat všechny děti bez rozdílu, jak si užívají

a ZŠ Nížkovice. V silné konkurenci velkých škol žáci obsadili 4. místo.
Přejeme všem klidné prázdniny bez
starostí a úrazů, plné odpočinku a sluníčka.
Dagmar Mudrlová, DiS

projížďku na koních, prohlídku zvířátek, společné hry nebo hledání
pokladu. Smály se a radovaly se ze setkání, krásného letního počasí
a pochutin, které spolu ochutnaly.
Touto cestou vyjadřuji velký dík, ale i lidský obdiv všem tetám
Lilenkám za jejich lásku a obětavost. Už dnes se těšíme na další společné setkání.
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Tento projekt je zaměřen na žáky 5. ročníku. Ti se pod vedením svých učitelek připravují a následně absolvují svoji první velkou školní zkoušku – malou maturitu ze tří
předmětů - českého jazyka, anglického jazyka, vlastivědy propojené s přírodovědou.
I letošní páťáci skládali svoji malou maturitu. Přestože v naší škole strávili pouze
tento školní rok, bylo to pro ně náročnější, ale všichni zkoušku zvládli podle svých
možností a přípravy.
Nížkovická maturita je zaměřena na sebeprezentaci žáků a ověření jejich znalostí

a dovedností, se kterými budou odcházet na
2. stupeň jiné ZŠ. V žácích je tak posilována
odvaha vystoupit sami za sebe a předvést,
co všechno už zvládnou. Ve třídě nechybělo potítko, zkušební komise, tahání otázek,
možnost přípravy se slovníkem i mapou,
občerstvení, fotografování i slavnostní vyhlášení výsledků.
Ať se vám daří, páťáci, nejenom ve slavkovské škole. Věříme, že tato zkouška je
pouze prvním velkým krokem při cestě za
vzděláním.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Červen – měsíc myslivosti
Červen je právem označován měsícem
myslivosti a ochrany přírody. V tomto období se vyskytuje velké množství mláďat
všeho druhu. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena působení negativních vlivů. Nejdůležitější je především klid v honitbě v tomto
kritickém období. Všichni členové mysliveckého spolku se v této době více než kdy
jindy věnují ochraně našeho přírodního bohatství, tedy zvěře i volně žijících živočichů.
Znovu připomínáme všem návštěvníkům, že příroda je domovem zvěře a jiných
tvorů a my do ní chodíme na návštěvu
a musíme dodržovat její zákonitosti a pravi-

dla. Nenechávat volně pobíhat své čtyřnohé mazlíčky, nejezdit na kolech, motorkách
mimo určené veřejné komunikace, nesahat
na zdánlivě opuštěná mláďata a nepřibližovat se k nim.
Náš myslivecký spolek v tomto období
svoji činnost zaměřuje na údržbu a opravu
mysliveckých zařízení, provádíme sušení
sena a okopávání řepy. Provádíme odlov
zvěře škodící myslivosti, odlov spárkaté zvěře dle schváleného plánu lovu. Zaměřujeme
se na odlov prasat divokých, která škodí nejen v lesnictví a zemědělství, ale i na mladé
ostatní zvěři.

Ve spolupráci s obecním úřadem se
zúčastňujeme různých akcí, jako byl jarní
úklid, Dětský den, kde jsme zajišťovali střelbu ze vzduchovky do terčů. Dále bychom se
chtěli aktivně podílet na ozelenění a vytváření biopásů, které by zlepšovaly životní podmínky zvěři a jiným živočichům.
Na závěr bych chtěl za myslivecký spolek
poděkovat všem ukázněným návštěvníkům
přírody za jejich ohleduplnost a popřát jim
nezapomenutelné zážitky ze svých procházek.
Za myslivecký spolek Nížkovice hospodář
Vilém Havelka

Čtyřlístek v Kobeřicích
V neděli 9. dubna se vypravily děti tanečního kroužku Čtyřlístek do Kobeřic, aby zde vystoupily v rámci II. Velikonočního jarmarku.
Pro své lidové pásmo si zvolily námět pověsti „O brněnském drakovi“. Své vystoupení, které obohatily několika lidovými tanečky, se jim
povedlo a bylo odměněno velkým potleskem přítomných návštěvníků jarmarku.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Taneční kroužek Čtyřlístek Nížkovice 2011-2017
Začíná školní rok 2011/2012 a v Nížkovicích se začínají scházet
děti, které baví tanec. Vzniká taneční kroužek Čtyřlístek, který pracuje pod vedením Zuzany Kovandové.
Prozatím má jen 10 dětí ze ZŠ a o něco málo více dětí z MŠ.
Tancujeme lidové, country a dětské tance. Pilně cvičíme, čeká nás
první vystoupení na akci pod názvem „ Kytičkový bál“. Děti nacvičily první tři tance, které se jim moc povedly.
Další roky dětí přibývalo a kroužek musel být rozdělen dokonce
i na tři skupiny … Nejvíce nás bylo přes 50 tanečníků.
Děti vystupovaly nejen na nejrůznějších akcích v Nížkovicích –
Kloboukový bál, Country bál, Vánoce letem světem, Vánoční světlo, Andělský Čtyřlístek, dále na hodech, obecním plese. Tancovaly
nejen pro naše seniory i rodáky, ale i na zámku v Bučovicích. Vystupovaly v ZOO Brno, v Koryčanech, v Heršpicích, v Kobeřicích,
dokonce i v Bratislavě Vajnorech.
Zúčastnily se také taneční soutěže „O Medláneckou sýpku“
v Brně, kde se umístily na krásném 4. a 5. místě.
Společně jsme jezdili na soustředění do Rájce Jestřebí, ale také
jsme spolu absolvovali několik týdenních tanečně sportovních táborů o letních prázdninách.

Tancovali jsme spolu krásných 6 let…. Doufám, že tak jako mě
i dětem zůstane stejně krásná vzpomínka v srdci na toto protancované období.
Zuzana Kovandová
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Slet čarodějnic
Pálení čarodějnic neboli Filipojakubská noc má svoji dlouholetou tradici a patří mezi oblíbené jarní svátky. Také proto se
bezmála šedesát čarodějnic a čarodějů sešlo
v neděli 30. dubna v 16 hodin před místní
sokolovnou, aby společným průvodem za
zvuku bubnu prošli vesnicí a oslavili tak
tento svátek. Na fotbalovém hřišti za pomoci zaklínadla proběhlo upálení čarodějnice,
kterou vyrobily děti ve školní družině. Pro
malé čarodějnice si jejich starší kolegyně
připravily několik stanovišť – přechod přes

smrdutý močál, hod krysou do kotle, lov
předmětů v čarovném pytli, hod koštětem
na cíl, závod koček a další. Pro všechny čarodějnice a čaroděje bylo připraveno malé
občerstvení v podobě prasečích nožiček
a kouzelného lektvaru. Na závěr zbyl čas i na
několik tanečků. Děkuji OÚ Nížkovice, SK
Nížkovice a TJ Sokolu Nížkovice a zejména
pak místním dobrovolníkům a čarodějnicím, kteří svou aktivitou přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Dětský den
V krásnou prosluněnou sobotu 3. června jsme
si na místním fotbalovém hřišti s našimi nejmenšími užili jejich Dětský den. Děti celkem na 12 stanovištích hrály hry, sportovaly, účastnily se rytířského turnaje a zkoušely své smysly. Díky štědrosti
sponzorů a Obecního úřadu Nížkovice, za kterou
jim mnohokrát děkujeme, získaly děti mnoho odměn. Kromě „soutěžních“ stanovišť si užívaly skákací hrad, trampolínu a bazének s vodou. Mohly
se svést na poníkovi s paní Macháčkovou, nechat
se ošetřit u našich sestřiček, prohlédnout si kamion a vyzkoušet práci kováře Tomáše Galy. Odpoledne jim zpestřili i místní myslivci, se kterými si
mohly zastřílet ze vzduchovky. Nechyběli ani dobrovolní hasiči z Kobeřic, kteří nás v tomto parném
odpoledni osvěžili vodou z cisterny, ukázali práci malých hasičů a udělali nám vodní skluzavku.
Doufáme, že se tento den vydařil a všem dětem
(i rodičům) udělal radost! Chtěli bychom poděkovat všem, co přiložili ruku k dílu a už teď se těšíme
na příští rok!
Mgr.Eliška Brabencová

Poděkování místostarosty
Jménem zastupitelstva obce bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a průběhu tohoto krásného odpoledne.
Největší dík patří paní Evě Brabencové a její dceři Mgr. Elišce Brabencové.
Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

III. ročník Kotlíkového guláše v Nížkovicích
V sobotu 17. června proběhl v areálu místního koupaliště již III.
ročník kotlíkového guláše. Letošního klání se účastnilo sedm týmů.
V devět hodin byla soutěž zahájena a kolem dvanácté hodiny byly
připraveny k ochutnávce první guláše. Hodnocení gulášů probíhalo
pomocí žetonů, které návštěvníci obdrželi po zaplacení vstupného.
Kolem čtvrté hodiny proběhlo sčítání žetonů. Rozdílem tří
bodů vyhrál tým Řemeslníků Toma Galy, druhý byl tým U havajské
tanečnice Aleše Jeřábka a třetí skončil tým U jedovatých muchomůrek, který tvořily dámy Jindra Charvátová a Iveta Kubová.
Velký dík patří Janu Pitákovi, který je organizátorem celé akce
a která byla dozajista příjemným zpestřením sobotního dne pro
všechny návštěvníky.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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