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Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a už tady máme 

další letošní číslo Nížkovického zpravo-
daje. Za poslední tři měsíce, tedy duben 
– červen, se událo několik věcí, o kterých 
bych se zde zmínil.  V první řadě to bylo 
několik akcí: Košt slivovice, Ukliďme Čes-
ko, Rachot svaté. Kunhůty, tradiční Pálení 
čarodějnic, Den matek a rodiny a Den dětí 
a nedávný Turnaj v malé kopané. Chci zde 
velmi ocenit práci všech, kteří se na těchto 
akcích podíleli a taktéž poděkovat všem 
těm, kteří se i aktivně účastnili. Více k 
jednotlivým akcím se jistě dozvíte uvnitř 
zpravodaje.

Jak jistě všichni víte, po dlouhých pe-
ripetiích se podařilo na konci loňského 
roku prodat všechny stavební pozemky V 
sadech. Obec se fi nančně podílela na vybu-
dování všech sítí a komunikací, na což měla 
úvěr od KB a.s. ve výši 10 milionů korun, 

který byl, díky prodeji těchto pozemků, s 
předstihem splacen a v tomto směru není 
obec nijak fi nančně zatížena. A dnes může-
me konečně konstatovat, že již tři stavební-
ci kopli do země a rodinné domy V sadech 
se začínají stavět. Přeji všem stávajícím, ale 
i budoucím obyvatelům Nížkovic, kteří zde 
staví RD, ať se jim dílo daří a ať se jim v naší 
malebné obci líbí.

Taktéž, a musím říci, že po dlouhé době, 
což nebylo zapříčiněno vedením obce, jak 
si někteří myslí, k nám konečně dorazily 
slibované kompostéry. Obec jich objednala 
a nechala přivézt 160 ks, což bylo o cca 60 
ks nad rámec požadavků občanů. A jak se 
ukázalo, udělala dobře, protože po vydání 
kompostérů těm, co si je objednali, se při-
hlásilo ještě asi 40 zájemců, a to dokonce 
i ti, kteří zpočátku „nadávali“, k čemu že 
to je, taková blbost, že jen hlupáci budou 
kompostovat….atd. 

Je vidět, že si všichni uvědomujeme, 
že odpadů jako takových stále přibývá a je 

potřeba s tím něco dělat. A jednou z těchto 
věcí je i zpracovávání domácího bioodpadu 
na kompost, který pak můžeme opět využít 
ve svých zahradách. Všem vám za to patří 
velký dík.

A už jen závěrem, i když u některých 
to je pouze házení hrachu na stěnu, podí-
vejte se kolem svých nemovitostí a zvažte, 
jestli právě vy nemarníte skládkami všeho 
možného práci a čas všech ostatních, kteří 
se snaží, aby naše obec byla čistá a krásná.

Blíží se čas prázdnin, čas dětských her a 
radovánek, ale uvědomme si, že není všude 
bezpečno a ne všechna místa jsou určena 
pro dětské dovádění. Prosím všechny rodi-
če, aby byli obezřetní, dbali na to, aby vě-
děli kde, s kým a jak si jejich ratolest hraje. 
Zamezíme tím možná zbytečným úrazům 
a možná i něčemu horšímu.

Přeji vám všem krásné letní dny a pří-
jemně strávené dny dovolených. 

Ing. Jaromír Fridrich, 
místostarosta obce

Pirátský denPirátský den
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Pár slov od starosty

Termíny akcí 

Narodili se:
Bibiana Švestková    19.6.2018

Opustili nás:
Rupert Novák   17.4.2018 

Významného životního jubilea 
se dožívají:

Ludmila Fialová
Stanislav Hrbáček
Jaroslava Hrbáčková
Jiřina Farmačková
Margita Babáková
Anežka Cibuliaková
Jan Vrbka
Bohumil Piňos
Jana Jandlová
Františka Křivánková

Kronika

Milí spoluobčané,
od starosty se očekává, že se bude 

chlubit, co se všechno povedlo a  nejinak 
tomu bude i nyní. Úspěšně jsme za po-
moci dobrovolného svazku obcí „Ždá-
nický les a Politaví“ (ŽLaP) zvládli agen-
du ochrany osobních údajů (neskutečný 
byrokratický výmysl z  Bruselu). Získali 
jsme dotace z Jihomoravského kraje na 
úroky z  úvěru na vybudování kanali-
zace a na opravu pomníku připomína-
jící oběti I.světové války – tato oprava 
proběhne v průběhu prázdnin. Obec se 
podílela na pořádání dětského dne. Zde 
se sluší poděkovat za organizaci Evě a 
Elišce Brabencovým a dále všem, kte-
ří se podíleli na průběhu. Za podpory 
ŽLaP jsme získali dotaci na kompostéry 

a 90 % je jich již v domácnostech. Pokud 
má někdo ještě o kompostér zájem, při-
hlaste se na obecním úřadě (je možno mít 
i více kompostérů na jednu nemovitost). 
Za podpory ŽLaP jsme získali i dotaci na 
protipovodňová opatření, jejichž součástí 
je i nový bezdrátový rozhlas, který by se 
měl realizovat koncem prázdnin. 

V  současnosti řešíme nový projekt 
na rekonstrukci sokolovny. Nový z toho 
důvodu, aby bylo na tuto rekonstrukci 
možno získat dotaci. Jinak bychom tuto 
rekonstrukci nebyli schopni ufinan-
covat. V  rámci této akce se bude řešit 
i kompletně okolí sokolovny. Další, co 
nás čeká, je řešení kapacity školy i škol-
ky. Jelikož jsme prodali 21 stavebních 
míst a chceme se rozrůstat i do budouc-

na, je potřeba se zabývat i tím, jestli ka-
pacity těchto vzdělávacích institucí jsou 
dostačující.

Další, co řešíme, je vybudování chod-
níku ke křížku (konečně). V současnosti 
se zpracovává projektová dokumentace. 
Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak 
nám nabourává naše plány Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) a to svou akcí re-
konstrukce mostu na silnici I/54. Já sice 
moc nevěřím, že se tato rekonstrukce usku-
teční, ale co když ano? V následujících týd-
nech proběhnou jednání na ŘSD, tak snad 
budu – budeme chytřejší.

Přeji vám všem krásné léto, aby občas 
zapršelo a na podzim byla nějaká úroda. 
Mějte se fajn a něco pro to dělejte. 

Dušan Horák, starosta obce

Vítání občánků
V neděli 24. června jsme v odpoled-

ních hodinách slavnostně uvedli do ži-
vota obce nového občánka Tobiáška. Po 
úvodním slovu  a recitaci básniček pro-
nesl svou slavnostní řeč místostarosta 
obce Ing. Jaromír Fridrich. Poté proběhlo 
zapsání do kroniky, předání darů Tobiáš-
kovi a kytičky pro maminku. Slavnost-
ní akt byl završen společnou fotografi í 
všech zúčastněných.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Gulášiáda                              
7.7.2018

Turnaj v nohejbale            
25.8.2018

Stezka odvahy                         
1.9.2018

Hody                                   
7.- 9.9.2018

 17.4.2018 
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Ze života základní školy

Finále ve vybíjené
V úterý 12. 6. jsme se zúčastnili fi nále ve vybíjené, které se 

konalo v hale v Křenovicích. Ve fi nále bojovalo 6 škol. Kromě 
naší školy přijely obě školy z Bučovic, Slavkova Komenského a 
Tyršovy a Bošovic. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po 
třech. V naší skupině jsme vybojovali druhé místo a hráli tak o 
celkové 3. místo s Bošovicemi. V něm jsme nakonec po velkém 
boji o jednoho vybitého hráče prohráli a skončili na celkovém 
čtvrtém místě. Všichni naši žáci zaslouží pochvalu za bojovný a 
nadšený výkon, protože i když jsme byly nejmenší škola, tak jsme 
z celkového počtu 10 zúčastněných škol skončili jen těsně čtvrtí. 

Mgr.Bc. Václav Princlík

Pestrý život v základní škole pokračoval díky projektovému 
vyučování i v druhé půlce pololetí. 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše škola zúčastnila výuky na do-
pravním hřišti ve Vyškově. Žáci absolvovali teoretickou, a pak 
praktickou část na jízdních kolech a koloběžkách. Žáci čtvrtého 
ročníku pak skládali koncem května zkoušku k získání průkazu 
cyklisty. Ta se skládá z jízdy zručnosti cyklisty a závěrečného tes-
tu, který obsahuje 20 kontrolních otázek. 10 
otázek je ze všeobecné části zákona (v rozsa-
hu cyklisty), 7 otázek ze znalosti dopravních 
značek a 3 otázky ze znalosti řešení křižo-
vatek.

V pátek 20. dubna se naše škola v rámci 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ zapo-
jila do úklidu obce. Letos jsme se zaměřili 
na lokalitu „U dubu“, cestu k „ Bílému vlku“ 
a na prostory koupaliště.  Ve Starém Městě 
pak proběhla k oslavám Dne Země ekolo-
gicko-kulturní akce, na které žáci plnili úko-
ly v Ekoolympiádě a účastnili se přednášky o 
třídění odpadu a následné recyklace.  

V polovině května začalo plavání. Akti-
vita, na kterou se těší nejen žáci, kteří mají 
výuku plavání povinnou v rámci hodin tě-
lesné výchovy, ale i mateřáci. Výuka probíhá 
pod vedením Plavecké školy Lenky Vander-
kové ve vyškovském bazénu. 

Ve stejném měsíci jsme rovněž oslavili 
dva krásné svátky- Den matek a Den rodiny. 
Děti a žáci ze školky a školy popřáli v podo-
bě vystoupení svým nejbližším, kterým tak 
poděkovali za jejich lásku a péči. Oslava ten-
tokrát proběhla v pátek 18. května v místní sokolovně a nesla se v 
duchu měsíců a ročních období. V druhé polovině programu za-
zpívali školáci několik známých písní, které si oblíbili v hodinách 
hudební výchovy. Mateřáčci připravili jednohubky s medovou 
pomazánkou a nápoje s bylinkami z přírodní zahrady.  

V pondělí 4. 6. 2018 využila naše škola pozvání dětského 
domova LILA. Paní učitelka Mária Papcunová zorganizovala 
výlet na Bukovanský mlýn. Společný výlet byl poděkováním 
naší škole za benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován 
právě domovu LILA. Byla to odměna pro žáky, kteří na kon-
certě vystupovali. Setkání to bylo příjemné a pro všechny obo-
hacující. K pěknému prožitku přispělo i krásné počasí. 

Na „vlastní kůži“ si žáci mohli pod dohledem pana doktora 
Petra Suka vyzkoušet záchranu lidského života. Učili se po-

stupy při poskytování první pomoci a na resuscitační figuríně 
nacvičovali masáž srdce a dýchání z úst do úst.

V posledním týdnu školního roku nás čeká výlet na Pálavu 
a slavnostní oběd, který pomohli zorganizovat žáci školního 
parlamentu a potom již vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNI-
NY 

Dagmar Mudrlová, DiS.
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Díky spolupráci s obcí se mohou děti od nejútlejšího věku 
učit péči o naši školní zahrádku. Letošní jaro se ti nejmenší učili 
nasypat zeminu do truhlíků, opatrně zasadit rostlinky petunií a 
do záhonku suché zídky nasadit okrasné kopretiny. Nyní rostlin-
ky zkrášlují zahrádku svými nádhernými květy. Starši děti dosta-
ly na starost pařeniště. Jejich úkolem bylo nanosit hlínu, uhrabat, 
uhladit a opatrně vysét semínka salátu a rajčat. Salát sice ze se-
mínek nevzešel, ale rostinky rajčat se mají k světu. Také se uči-
ly připravit záhonek pro výsev semínek cukety. Po rozdělení do 
skupinek zkoušely okopávání motyčkou, hrabání hlíny, vyzna-
čování řádku. Cuketám se daří a můžeme pozorovat malé plody.

Za ochotu předávat své zkušenosti a trpělivost, se kterou se 
nám věnuje, děkujeme Jirkovi „Zahradníkovi“ Bártovi.

Naše zahrádka

Mořské ryby v Nížkovicích
Že je to nesmysl? Kdepak! Na jedné vycházce se žákům 4. a 5. ročníku naší školy podařil náhodný nález úlomku zkamenělé moř-

ské ryby. O jeho určení a další informace spojené s nálezem a nalezištěm jsme navázali spolupráci s Moravským zemským muzeem 
v Brně. Náš nález byl identifi kován jako ryba rodu Anenchelum. Dostali jsme zároveň slib, že se vedoucí oddělení paleontologie, 
jejíž specializací jsou právě ryby, přijede na naleziště podívat. Další zajímavostí je, že tato lokalita unikla pozornosti geologů a je pro 
ně novinkou. V pátek 15. 6. jsme se dočkali a pod vedením paní doktorky toto místo znovu navštívili. Podařilo se nám najít další 
hlubokomořskou rybu a velké množství zkamenělých kostí a šupin.

Mgr.Bc.Václav Princlík
 

Pasování předškoláčků

První knížka prvňáčků

Sluncem zalité páteční odpoledne15. 6. patřilo k těm 
dobře zapamatovatelným. Ptáte se proč? Naši předškoláčci 
prožili velkou událost. Nejprve prošli se svými rodiči vyty-
čenou trasou a splnili úkoly, které pro ně připravili jejich 
budoucí nejstarší spolužáci. Na slavnostně vyzdobené za-
hradě je čekalo několik překvapení, pochutin a příjemné-
ho společného setkání s dětmi, zaměstnanci školy i obce. 
Vyvrcholením této slavnosti bylo samotné pasování šavlí 
na ŠKOLÁKY, které již tradičně provádí naši páťáci a čtvr-
ťáci. Po prázdninách „odletí 7 MOTÝLKŮ“ do školních 
lavic, kde je přivítá 37 spolužáků. Už se na ně těšíme..

Víte, že prvňáčci už napsali svoji první knížku? Nápad vznikl při hodinách českého jazyka. Četli jsme o různých zvířatech. Téma, 
které zaujme většinu dětí. Od nápadu byl jen krok k realizaci. Postupně si vybírat a psát zajímavosti o zvoleném živočichovi, připojit 
vlastní obrázek nebo fotku. Jak dál? Vytvořit přebal knihy, vymyslet její název, podepsat se jako autor, napsat věnování a slovo závě-
rem. Pak už zbývalo knihu svázat, odprezentovat spolužákům a darovat. Co myslíte, budou z nás spisovatelé? 

Mgr.Bc. Ivona Princlíková

Čteme s nečtenáři
Díky spolupráci s MAP Slavkovsko a Mgr. Jitkou Schovancovou jsme 

si užili úžasné dopoledne. Z knihovny v Třinci k nám přijela paní lek-
torka Marika Zadembská, která nás seznámila s knihou českého autora 
Petra Horáčka Papuchalk Petr. Děti vtáhla do děje pomocí pohybových 
aktivit i metody kritického myšlení – čtení s předvídáním. Nakonec si 
papuchalka Petra podle autorova návodu a pomoci paní lektorky děti 
nakreslili.

Zprávičky z mateřské školy
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Spolupráce se školní jídelnou

Předškoláci ve škole

Na školní zahrádce jsme natrhali pampelišky, z kterých nám 
paní kuchařky uvařily pampeliškový med. Ten se nám hodil na 
výrobu medového másla a na namazání rohlíčků, které jsme na-
chystali jako pohoštění na Oslavu dne maminek a rodiny.

Dana Doležalová

V rámci adaptace na školní prostředí navštěvujeme s mo-
týlky – předškoláky základní školu.   Přestávky využíváme ke 
společným hrám a čas vyučovacích hodin ke kooperativním 
činnostem s prvňáčky, nebo svým projektům. Tématem toho 
posledního byla: kniha (oblast čtenářská pregramotnost).

Při práci s knihou O kouzelném semínku, která rozvíjí 
dětskou fantazii, jsme si zkusili odpovědi na otevřené otázky 
(Jakou péči semínko asi potřebuje? Jaká rostlina  z něj asi 
vyroste a jak bude vypadat?) nakreslit.

Také jsme pracovali s příběhem z knihy Gruffalo (J. Do-
naldson, A. Scheffler). Hráli jsme Gruffalí pexeso, ve dvoji-
cích dolepovali obrázky zvířátek - postav z příběhu do  kres-
leného lesního prostředí. Od myšky, hlavní hrdinky příběhu, 
jsme se dozvídali jakými zvláštnostmi se Gruffalo vyznačuje: 
např. „Oči má divoké a jazyk zčernalý, z hřbetu mu bodliny 
trčí jak ze skály...“ Naši představu, jak Gruffalo asi vypadá, 
jsme si nakreslili. Postupně jsme každý den předvídali, co se 
stane, když myška potká lišku, sovu, hada a nakonec samot-
ného Gruffala. „Myška jedna rozpustilá, ach, to bylo divadlo, 
lišku, hada napálila, poslední byl Gruffalo. Příběh, písnička i 
kreslená pohádka se nám moc líbily, tak jsme si i to divadlo 
o Gruffalovi zahráli.

Ve školní knihovně jsme si ukázali, podle čeho jsou kni-
hy v policích seřazeny a kde by byla kniha, kterou bychom 
napsali.  Každý jsme si vybrali knihu a společně jsme sdíleli, 
proč právě tato kniha a který obrázek se nám v ní nejvíce líbí. 
Další dny jsme si tento obrázek nakreslili a zkoušeli k němu 
vymyslet příběh, který p. učitelka zapsala. Už jen zbývalo 
dokončit první stranu – napsat své jméno = jméno autora, 
doplnit malým motivačním obrázkem a naše knižní prvo-
tina byla na světě. Na tento  úspěch jsme byli velmi hrdí a 
každý jsme svou knihu představili na komunitním kruhu s 
prvňáčky.

Protože se nám líbila inspirace knihou, kreslení obrázků 
a přemýšlení nad tím, jak by příběh mohl začínat, co by se v 
něm mohlo přihodit a že by měl šťastně končit, přišly děti s 
nápadem.... A tak vznikla Kniha motýlích pohádek, kterou 
děti věnovaly školce a celé rodině. Tuto knihu předaly svým 
rodičům na Slavnosti pasování předškoláků.

 Dana Doležalová

Prvního června nás při vstupu do mateřské školy překvapila 
převrhnutá pirátská loď. Na schodech byly kapky vody a otisky stop 
nějakého divného stvoření. Ve třídě jsme objevili skleněnou láhev s 
dopisem...

AHOJ KAMARÁDI, 
JMENUJI SE NESSIE A JSEM LOCHNESKA, KTERÁ BYDLÍ V 

JEZEŘE S JESKYNÍ.....PŘED NĚKOLIKA DNY SE U MÉ JESKYNĚ 
OBJEVILI ZLÍ PIRÁTI A UKRADLI MI POKLAD, KTERÝ JSEM 
HLÍDALA. PODAŘILO SE MI PIRÁTŮM PONIČIT LOĎ A SNAD 
NĚKDE ZTROSKOTALI. S POKLADEM PIRÁTI ODNESLI I MÁ 
DRAHOCENÁ VAJÍČKA, ZE KTERÝCH SE KAŽDÝM DNEM MAJÍ 
VYKLUBAT MÉ DĚTI. A JÁ SMUTNÍM, NEJÍM A CHŘADNU.

TOHO, KDO NAJDE TENTO DOPIS PROSÍM O ZÁCHRANU.
Dopis ještě obsahoval pokyny k plnění úkolů. Je jasné, že jsme 

se domluvili a Nessie jsme se vydali zachránit. Od školky byla cesta 
označená modrými – vodě podobnými fáborky, která nás dovedla 
na školní zahrádku. Zde jsme se sešli s prvňáčky, protože i oni našli 
Nesiiin dopis. Všechny úkoly jsme postupně splnily. Velkou radost 
nám udělalo najití pokladu a objevení vajíček, ve kterých se kromě 
sladkostí ukrývala i dvě Nessina mláďátka. Nessie jsme uzdravili, za-
chránili a společnými silami postavili na nohy, teda ploutve...

A protože první červen je svátkem dětí, přichystala pro nás Ivet-
ka oblíbenou Cukrárnu u mochomůrky a tak jsme si to MDD oprav-
du užili. 

                                     Veronika Minksová, Dana Doležalová

Jak jsme pomáhali Nessie 
– Den dětí v MŠ
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Čarodějnice opět upálena
Dalo by se napsat, že máme v Nížkovicích akce, které se staly 

již součástí společenského dění a jsou od občanů, zejména těch 
nejmenších, očekávány.  K právě takovým se může za poslední 
léta zařadit i „Slet čarodějnic“, který má v kalendáři své ustále-
né datum. Proto nikoho nepřekvapilo, když se v pondělí 30. 4. 
začalo u místní sokolovny rojit velké množství malých i velkých 
čarodějnic, aby se po společném fotografování vydaly na dlouhý 
průvod vesnicí. Doprovázeny katy nesoucí na márách čaroděj-
nici a za zvuku bubnů několikráte se zastavily, aby zatančily svůj 
tanec a přivedly čarodějnici k upálení na místní fotbalové hřiště. 
Zde byl pro děti připraven program v podobě plnění úkolů na 

Rachot svaté Kunhůty
Dne 21. 4. 2018 se po předchozích úspěšných ročnících konal třetí 

ročník akce nazvané Rachot sv.Kunhůty. Jako každý rok předcházela 
vystoupení hudebních kapel vyjížďka motorkářů „Okolo Mohyle“. 
Letos se sjelo cca 25 strojů různých typů a kubatur, které tuto spa-
nilou jízdu absolvovaly a řekněme si bez obav, že se velmi vydařila.

Program pokračoval od 20. hodiny koncertem v místní soko-
lovně, na který se pořadatelům akce, pánům Pavlu Kocmanovi, 
Bronislavu Matyáši a Martinu Červenkovi, podařilo zajistit účast 
rockových a metalových kapel Varšavská smlouva, Unknown, 
Šemora band, Forrest Jump a Hell Strike.

Celá akce proběhla tak, jak jsme si všichni přáli a předsta-
vovali, jak z hlediska klidného průběhu, tak i z hlediska počtu 
zájemců o tuto akci z řad fanoušků rocku a metalu.

Chci touto cestou poděkovat vedení obce za podporu a také 
všem, kteří nám s přípravou celé akce vypomohli.

Pavel Kocman st.

yy

čarodějnických stanovištích, za které sbíraly razítka a plnou kar-
tičku pak proměnily ve sladkou odměnu. Poté nastal čas opékání 
špekáčků a posezení pod pergolou nejen s jinými čarodějnicemi, 
ale i s ostatními návštěvníky akce, kteří se přišli pobavit, sdílet 
společné zážitky nebo jen obyčejné věci všedního života. 

Domnívám se, že právě v tomto tkví důležitost takových akcí, 
v setkávání lidí, sdílení názorů a  společné zábavě, která by měla 
občany vesnice stmelovat a dát jim zapomenout na starosti všed-
ních dní. Děkuji proto všem, kteří se podíleli na organizaci, pří-
pravě a samotném průběhu akce a věnovali jí svůj volný čas.

Dagmar Mudrlová, DiS.
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Křest  alba

Dětský –pirátský den

Do kulturního dění se nově zapojila nová kapela s názvem 
Unknown, jejímiž členy jsou:

Pavel Kocman ml. – bicí, Bronislav Matyáš – baskytara, Voj-
těch Zapletal – kytara a zpěv, Martin Záleský – kytara.

Kapela vystoupila na Rachotu svaté Kunhůty a následně 
2.6.2018 představila fanouškům  a zároveň pokřtila za účasti ka-
pel Varšavská smlouva, Šemora band, Rock & Beat, CTSJ(CoTo-
SakraJe) své první vydané album s názvem „neim pi*co“.

Chci poděkovat všem skupinám, které svou účastí na křtu jas-
ně daly najevo podporu borcům nově vzniklé kapely Unknown, 
a tím jim ještě více vlily do žil chuť se dále rozvíjet a zlepšovat na 
poli, mnohými tak zatracovaného rocku a metalu. Velký dík patří 
Obci Nížkovice za podporu při uskutečnění této skvělé akce.

 Pavel Kocman st.

Stejně jako v loňském roce uspořádali dobrovolníci z Nížko-
vic v sobotu 2. června Dětský den. Letos se děti ocitly na „pirát-
ském ostrově“ a musely překonávat různé překážky, aby se do-
staly k pokladu  sestřelovaly s myslivci pirátské lodě, obehrávaly 
piráta ve „skořápkách“, ochutnávaly pirátské nápoje, seznámily 
se s mořskými živočichy 
atd. Za každou splněnou 
překážku získaly písmen-
ko do mapy a skládaly si 
heslo, které jim otevřelo 
truhlu s pokladem. Sa-
mozřejmě truhlu si piráti 
bedlivě střežili a nechtěli 
se jí vzdát tak lehce – děti 
musely porazit všechny 
piráty v bitvě a sdělit jim 
tajné heslo k pokladu. 
Mimo soutěžních stano-
višť si mohly děti pro-
hlédnout „pirátskou“ loď 
Jirky Vilama a vyzkoušet 
práci kováře Tomáše Galy. 
Společně jsme se osvěžili 
vodou od dobrovolných 
hasičů z Kobeřic a shlédli 
ukázku odstřelu kamene 
a vaků s vodou pod ve-
dením profesionálního 

střelmistra plk. Ing. Martina Červenky, DiS.
Velmi děkujeme štědrým sponzorům a obci Nížkovice, bez 

kterých by nebyl poklad pokladem. A samozřejmě děkujeme 
všem, kteří nám pomohli tento krásný den pro děti uspořádat!

Mgr.Eliška Brabencová

Budou tradiční hody letos bez stárků?
Obyčejně každý druhý zářijový víkend se v naší obci ko-

nají tradiční krojované hody, které ve spolupráci s  obecním 
úřadem pořádají místní stárci. Letos se zatím bohužel nepo-
dařilo dát dohromady dostatek krojovaných párů, které by 
hody uspořádaly, v  neděli prošly vesnicí a zatancovaly pod 
nazdobenou májou. Je škoda každé tradice, která se byť i na 
jeden jediný rok přeruší, protože se jen těžko znova obnovu-

je. Pokud by se někteří z místních mladých občanů přece jen 
ještě rozhodli za stárky jít, ať se přijdou co nejdříve nahlásit 
na obecní úřad. 

A i přes momentální absenci stárků Vás již nyní srdečně 
zveme na sobotní hodovou zábavu a nedělní odpolední pose-
zení u muziky.

Dagmar Mudrlová,DiS.
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První svaté přijímání
Po více než 15 letech se v Nížkovicích 

konala slavnost Prvního svatého přijímání. 
Některé ze sedmi svátostí přijímáme jednou 
za život, jako křest, biřmování, manželství a 
kněžství, některé svátosti opakovaně. Patří 
mezi ně svátost smíření (zpověď) a svátost 
Eucharistie (přijímání). Vycházíme z Ježí-
šova odkazu při poslední večeři, kdy nám 
dal sám sebe za duchovní pokrm v podobě 
chleba. Duchovní otec Vojtěch Divácký zmí-
nil při promluvě několik myšlenek: 

„Když člověk umírá a zavolá si kněze, 
tak pokud člověk očekává, že bude spasen, 
přijímá nejdříve svátost smíření a potom 
svaté přijímání, zvané viatikum, z latin-
ského slova „via“, neboli cesta. Tento po-
krm by se dal přirovnat pokrmu na cestu, 
jako když vás maminka balí na výlet a dá 
vám vodu v pet lahvi, abyste netrpěli žízní 
a k tomu nějaký dobrý sendvič. To viati-
kum je něco podobného, v duchovním 
smyslu. To připravil Pán Ježíš pro všechny, 

Turnaj v malé kopané
Po několikerém přemlouvání a násled-

ně po několikerém posouvání termínu se 
v sobotu 16.6.2018 uskutečnil na místním 
fotbalovém hřišti turnaj v kopané. Sice to 
byl turnaj v malé kopané, ale alespoň tak. 
Zúčastnili se jej čtyři zvučné týmy a to S.
V.J. FOFO Karlín, SKN Nížkovice, Stolní 
tenis Němčany a Saunaři jakože Křeno-
vice. K vidění byly zajímavé akce, obrov-
ské nasazení a také spousta branek. Kdo 
zvítězil, pro nás poražené není důležité, 
důležité je, že se bavili jak sportovci, tak 
diváci. Zpestřením byla soutěž o to, kdo 
trefí zavěšenou láhev s vodou v šibenici 
velké branky. Nikdo s přesnou trefou se 
nenašel, i když někteří byli sakra blízko. 
Po celé odpoledne bylo zajištěno občers-
tvení, takže se všichni přítomní nemuse-
li bát, že umrou žízní, či hladem. Děkuji 
všem, kteří nám pomohli jak s obsluhou, 
tak s přípravou a samozřejmě se zajiště-
ním celé akce. Bez těchto dobrovolníků 

(kteří se účastní téměř každé akce v Níž-
kovicích) by jsme nic neuskutečnili. Mrzí 
mne, že nedošlo více diváků podpořit 
skvělé výkony amatérských i registrova-
ných fotbalistů, tak snad příště. Tento tur-
naj byl inspirován větším a vychytanějším 

turnajem konaným v září v Karlíně, takže 
kdo bude mít zájem tímto vás zvu, přijďte 
nás podpořit koncem září do Karlína na 
„burčákový turnaj v malé kopané“. Sportu 
zdar a malé kopané zvlášť.

Dušan Horák, starosta obce

kteří s ním budou žít v tomto světě a jed-
nou se odeberou na cestu do Božího krá-
lovství, kde už bude všechno v nebi defi ni-
tivní, kde nebude nic částečné, polovičaté, 
ale všechno jisté. Bůh dává šanci každému 
člověku a je velice důležité vědět to, že nás 
zachraňuje pro nebe. Před svatým přijí-
máním máme Pánu Ježíši nějak naznačit, 
že po něm toužíme. Pomodlit se modlitbu, 
která vyjadřuje touhu po svatém přijímání 
a tím i po nebi, nebo říci vlastními slovy, 
např. Přijď, Pane Ježíši, a bud hostem v 
mé duši. Děti, přejeme vám, aby tato slav-
nost byla užitečná pro váš život a abyste 
se naučili to potřebné, co člověk potřebuje 
k absolutnímu štěstí a to je pro nás Boží 
království.“

Po té následovala obnova křestního 
slibu. Při křtu se zříkají zlého a vyznáva-
jí víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svaté-
ho rodiče jako zástupci svých dětí. Nyní 
křestní slib vyslovují děti samy za sebe. 
Drží při tom rozžaté své křestní svíce. Vr-
cholem mše svaté je svaté přijímání, kdy 
jsou děti poprvé zvány mezi dospělé, aby 
se účastnily duchovní hostiny a přijaly 
Krista do svého srdce.

P. Milan Vavro, děkan


