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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
po půlroční odmlce se do Vašich rukou dostává nové číslo Nížkovického
zpravodaje. Absence předprázdninového
čísla byla zapříčiněna nemocí Covid-19.
Všechny sdělovací prostředky byly plné
zpráv o šíření této nemoci. Tak plné, že
u mnohých z nás mohly vyvolat nepřekonatelný strach a paniku. Byli jsme nuceni
podstoupit mnohá omezení nejen v běžném životě, ale i v zaměstnání. Opatření
střídala další opatření v takovém sledu, až
jsme se v tom ztráceli. Rodiče se stali ze
dne na den učiteli a svoji úlohu, alespoň co
se týče rodičů nížkovických žáků, zvládli
na výbornou. Mně, jelikož pracuji ve škol-

ství, dalo toto období možnost zastavit se
a věnovat se věcem, na které jindy nezbývá tolik času. Žijeme ve zběsilém tempu
s pocitem, že musíme všechno zvládnout,
všude být. A pak automaticky následuje
krize, pocit vyhoření. Ač to možná bude
znít troufale, mě dala tato pauza možnost
nadechnutí se a nabrání ztracených sil.
Utvrdila jsem se, jaká je výhoda života na
vesnici v rodinném domku, kdy člověk nemusí trávit čas na balkoně paneláku, může
vyjít na dvůr, do lesa sázet stromy, projít
se do přírody. Tato doba rovněž ukázala,
že jako občané dokážeme táhnout za jeden provaz, vzájemně si pomoci a vyjít si
vstříc. Chtěla bych poděkovat těm, kdo se

zapojil do šití roušek nebo poskytl na jejich výrobu potřebný materiál. Díky vám
se podařilo rozdat roušky všem seniorům
v obci a část věnovat i nemocnicím. S nemocí Covid-19 přišla i stopka všech společenských, kulturních a sportovních akcí.
Některé jsme byli nuceni zrušit úplně, jiné
se přesunuly na podzim, ale nikdo z nás
teď nemůže s jistotou říct, že se uskuteční.
Nejdůležitější pro nás je ochrana zdraví
občanů.
Úplně jsme ale během jara nezaháleli.
Jedním z počinů bylo vysázení meruňkového sadu v lokalitě „U Ježíška“. Rodiče si
zde se svými malými ratolestmi vysadili svůj strom s jmenovkou dítěte. Byly to

Září 2020

2
děti, které jsme v posledních dvou letech
přivítali na obecním úřadě do řad nížkovických občanů. Celkem čtyřikrát bylo
několik našich obyvatel během měsíce
dubna sázet stromy v lese v okolí Nížkovic, a to v lokalitě, kterou určil pan hajný
Sekanina. Vysázeli celkem přes šest set
mladých modřínů.
Po kratší pauze zapříčiněné nouzovým
stavem proběhlo pár dní před prázdninami veřejné zastupitelstvo. Na veřejná zastupitelstva chodí v průměru čtyři občané.
Nevím, zda je to dané nedostatkem času
či nezájmem o dění v obci. Čas od času
se ale zasedací síň zaplní do posledního
místa, tak jako tomu bylo právě koncem
června. Jednalo se totiž o prodej pozemku

u Bílého vlka. Dle zainteresovaných občanů a tvůrců petice jasná a domluvená věc.
Přičemž valná část zastupitelů nebyla ještě
v den jednání rozhodnuta tento pozemek
prodávat a čekala na vyjádření a argumenty všech zúčastněných stran. Těší mě, že
jakýsi „společný zájem“ dokáže probudit
občany z pasivity a vyburcovat je k nějaké činnosti, že jim nejsou věci lhostejné.
Ale mrzí mě, jakým způsobem to celé
proběhlo a veřejnosti bylo prezentováno.
Zajímejte se, čtěte vývěsky, záměry obce,
všímejte si věcí kolem sebe. Mějte oči otevřené vždy, ne jenom, když se věc týká
bezprostředně vás a hájíte své zájmy. Pak
nebudete překvapeni některými rozhodnutími zastupitelstva.

V poslední době stále více řešíme
podněty občanů k životu v obci - rušení klidu, pálení, sečení, špatné osvětlení,
omezování zvířaty, zvonění kostela…
snažíme se postupně vše řešit, ale nikdy
se nezavděčíme všem.
Abych končila optimisticky. Máme za
sebou několik zdařilých a po „společenském
půstu“ hojně navštívených akcí. Tou poslední byly hody, které se i přes jistá omezení
vyvedly. Přeji nám všem, aby nás nesemlela druhá covidová vlna, kterou nás ve všech
mediích straší a všichni jsme ve zdraví a spokojenosti přečkali podzim a zimu.
Krásné (nejen) podzimní dny Vám
přeje
Dagmar Mudrlová, DiS.

Jak se mi žije v naší obci Nížkovice?
Na tuto otázku si mohl odpovědět
každý jeden z Vás, občanů Nížkovic, starší
15 let, a to ve stejnojmenné anketě. Dotazníkové šetření probíhalo v měsíci červenci
2020 a jeho výsledky zpracovává externí
subjekt ve spolupráci se Ždánickým lesem
a Politavím. Ale ani vedení obce nezahálelo a výsledky zmiňované ankety se snažilo
zaobírat a vytvořit si tak představu o Vašich přáních, požadavcích, připomínkách,
výtkách i pochvalách. Vlastním vyhodnocením jsme zjistili, že podstatná většina
z Vás touží po cestě za hřbitov, úpravách
komunikace u Křížku, opravě sokolovny,
úpravě obecních vyhlášek, multifunkčním hřišti, opravě koupaliště, vybudování či opravách chodníků, silnic, někteří
touží po kosmetických a pedikérských
službách, po službách praktického lékaře,
zubaře, rozšíření školy, domově důchodců
… Požadavků bylo opravdu mnoho, dají
se rozdělit do tří základních skupin: občanská obslužnost a infrastruktura, sport

a zábava, služby a sociální problematika.
K anketě byla vypracována tabulka, která
je ve své kompletní podobě k dispozici
na obecním úřadě. Na konci tohoto článku máte vyjmenovanou malou část Vámi
nejvíce vnímaných potřeb a přání. Na několika Vašich požadavcích již vedení obce
pracuje, k některým jsou rozpracovány
projekty. Rádi bychom vyhověli podstatné
většině z Vás, ale musíme přihlédnout k fi-

nančním možnostem obce a samozřejmě
musíme reflektovat i na stávající situaci,
kdy řešení čehokoli je ovlivněno všudypřítomným koronavirem. Tímto Vám,
kteří jste strávili, svůj drahocenný čas nad
vyplněním dotazníku děkujeme, všem
přejeme pevné zdraví a těšíme se, že společně zrealizujeme alespoň některá Vaše
přání.
Bc. Jitka Křivánková

Výsledky dotazníku „Jak se mi žije v naší obci Nížkovice?“
Občanský požadavek

Celková hodnota

Komunikace za hřbitov

25

Osvětlení, přechod a chodník k zastávce u Křížku

25

Oprava sokolovny

18

Multifunkční hřiště/dětské hřiště

22

Oprava koupaliště/nové koupaliště

16

Cyklostezky

4

Kosmetické služby/pedikúra

10

Praktický lékař, zubař, lékárna

8

Rozšíření ZŠ

4
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Informace z obce
Vážení spoluobčané, o složité době,
ve které žijeme, jsem psal v minulém
zpravodaji v domnění, že druhá půlka
roku bude již „normální“. Bohužel není.
Nezbývá nám než se s tímto stavem smířit a věřit, že bude líp.
Jistě vnímáte, že některé akce, a to
pouze venkovní, proběhly, vnitřní akce
jsme prozatím zrušili. Týká se to prozatím setkání se seniory a Kateřinské zábavy, dále uvidíme dle situace.
V průběhu léta jsme zprovoznili kompostárnu a budeme vás letákem informovat o tom, jak bude provoz nastaven pro
občany. Letáků z obce dostanete více,
věnujte jim prosím pozornost, neboť jejich obsah se týká nás všech. Bohužel
mezi námi žijí bezohlední jedinci a je
jich celkem dost. Namátkou: v sobotu
12. 9. proběhl svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu firmou Respono
a už v úterý v podvečer jsem u kontejnerů „pod hospodou“ objevil dva kanystry
s vyjetým olejem. Považujete toto za normální? Jednak byla možnost tyto oleje
zlikvidovat předáním Responu, a jednak
to přece nemyslíte vážně, že tento odpad

pohodíte v obci s tím, že to Horák nechá uklidit. Bouchly ve mě saze a uklidit
je nenechám. Pokud je někdo tak bezohledný, a my ostatní to tolerujeme, tak
zde budeme žít jako v hnojišti. Neustále
řešíme, co někteří z vás odkládají ke kontejnerům. Jednou je to akumulátor z auta,
pak kanystry s olejem, jindy zase plastová židle nebo balík polystyrenu. Vážení,
odpad má povinnost likvidovat každý
z vás na své náklady. Sběr tříděného odpadu má svá pravidla, stačí si přečíst, co
do kontejnerů patří. Sběrný dvůr ve Slavkově má přijatelnou otevírací dobu, pondělí a středa 13:00 – 18:00, sobota 8:00 –
12:00. Tak mi neříkejte, že ten svůj odpad
nemůžete odvézt.
Projekt na rekonstrukci sokolovny je
na stavebním úřadě a čekáme na vydání
stavebního povolení. Vybrali jsme dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci základní školy. Cesta za hřbitov,
po dalších peripetiích s doplněním projektové dokumentace, čeká na vydání stavebního povolení.
Dalším palčivým problémem je budoucí nedostatečná kapacita slavkov-

ských škol, a to zejména pro obce jejichž
děti musí II. stupeň navštěvovat právě
tam. Po počátečním vlažném přístupu
vedení města se snad situace změnila
a hledá se řešení, se kterým by souhlasili
všichni, jak město Slavkov, tak dotčené
obce. Jakmile budeme mít nějaké řešení
na stole, budeme vás informovat.
A nakonec neustále opakované téma
v letních a podzimních měsících. Krádeže zejména ovoce. Všechny stromy mají
své majitele. Když strom není za plotem,
neznamená to, že ničí není. Stromy kolem silnic jsou Správy a údržby silnic.
Stromy na obecních pozemcích jsou
obce. Stromy na soukromých pozemcích
jsou majitelů pozemků. Pokud chce někdo trhat ovoce, měl by se zeptat majitele,
zda může. Platí to i stromech na obecních
pozemcích. Tak, to prosím respektujte.
Na závěr vám chci popřát krásný zbytek „babího léta“, buďte k sobě ohleduplní, sami k sobě opatrní a nevystavujte
se zbytečně riziku. A hlavně se nenechte
vystrašit a zastrašit (mám na mysli boj
s „covidem- 19“).
Dušan Horák, starosta obce

Sdělení majitelům psů
Tímto článkem chceme připomenout
občanům, zejména pak majitelům psů, že
v naší obci platí Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Nížkovice. Tato vyhláška upřesňuje, která
místa z veřejného prostranství jsou určena
pro volný pohyb psů a která naopak pro
volný pohyb psů vymezena nejsou. Jako
místa, která jsou vymezena z veřejného

prostranství k volnému pohybu psů, uvádíme „cestu ke Kačáku, hájek nad kostelem, cestu k dubu, Masarykův sad, cestu
ke koupališti“. Na dalších místech veřejného prostranství je nezbytně nutné mít svého psa uvázaného na vodítku, pokud by
jej doprovázela osoba mladší 18 let, pak je
nutné, aby Váš pes měl i náhubek. Dále vyhláška řeší úklid psích exkrementů, za který odpovídá osoba, která se psem pobývá

na veřejném prostranství. Žádáme proto
občany, majitele psů, aby obecní vyhlášku
dodržovali a respektovali její nařízení. Zároveň upozorňujeme, že nedodržení výše
uvedených pravidel je možné postoupit
přestupkové komisi a věc pokutovat. Za
pochopení a respektování uvedené vyhlášky děkujeme.
Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce
Bc. Jitka Křivánková

Na portálu Slavkovsko.cz
najdete program na víkend i práci v okolí
Slavkovský portál se stal za osm let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách
kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky ze Zámeckých napoleonských her nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích,
ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání
černé kroniky? Všechny regionální zprávy
jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolí-

te, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí
o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit
ven a hledáte událost, které byste se mohli
zúčastnit, sledujte kalendář regionálních

akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro
rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat
je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo

Září 2020

4
i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky
v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také
na facebookové stránce Region Slavkovsko,
kterou v současnosti sleduje přes pět set
uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá,
jak sehnat práci poblíž svého bydliště.
I s tím si portál poradí. Poptávku místních
firem najdete v sekci s nabídkami prá-

ce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor
máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za
zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete
začít vybírat. Firmy, kterým momentálně
schází pracovní síla, tady mají možnost
oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň
využít vysokou návštěvnost portálu pro
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených
službách přímo v místě svého působení.
Získat nové zákazníky a připomenout se

těm stávajícím navíc můžete i zařazením
své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.slavkovsko.cz
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz

a Nelinku jako nové občany Nížkovic.
Básničkami doplnily program recitující Lucinka a Laurinka. Po zápisu rodičů
do pamětní knihy jsme popřáli rodičům
a jejich dětem hodně zdraví, předali dárky pro miminka a květiny maminkám.

Na úplný závěr jsme pořídili společnou
fotografii a rodiče poté využili možnost
vyfotit se se svým miminkem položeným
v kolébce. Slavnostní chvíle byla tímto
u konce.
Alena Ondrová

Vítání občánků
Od posledního vítání občánků uběhlo půl roku a počet nejmladších občánků
Nížkovic se nám opět navýšil o několik miminek. Dvě z nich jsme v neděli
20. 9. 2020 slavnostně uvítali do života.
Místostarosta obce tak přivítal Jáchymka

Narodili se:
Tomáš Hudeček
Jáchym Malík
Štěpán Válek
Václav Bartosch
Nela Kaloudová
Opustili nás:
Zdenka Krejčí
Jenofka Špačková
Jan Rez
Vladimír Novozámský

Kronika zpravodaje

2. 5. 2020
20. 8. 2020
2. 9. 2020
2. 9. 2020

Jubilanti 2020:
Významné životní jubileum oslavili:
Duben: Jiřina Farmačková, František Kocman, Karel Čumba
Květen: Danuše Ragasová, Květoslava Bilovská, Vlastimír Švestka, Ludmila Žilková
Červen: Hilda Šoustalová, Věra Červinková, Zdenka Koukalová, Jiří Hudec
Červenec: Anna Knorová
Srpen: Anna Hložková, Jan Rez, Marta Oprchalová
Září: Václav Dobeš
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Základní škola
Zahájení nového školního roku
1. září jsme společně otevřeli vstup do
nového školního roku. Naše tradiční zahájení na návsi pod lípou nám překazil vydatný a vytrvalý déšť. Proto se žáci se svými
třídními učiteli sešli ve třídách. Prvňáčky
v tento významný den doprovodili rodiče. Nechyběl ani pan starosta Horák, kte-

Prvňáčci

Cestujeme o prázdninách
Jako každý rok jsme v prvním týdnu
uspořádali projekt Prázdninové cestování. Děti si připravily krátké vypravování
o místě, které během prázdnin navštívily.
Přinesly si fotografie, upomínkové předměty, ale i další věci spojené s tímto místem. Na závěr svého vystoupení odpovídaly na otázky spolužáků. Všichni žáci svá
vystoupení bravurně zvládli. Zvlášť bych
ocenil prvňáčky, pro které to bylo jejich
první vystoupení před spolužáky.
Vznikla nám mapa se jmény dětí a jejich navštívenými místy, které pokrývají
celé území naší vlasti od Německa po Slovensko a od Polska až po Rakousko.
Na závěr čekal děti znalostní kviz.
Mgr. Bc. Václav Princlík

rý prvňáčky přivítal a předal jim dárky od
obce. V letošním školním roce navštěvuje
naši malotřídní školu 40 školáků v běžném
režimu docházky a 9 žáků v režimu domácího vzdělávání. Do mateřské školy nastoupilo do 2 otevřených tříd 37 dětí, většinou z Nížkovic. Přestože v současné době

čelíme druhé vlně koronavirové epidemie,
věřím, že s nadhledem zvládneme veškerá
úskalí náročné, ale krásné práce s dětmi.
Přeji nám všem školní rok plný zdraví,
vytrvalosti a obohacujících zkušeností.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka školy
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Guláše provoněly areál starého koupaliště
První prázdninovou sobotu 4. 7. proběhl pod dohledem hlavního organizátora
Jana Pitáka již VI. ročník kotlíkového guláše. Tohoto kuchařského klání se v tomto
roce zúčastnilo osm týmů. Provařilo se 64
kg masa a rekordní byl i počet platících návštěvníků. I přes vstupné 200,-Kč, které se
vybíralo od občanů starších 15 let, jich přišlo 163. Celý den vládlo příjemné slunečné
počasí a panovala pohodová a přátelská atmosféra. Po poledni začali lidé s ochutná-

váním a rozdělováním hodnotících žetonů. Konečné pořadí bylo následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erníkův guláš
Muchomůrky
Traktoristi
Kluci v akci
Žemlovi
Lahváček
Team neumim
Svatý muž

Mimo klasickou soutěž byla vyhlášena ještě soutěž doplňková o soudek piva.
Vyhrát ho měl tým, který porazí loňského
vítěze-tým Kluci v akci. A tak si Tomáš
Chytil odnesl nejen vítězný pohár za nejchutnější guláš, ale i ten soudek. Děkuji všem organizátorům akce a věřím, že
soutěž ve vaření gulášů bude mít pro svou
oblíbenost své stálé místo mezi dalšími
akcemi v Nížkovicích.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Pohádková cesta
V sobotu 5. září si dobrovolníci z naší
obce připravili, u příležitosti zakončení prázdnin, pro děti pohádkovou cestu
se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Cesta
vedla okolo fotbalového hřiště, z kterého
dva trpaslíci vypouštěli děti na výpravu.
Na trase děti pomáhaly trpaslíkům najít

poklad, prostřít k obědu, pověsit prádlo,
povléct polštáře, obvázat zranění, navléct
korálky a namíchat medicínu pro nemocného trpaslíka. Potkaly i myslivce, kterému pomáhaly vyrobit srdce. Dále prince, s
kterým si zajezdily na koni a samozřejmě
narazily i na zlou královnu a čarodějnici, u

které ochutnávaly ovoce. Pokud děti splnily
všechny úkoly, dostaly se až ke Sněhurce,
která jim dala odměnu. Akce se zúčastnilo velké množství dětí. Doufáme, že si toto
krásné odpoledne užili děti i rodiče a že se
příště zase sejdeme v tak hojném počtu.
Mgr. Eliška Fridrichová
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Tradiční krojované hodyy
Druhý víkend v září má v naší obci
jasně dané místo a vždy ho s radostí očekáváme, konají se totiž tradiční krojované hody. Ulicemi se rozléhá zpěv, stárci
tancují do rytmu dechové muziky, rodiny
se scházejí a všude panuje veselá nálada.
Jinak tomu nebylo i letos, i přestože nastaly menší změny. Místo stárků a stárek
se obléklo do kroje 12 párů místních žen.
Jinak proběhla také sobotní zábava, která
byla kvůli nemoci Covid-19 nahrazena
venkovním posezením u cimbálové muziky Kalečník. Vše ostatní proběhlo tak,
jak jsme zvyklí. V sobotu ráno se jelo pro
máju do lesa, následovalo její čištění a
zdobení věnce. Až bylo vše hotové, zbývala nejtěžší část celého procesu, a to máju
postavit, čehož se zhostilo několik desítek
mužů, kterým patří obrovský dík, neboť
bez jejich ochoty pomoci by to nešlo.
Nedělní průvod obcí a následná hodová zábava pod májí byly krásným zakončením celého slunečného víkendu. Ke
spokojenosti všech nás celým tímto dnem
provázela DH Voděnka.
Hodové veselí však pokračovalo až do
pondělí, kdy se konaly dozvuky.
Zbývá už jen poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem hodů zúčastnili a
pomohli k jejich realizaci – obci, místním
ženám, které to letos vzaly za nás mladé,
Radkovi Brzobohatému, paní Práchynské
za nádherné kroje a v neposlední řadě
Vám všem, kteří jste si s námi přišli zazpívat, zatancovat a užít si neopakovatelnou
atmosféru hodů.
Adéla Mudrlová

Tour de Nížina 2020
Tak letos potřetí roztočili pedály malí
i větší závodníci na etapovém závodě nazvaném „Tour de Nížina“. Kvůli omezení
„covid-19“ jsme se rozhodli dvě etapy
na přelomu května a června vynechat.
Takže nám zůstaly čtyři etapy jako vloni,
ale vložili jsme k jedné etapě i časovku,
pro zpestření závodníkům. Celkem se
závodů zúčastnilo, pro mne neuvěřitelných, 61 závodníků. Ano, ne všichni se
účastnili všech čtyř etap. Nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie odrážedel,
zde startovalo 15 závodníků. Jako každý
rok i letos bylo pravidlo, že pouze ten,
kdo absolvuje všechny závody může být
hodnocen v celkovém umístění. V kategorii nejmladších závodníků bylo pořadí
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1. Martin Červenka, 2. Šimon Kousek,
3. Natálka Švestková. V kategorii II: 1.
Barbora Neužilová, 2. Oliver Cicoň, 3.
Matěj Honel. V kategorii III. bylo pořadí
1. Jakub Honel, 2. Marek Neužil, 3. David Čížek. A v kategorii IV. bylo uděleno pouze 1. místo, a to Petře Hrozkové,
která jako jediná absolvovala všechny
etapy. Dále jsme se rozhodli ocenit nejlepší závodníky z Nížkovic. V kategorii
II. to byl David Kocman, v kategorii III.
Eliška Popelková a v kategorii IV. Aneta
Pjaterová. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu závodů, ale i rodičům, že si našli čas a své ratolesti přivedli si zasportovat. Těšíme se na setkání v příštím roce
u roztočených pedálů našich malých i
větších závodníků.
Za tým pořadatelů Dušan Horák

Turnaj v nohejbale 2020
Po peripetiích s počasím, kdy jsme na
začátku prázdnin museli kvůli dešti zrušit plánovaný termín turnaje, jsme tento
odehráli na konci prázdnin. Přihlásilo se
šest týmů a z toho hned dva ze sousedních
Heršpic. Po bojích ve skupinách týmy postoupily do vyřazovacích zápasů a zápasů
o konečné umístění. Co se loni nepodařilo

ostříleným hráčům z Heršpic, to se podařilo letos mladíkům, a tak turnaj nakonec
vyhrál heršpický tým s názvem Excelent.
Tito nenašli v průběhu turnaje přemožitele a zaslouženě zvítězili. Na druhém místě
skončili obhájci prvenství 1.FBC a na třetím Palec hore. Sportovní odpoledne s kulatým nesmyslem zkalilo pouze nezavině-

né zranění Luby Kubaského. Jinak turnaj
proběhl v pohodě. Loni nám zapršelo v
průběhu finále, letos jsme kvůli dešti museli turnaj posunout, tak snad příští rok
nebudou žádné komplikace.
Za TJ SOKOL Nížkovice Dušan Horák
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