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Slovo zastupitele
Milí spoluobčané,
opět se Vám dostává do rukou další číslo
našeho Nížkovického zpravodaje. Skončily
prázdniny, začal pěkný, prosluněný podzim,
dokonce snad s vydařeným babím létem,
a možná také konečně skončila doba okleštěná různými opatřeními, vlastně návrat ke
skoro normálnímu životu. A s tím vším se
nám do obce vrátilo trochu toho sportu,
i trochu nějaké té kultury a společenského
žití.
S koncem prázdnin jsme úspěšně ukončili etapový cyklistický závod Tour de Nížina
za početné účasti malých i větších závodníků

a přihlížejících. Spolu s dětmi a rodiči hledali Kámen mudrců (já už mám děti trochu
větší, takže nevím, zda našli či nenašli a za
to se omlouvám). A konečně naši fotbalisti
po dlouhém půstu opět vyběhli na odpočatý trávník, začali hrát fotbal (či kopanou)
za hojné účasti a podpory místních fotbalu
lačných fanoušků.
Pár nadšenců odzkoušelo, jaké to je,
když se do obce vrátí dožínky, kterým přálo počasí a také spousta zúčastněných. Je
pravda, že někdo přišel a nahlédl, tu a tam
se i přidal, naopak někdo za rohem čekal, až
to špatně skončí a kdo se opije a pobije. Pro

některé údajně akce pro místní opilce. Ono
ne každému se člověk zavděčí. Za mě pěkná
a vydařená akce hodná ztradičnění v naší
obci.
Také před pár dny proběhly tradiční
hody, sice trochu netradičně-bez stárků,
ale za přízně počasí a většiny zúčastněných,
včetně pondělních dozvuků.
To jsou události obvyklé pro tuhle část
roku. Netradiční byl pro naše děti vstup do
nového školního roku. Vzhledem k tomu,
že jsme uspěli se žádostí o dotaci na opravu základní školy (opravdu se škola bude
opravovat z dotace, a ne z nějaké černoty,
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jak nastínili někteří jednotlivci, kteří sledují
jen to, co se jim hodí a na co můžou hodit
špínu), zahájily naše děti školní rok v náhradních prostorách na obecním úřadě.
V těchto dnech konečně skončily všechny
bourací práce v opravované škole, kde o nějaké to překvapení nebyla nouze a bouralo
se o něco malinko víc, než se počítalo… ono
také ta naše školička není zrovna nejmladší. Také jsme oprášili a znovu podali žádost
na dotaci na opravu sokolovny, která si to
opravdu zaslouží. A před pár dny konečně
došlo k výběru zhotovitele dlouho očekáva-

né a slibované cesty ke hřbitovu.
A vracet se k tomu, že i přes různé dopisy do schránek občanů, zřizování vyhlášek
a apel na zdravý rozum, stále pobíhají pejsci po dědině bez dozoru, a že i přes ty dopisy a zdravé rozumy stále v neděli někteří
mají nutkavou potřebu posíct trávu a pálit ji
a smradit po celé dědině v den, kdy většina
lidí by ráda spočla a oddechla si… je to marné, je to marné.
Ale protože jsem optimista, tak se přenesme přes problémy velké i malé, své nebo
ty společné a doufejme, že nám přiklepnou

dotaci na sokolovnu, zdárně a bez komplikací zrekonstruujeme školu, vybudujeme
cestu za hřbitov, že konečně pejsci budou
mít své pánečky, že někteří lidé i chalupáři
zjistí, jak nám docela dobře funguje kompostárna a také, že si někteří uvědomí, že
žijeme na dědině.
Takže Vám všem spoluobčanům přejícím i těm ostatním přeji krásné a pohodové
prožití babího léta, a těšme se společně na
lepší dny budoucí a na to, co skvělého nám
přinesou.
Pavel Urbánek, zastupitel obce

Informace z obce
Vážení spoluobčané, necelé tři měsíce od posledního zpravodaje utekly jako voda, tedy alespoň pro mě, a je tu druhé letošní
vydání.
Je mým úkolem informovat vás o tom, co se za tuto dobu
v obci událo.
Nejsmutnější zprávou je zmínka o sbírce na obce postižené
tornádem. Smutná proto, že se toto neštěstí stalo, a že tato sbírka
byla potřeba. Je úžasné, že jsme byli schopni mezi sebou vybrat
51 tisíc korun. A to spousta z vás posílala peníze přímo na účty
k tomu zřízené. My jsme tyto peníze rozdělili stejnoměrně na šestkrát osm a půl tisíce a tyto částky byly zaslány obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Hodonín, Moravská Nová Ves a Kryry. Obec ze
svého rozpočtu poslala 80 tisíc, a to přes dobrovolný svazek obcí
Ždánický Les a Politaví.
Minule jsem psal o žádosti o dotaci na rekonstrukci sokolovny. Program, ve kterém jsme žádali, byl zrušen a následně vypsán
nový. V tomto jsme znovu podali žádost a uvidíme, jak dopadneme. Zda máme šanci uspět, ví jen ...
Na jiném místě se dočtete něco o probíhající rekonstrukci
budovy základní školy. Zde jenom zmíním, že z důvodu přesunu
provozu školy do budovy obecního úřadu byla přesunuta obecní knihovna do prostor podatelny úřadu. Ačkoliv budou služby
knihovny trochu omezeny, provoz zůstane zachován. Původně
jsme chtěli provoz knihovny na dobu rekonstrukce zavřít, ale nakonec se vymyslelo toto řešení. První možnost návštěvy knihovny
je v úterý 21.9.2021. O provozu jsme vás informovali v obecním
rozhlase. S provozem knihovny souvisí také možnost vypůjčení
brožury „Pověsti a příhody ze Slavkovska“. Tuto brožuru je možné
zapůjčit v knihovně či přímo na obecním úřadě u paní Ondrové.
Pravidelně vám začínám podávat informace týkající se „Svazkové školy“. V současné době probíhá příprava architektonické
soutěže. Vybrali jsme administrátora soutěže a v nejbližší době
proběhne schůzka, kde se bude řešit zadání pro tuto soutěž. Někteří z nás navštívili novou školu podobného charakteru v obci
Psáry – Nové Jirčany. S panem ředitelem jsme prodiskutovali, jak

vidí provoz on, co se jim povedlo, co nepovedlo a čeho bychom se
měli vyvarovat.
Milí spoluobčané, pomalu nám končí léto (i to babí) a byť nechci vůbec strašit, tak všichni vidíme, jak znovu rostou počty lidí
nakažených koronavirem. Bohužel jsme nad tímto onemocněním
nezvítězili a kdoví, jestli zvítězíme. Téměř všichni jsme si přes léto
odvykli na nošení roušek či respirátorů, ale na podzim se tomuto
zřejmě znovu nevyhneme. Hygienická opatření bude nutné dodržovat i u voleb do poslanecké sněmovny, které proběhnou 8. a 9.
října. Tak na to myslete vy, kteří se voleb budete účastnit.
O kulturních a společenských akcích se dočtete na jiném místě
tohoto zpravodaje, takže je zmiňovat nebudu. Musím ale zmínit
poděkování všem, kteří nám jsou ochotni pomoci. Vím, že děkuji
stále dokola, ale myslím, že je to potřeba, protože si této pomoci
velmi vážím a zejména díky dobrovolníkům funguje společenský
život v obci. Co mě trochu, no dost mrzí, je nezájem o poznávací
výšlap na Cimburk. Očekával jsem zájem zejména rodičů s dětmi,
přepočítal jsem se. Nevím, jestli to nikoho nezaujalo, nebo jsou
děti i rodiče pohodlní. Co se týká společenského života, patří podotknout, že letos proběhly dva týdenní turnusy „příměstského
tábora“, který pořádala paní Blanka Sahulová a o tyto „tábory“ byl
značný zájem. A hlavně! Hlavně jsem zaznamenal pozitivní ohlasy.
Pro pracující rodiče je to velké plus, mít možnost využít o prázdninách tuto službu. Peníze, které jsme za pronájem sokolovny získali,
jednalo se o pět tisíc korun, jsme poslali formou finančního daru
společnosti Charita Hodonín.
Poslední odstaveček bude věnován cestě za hřbitov. Po dlouhých peripetiích jsme získali stavební povolení a 14.září jsme vybrali dodavatele této stavby. V čase psaní tohoto příspěvku jsme
vítěznou firmu vyzvali k podpisu smlouvy. Předpoklad zahájení
prací je konec září, ale více budeme vědět po předání staveniště.
Termín dokončení je 31.5.2022. Na letošní „dušičky“ zcela jistě komunikace hotová ještě nebude. Zhotovitelem stavby bude společnost Creative Buildings z Brna a vysoutěžená cena je 2.476.017 Kč.
Dušan Horák, starosta obce

Rekonstrukce školy
Minule jsem psal, že jsme získali dotaci
na rekonstrukci základní školy, a že začátek
prázdnin bude hektický. Ano byl, ale nejen
začátek, ale i konec prázdnin. Veškerý provoz školy jsme přestěhovali na úřad. Takže

tady nyní máme tři třídy, ředitelnu, sborovnu i družinu. Využili jsme všech prostor, zasedací místnosti, knihovny, skladu, obřadní
místnosti. Chvíli bude trvat, než si provoz
„sedne“, ale nějak to zvládneme a samozřej-

mě i děti a kantoři. Děkuji tímto rodičům za
pomoc se stěhováním veškerého vybavení
školy, které proběhlo na konci června.
K samotné rekonstrukci. Nad rámec
plánovaných prací budou zcela nové pod-
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lahy včetně podkladních vrstev, tyto budou
odvětrávané z důvodu neustálé vlhkosti.
Nové budou i kompletní omítky venkovní
i vnitřní. V současné době jsou odstraněny
vnitřní omítky, vnitřní rozvody, proběhlo

odkopání podlah a zeminy pro nové podlahy. Nyní se dočišťuje venkovní zdivo. Konečně skončily bourací a demoliční práce
a začíná výstavba. Byl zabetonován věnec
nad 2.NP, byla osazena vodoměrná šachta

pro novou přípojku vody a položen vnitřní
rozvod do školy a školky. V dalším zpravodaji vás budu znovu informovat o tom, jak
práce dále postupují.
Dušan Horák, starosta obce

Ligary
Dlouho jsem vás neobšťastnil zmínkou o kanalizaci, tímto svůj
dluh napravuji. Jak bylo zpočátku neustále z mé strany vytýkáno občanům, co v kanalizaci nacházíme, tak se postupem času vnímání
nás všech upravilo do podoby, že v kanalizaci nacházíme nepatřičných věcí méně. Samozřejmě se mezi námi neustále nachází obyvatelé, kteří do záchodu vylijí použitý olej, vyhodí houbičky od nádobí,
dětské pleny, vlhčené ubrousky atd., stále nám tyto věci způsobují
závady na čerpadlech, ale je jich podstatně méně než zpočátku pro-

Kronika zpravodaje

Narodili se:
Filip Hampl
Nikol Konečná
Jan-Petr Racek
Opustili nás:
Jiřina Farmačková
Marie Rerychová
Jaroslav Svoboda

vozu. ČOV (čistírna odpadních vod) pracuje bez větších problémů, o čemž svědčí bezproblémové vzorky vody, kterou vypouštíme
z čistírny. Co nás bude do budoucna trápit, je kapacita. Tak, jak se
obce rozrůstají, vznikne potřeba navýšit kapacitu. Řeknete si, proč
se nepostavila mnohem větší ČOV. Bohužel ani kdybychom chtěli,
tak nám to neumožňovaly dotační podmínky. Kapacita ČOV je maximálně možná na množství obyvatel a výše dotace na celé Ligary.
Dušan Horák, starosta obce

Jubilanti 2021:
Významného životního jubilea se dožívají:
8.5.2021
15.7.2021
24.7.2021

Červenec: Marie Mudrlová, Petr Kreutzer
Srpen: Hložková Anna
Září: Hrbáčková Ladislava, Dobeš Václav, Chytilová Alena

Ze života mateřské a základní školy
Učíme se venku
Využíváme krásného slunečného počasí a vyrážíme se učit do
přírody, do blízkého lesa i do okolí koupaliště nebo na přírodní zahradu. Prvňáčci skládali z přírodních materiálů své první písmeno
ze jména, čtvrťáci s páťáky odhadovali vzdálenosti, sbírali a určovali přírodniny, orientovali se v terénu, druháci a třeťáci stavěli domečky pro skřítky a zopakovali si pravidla, jak se chováme v lese.
Učení venku si užíváme všichni společně
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Zahájení školního roku
1. září obvykle společně startujeme
nový školní rok. Letos v tento den zahájily na školní zahradě svoji docházku do
mateřské školy děti se svými rodiči a pedagogy. Naše tradiční zahájení na návsi pod

lípou proběhlo neobvykle až 6. září. Od 1.
července probíhá rozsáhlá rekonstrukce
základní školy, proto jsme se přestěhovali do náhradních prostor na Obecní úřad.
Máme za sebou 1. společný týden provozu. Děkuji za velkou pomoc při stěhování

Ilustrace k pověstem Slavkovska
V jarních měsících školního roku 2020/2021 se naši žáci 2. až
5. ročníku zapojili do projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP
Slavkov u Brna. Ten připravil sbírku povídek a příběhů Slavkovska
a žáci se podíleli na ilustracích této knihy. Do akce se zapojily třídy I.
stupně základních škol v Nížkovicích, Kobeřicích, Heršpicích, Křenovicích, Komenského náměstí ve Slavkově a Němčanech.
Důvodem pro vznik materiálu byla podpora čtenářské gramotnosti u dětí základních škol s důrazem na místně zakotvené učení. Hlavním zdrojem příběhů v této knize je první díl knihy Pověsti,
paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do

Letošní příměstské
tábory v Nížkovicích
Letošní léto se za podpory obce Nížkovice a s menšími dotacemi z ministerstva podařilo uspořádat dva letní příměstské tábory
pro děti školou a školkou povinné. V rámci celodenního provozu jsme s dětmi prožili týden jako Indiáni z Větrova, a další týden
jako Harry Potterové z Nížkovic. Děti měly oba týdny prodchnuté
hrami, tvořením, sportovními aktivitami a díky menším dotacím
z ministerstva každý týden absolvovaly celodenní výlet, který jsme
si užily i my lektorky, možná více než děti samotné. Všechny děti
byly úžasné, nadšeně se zapojovaly, a nám, lektorkám, dělaly velkou radost. Oba týdny jsme si všichni společně užili, a doufáme, že
příští rok bude opět zájem a možnost v obci tyto letní tábory pořádat. Děkujeme všem zúčastněným, rodičům a pomocníčkům, díky
kterým byly tyto dva týdny pohodové a nezapomenutelné.
Za spolek Malé korálky, z.s.,
Blanka Sahulová, Nížkovice

všem zaměstnancům obce, kolegům i rodičům. Věříme, že díky vzájemné toleranci
a vstřícnosti vše zvládneme.
Přeji nám všem školní rok plný pohody
a zdraví.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož
život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány v roce 1941.
Texty jsou opsány dle předlohy, proto některé mohou obsahovat
slova neznámá, někdy i s chybou. Vydání čítanky je financováno
z projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov
u Brna. Ve Slavkově byly vytvořeny sbírky povídek s ilustracemi
všech zúčastněných žáků pro každou školu. Tyto knížky byly žákům
naší školy předány v pátek 10.9. na školní zahradě. Současně je naše
školní knihovna obohacena o čítanku se všemi pověstmi a příběhy
a s vybranými ilustracemi žáků. Několik výtisků obdržela také místní knihovna v Nížkovicích.
Dagmar Mudrlová, Dis.
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Vítání jara ALIAS léta 2021
Po několika odkladech, kdy se tradiční
akce Vítání jara nemohla kvůli covidovým
restrikcím konat, proběhl již pojedenadvacáté folkový koncert VÍTÁNÍ JARA ALIAS LÉTA 2021 v sokolovně v Nížkovicích,
kam zvu své hudební přátele, až 26. června.
V březnu 2020 se odkládalo poprvé, chtěli
jsme pak udělat Vítání podzimu či zimy, ale
nešlo to dokonce ani v březnu 2021. Nakonec jsme zvolili termín před prázdninami.
Program zahájila kobeřická skupina
BOKOMARA TRIO s LUBOŠEM JAVŮRKEM, dále vystoupila písničkářka
PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ. Nechyběli
jsme my jako hostitelé: SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou a pokřtili jsme své nové CD
s názvem Učitel ŽÁČKOVI / ŽÁČEK učiteli, tentokrát s texty básníka Jiřího Žáčka,
kterého každý zná už od slabikáře. Jedním
z vrcholů večera bylo jednoznačně vystoupení hráče na různé flétny či didgeridoo,
dlouhodobě žijícího v USA, ale hlavně světově uznávaného mandolinisty RADIMA
ZENKLA, který zde vystoupil v duu s kytaristou ONDŘEJEM KOZÁKEM. Závěr
večera patřil skupině POUTNÍCI v pořadu
50 let v country, která opravdu slaví neuvěřitelných 50 let na jevišti.

Koncert měl výbornou atmosféru a diváci se velmi dobře bavili, jen jich snad pouze z důvodu změny termínu bylo historicky
nejméně. Proto se příští rok určitě vrátíme
k tradičnímu názvu i datu, což je vždy prv-

ní sobota po prvním jarním dnu. Už teď vás
můžeme pozvat na 22. ročník Vítání jara
v sobotu 26. března 2022. Doufám, že už nebude potřeba žádných posunů.
Těší se písničkář Slávek Janoušek

VII. ročník gulášů
Opravdu, soutěž ve vaření gulášů, jak vidět, se u nás zabydlela
a již se stává tradicí a nedílnou součástí akcí v Nížkovicích.
Letos, což asi čekal málokdo vzhledem k pandemické situaci, se
opět podařilo, díky hlavnímu pořadateli panu Janu Pitákovi a několika dobrovolníkům, akci Gulášiáda Nížkovice uspořádat. V neděli

4. 7. 2021 se sjelo do prostor koupaliště celkem osm soutěžních týmů
nejen z Nížkovic, ale i z Maref, Kobeřic, Hodějic.
Záhy po zahájení soutěže se celý areál rozvoněl vůní smažené
cibulky, koření a také pomalu vařeného masíčka. V průběhu dopoledne také, jak jinak, přicházeli lidé, příznivci tohoto tradičního
pokrmu, aby nejen ochutnali, co jednotlivé týmy vytvořily, ale hlavně, aby rozhodli
o tom, kdo bude letos vítězem. I přes to, že
vstupné bylo opět 200,-Kč, přišlo cca 170
platících. Včetně dětí do 15 let, které měly
vstup zdarma, se tedy sešlo asi 200 návštěvníků, což pořadatelům, mimo vynikající
počasí, udělalo ohromnou radost. A jak se
dalo vypozorovat, všem náramně chutnalo a velmi dobře se bavili. Mimochodem
jeden z týmů, Žemlovi, dokonce k tradičnímu hovězímu guláši přidal specialitku
v podobě klokaního guláše. No a co myslíte? Ano, tento byl návštěvníky spořádán ze
všech nejrychleji, tak byl výborný.
A jak soutěž dopadla? 1. místo: Roman
Pospíšil a Jirka Vilam, 2. místo: Žarošáci, 3.
místo: Žemlovi
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli i všem návštěvníkům a již nyní se těšíme na další v pořadí VIII. ročník.
Ing. Jaromír Fridrich,
místostarosta obce
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Dožínky
Vážení spoluobčané,
byl jsem osloven, abych napsal pár slov
k letošním „tradičním“ dožínkám. Přišly
trochu nečekaně, spíše trochu z recese,
ale také proto, že jsem uviděl na obecním
úřadě kroje po dětském kroužku. Tak jsem
chtěl najít nějaké jejich využití. O to víc nás
potom potěšil váš velký zájem o tuto akci,
a to nejen mezi občany naší obce. Takže
bych chtěl poděkovat hlavně organizátorům Blance a Liborovi Pospíšilovi, Jirkovi Vilamovi, panu starostovi za sehnání
sponzorů, sponzorům, dále všem ženám,

mužům, dětem, kteří se nebáli a oblékli se
do kroje. Zároveň děkuji všem našim traktoristům, co přijeli, a nejen od nás, ale i ze
sousedních Kobeřic, Heršpic a Křižanovic.
Jmenovitě děkuji panu Plevkynovi, který
osedlal svůj kombajn 512 a jako poslední
uzavíral tuto nádhernou kolonu. A v neposlední řadě děkuji Romanovi Pospíšilovi, který uvařil výborný guláš, na kterém
si snad skoro všichni pochutnali. A tímto
se také omlouvám některým traktoristům,
kteří nezaslechli naše pozvání na pivo a guláš zdarma. Dále bych chtěl vyvrátit mýty,

Tour de Nížina
Letošní ročník je za námi, ceny jsou rozdány
a můžeme přezimovat. Počasí ovšem nahrává těm,
co kola ještě pořádně provětrají. Tour 2021 měla
pět etap a trasy těchto etap byly situovány jak do
vesnice, tak do terénu okolo a samozřejmě nejvíce
nad fotbalové hřiště. Závodníků, kteří se zúčastnili
všech pěti etap, bylo letos dvacet. Všichni byli odměněni cyklodresem a pamětním listem. Pořadí
v jednotlivých kategoriích bylo následující: kategorie I. 1. Šimon Kousek, 2. Natálie Švestková, 3. Jakub
Uher, kategorie II. 1. Barbora Neužilová, 2. Matěj
Honel, 3. Patrik Hrozek, kategorie III. 1. Marek Neužil, 2. Jakub Honel, 3. Adam Formánek, kategorie
IV. 1. Matěj Charvát, 2. Aneta Pjaterová, kategorie
V. 1. Zuzana Dopitová, 2. Tereza Dopitová. Kolům
zdar a příští rok na čtvrtém ročníku na viděnou.
Dušan Horák, starosta obce

fakta, tajemství a různé spekulace, že to
byla nějaká předvolební akce pana starosty.
Na závěr bych to uzavřel citátem mého
bývalého kolegy muzikanta:“ Buďte normální!“ Vždyť jsme jenom chtěli, abychom se
pobavili a připomněli si trochu zapomenutou tradici v té dnešní nelehké době.
Takže ještě jednou díky všem a s pozdravem a heslem „Ani zrno nazmar, a když to
půjde tak příští rok nazdar!“
Váš stréc Chvat, amatérský varhaník,
bubeník, harmonikář a kapelník Ohřebláků
v jedné osobě
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Stezka odvahy
První zářijovou sobotu připravila Obec
Nížkovice ve spolupráci s místními dobrovolníky stezku odvahy pro děti. Byla pojmenována Stezka odvahy za Kamenem mudrců
aneb Harry Potter již podruhé v Nížkovicích.
Proč právě Harry Potter a Kámen mudrců?
Harry Potter a Kámen mudrců je první ze
série knížek spisovatelky J. K. Rowlingové,
která se jala vyprávět příběh chlapce s čarodějnickými kořeny. Chlapec se o svých kořenech a zděděných schopnostech
dovídá ve svých jedenácti letech
a jeho život se náhle mění. Do
života mu vstoupí obr Rubeus
Hagrid, ředitel Školy čar a kouzel v Bradavicích, Brumbál,
nový učitelé, spolužáci a nesmí
chybět ani negativní postava
Lord Voldemort. A kámen mudrců? Zázračný kámen vyrábějící zlato a elixír života, který se
v knize pokouší „někdo“ ukrást.
Jak celý příběh dopadne, si můžete přečíst přímo v knize.
Naše stezka byla knihou
pouze inspirována. Děti na jejich stezku svým kouzlem vypustil ředitel Bradavické školy
Brumbál. K ruce mu byla jeho
čarodějnická asistentka. Stezku
a kroky dětí hlídali strážci stezky. Bylo jich celkem šestnáct.
Osm z nich mělo u sebe indicie,
které měly dětem pomoci rozluštit heslo. To pak sdělily obrovi Hagridovi a ten pomocí něj

Hody 2021
Druhou zářijovou neděli se v naší
obci tradičně uskutečnily hody. Letos jsme si užívali krásné počasí, ale
marně jsme se snažili zaslechnout
zpěv stárků a stárek a marně jsme je
vyhlíželi... letošní hody byly totiž bohužel bez stárků. Přesto v sobotu Radek Brzobohatý a Jirka Vilam vyjeli
do lesa, přivezli symbolickou májku
a mohla proběhnout předhodová zábava, na které zahrála skupina Chakali. Nedělní hodové odpoledne nám
pod „májkou“ zpříjemnila kapela
Voděnka a v pondělí proběhly hodové dozvuky. Doufáme, že se příští rok
mladí sejdou, domluví, nechají nás
pokochat se krásnými krojovanými
páry, a hlavně že nenechají tuto krásnou tradici upadnout v zapomnění.
Mgr. Eliška Fridrichová

otevíral kouzelnou skříňku. Tato každému
jednomu odvážlivci vydala sladkost a jeho
vlastní kamínek mudrců. Ručně malovaný
oblázek s čarodějnickým motivem právě
z příběhu Harryho Pottera. A náš Kámen
mudrců? Jak si děti mohly všimnout, byl
v dobrých rukou obra Hagrida. Ten jej strážil jako oko v hlavě. Závěrem si každé dítko
opeklo špekáček a mohlo se libovolně pobavit se svými kamarády.

A Harry? Byl zaneprázdněn studiem
knihy kouzel, takže se nemohl osobně dostavit. Ale když budeme společně doufat, možná jej spatříme na nějaké další stezce odvahy
u nás v Nížkovicích.
Jménem zastupitelstva obce mnohokrát
děkuji všem dobrovolníkům účastnících se
příprav stezky odvahy. Vaší pomoci si vážíme a D Ě K U J E M E.
Bc. Jitka Křivánková
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Okénko do historie obce
Rok 1930
Jaro bylo brzy. Koncem února se připravovalo k setí. Dne 7.3.1930 dovršil p.
president republiky T.G. Masaryk 80 let.
Narozenin jeho bylo vzpomenuto u nás
až 8.3. lampionovým průvodem s hudbou
a po nezdařilé a nedokončené řeči p. náměstka Josefa Badálka u pomníku padlých,
pokračováno bylo v oslavách v sokolovně,
kdež velmi přiléhavou přednášku o p. presidentu promluvil p. řídící uč. z Linhart.
Vážan p. v. d. Karel Bruch.
Ovoce – Stromy kvetly velmi dobře
hned v dubnu, ale pro špatné a deštivé počasí odkvetly špatně. Modré ovoce vůbec
nebylo neb ani plody nenasadilo. Třešní
a jablek bylo ještě dosti, hrušek však málo.
Studený květen – V květnu přestala
autobusová doprava p. Frant. Tichého, jíž
převzal p. Ant. Vlach, starosta.
U domků p. Drápala a p. Zezuly vystavěna ochranná hráze, aby bylo zabráněno
uvážení půdy. Dně 6. dubna bylo velké teplo
a následovala také velká bouře. Celý květen
byl studený, ale bez deště. Za to celý červen
panovala horka a vůbec bez deště. Půda popraskaná, neboť od jara nepršelo; největší
byla nouze o vodu, neb studny byly prázdny.
Blesk – Dne 22. června v neděli odpoledne, když se pěkně mračilo, měli jsme
radost, že bude již pršet, ale tu se přihnala
bouře, zablesklo se a uhodil blesk v Heršpicích do stodoly p. Maláče. Nejprve se myslelo, že to hoří na Rytinách, podle kouře
jak se valil.

Soupis zem. a živnostenských závodů
– Ke konci května konal se soupis zemědělských a živnostenských závodů. Napočteno 37 závodů zemědělských velikosti od
10-50 arů, 47 až 50 arů do 1ha, 58 od 1ha
do 2ha, 54 od 2-5ha, 26 od 5-10ha, 1 pak
12,7ha. Obec ve své režii má 33,7 ha, kníže Lichtenstein 29,31ha, občané z Heršpic
14,35ha, z Kobeřic 40,56ha a z Linhart. Vážan 1,12ha. Samostatných živností jest 38.
Oprava kostela – V červnu spadla
v kostele omítka od stropu po podlahu.
Kostel znovu opraven, nová okna, nová
střecha, malba – obnosem 35 tisíc kč.
Žně – následkem velkého sucha započaly již 4. července a skončily úplně do
konce měsíce. za měsíc bylo po žních, což
se velmi málo stává.
Předání sadu veřejnosti – Dne 17. srpna
odpoledne provedla obec slavnostní předání sadu veřejnosti pod názvem „Masarykův
sad“ 1850–1930. Sad tento zřídila obec již
před 2 lety na připomínku starosty Ant.
Vlacha a letos byl nazván sadem Masarykovým. Při slavnosti samé nebyl původce
jeho přítomen pro jeho churavost a tak
slavnost zahájil jeho náměstek p. Josef Badálek a promluvil o významu tohoto sadu
pro obec, p. odborný uč. Frant. Veselý ze
Slavkova, jenž své řeči vzpomněl také nepřítomného původce jeho - p. starostu. Za
hasiče promluvil p. Alois Rozner, jenž prosí veřejnost, by tento sad vždy v úctě měli
a tak jej šetřili.
Pěkné počasí – Začátkem srpna stále
prší. Po stálém deštivém počasí dostavilo

se velmi teplé a pěkné počasí, které mělo za
následek velikou úrodu hub v lesích. Lidé
sbírali pouze krásné hříbky, jiných se ani
nevšímali.
Nádrž na vodu – Poněvadž obec neměla v případě požáru dostatek vody, usnesla
se učiniti nádrž vedle hasičského skladiště
a zároveň by sloužila pro koupání dobytka – čištění vozů atd. Kámen přivežen byl
z Velešovic 1 kubík za 500Kč a štěrk na beton byl brán od p. Matyáše z Kobeřic za 8Kč
1m3. Práci prováděl zdejší občan, zednický
mistr p. Frant. Kocman za 1500Kč. Celkový
náklad byl 7000Kč.
Vojenské cvičení – V srpnu táhly zde
vojenské útvary, které v okolí měly cvičení
a jichž hlavní pochodové velitelství nalézalo se u kříže za vesnicí ku Slavkovu. Lidé
měli pěknou a poučnou podívanou na
technické vyzbrojení naší armády při cvičení. Viděli jak se používá bezdrát. telegrafie,
polního telefonu, letectva a dělostřelectva.
Poněvadž byla neděle, velmi mnoho se jich
toho zúčastnilo a páni důstojníci na otázky
lidem rádi odpovídali.
Podzim deštivý – Podzim byl opak léta
- velmi deštivý. Cesty byly tak rozjety, že
muselo se na fůru řepy až i třikráte vyvážet
na silnici, neb dobytek nemohl vytáhnouti po nápravy zapadlé vozy. Tím se postup
velmi opozdil a lidé i dobytek tím velmi
trpěli.
První sníh – Dne 28. října napadl sníh.
Válcování státní silnice – V listopadu
byla válcována státní silnice ku Slavkovu,
kdež nalezli mnozí naši nezaměstnaní občané po 3 neděle práci.
Sčítání lidu – V době od 2. - 15. prosince 1930 dle stavu ze dne 2. prosince 1930
bylo v celé republice provedeno sčítání
lidu. Napočteno 221 domů a 971 obyvatel
vesměs Čechů. Dle vyznání 771 řím-kat.,
170 československého, 18 českobratrského
evangelického, 11 bez vyznání a 1 řecko katolického. Mužů 481, žen 496.
Kolaudace elektrické sítě – Kolaudace elektrické sítě provedena byla dne
7.11. 1930 dostalo se na zavedení státní
subvence v obnosu 57 600 Kč, za kterou
může obec vděčit hlavně starostovi Anton.
Vlachovi a poslanci Jar. Marchovi.
Z obecní kroniky zpracoval
Ing. Miroslav Kousek
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