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Hody 2017

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
vždy, když se mi do rukou dostal Nížkovický zpravodaj, s chutí jsem si přečetl vše od začátku až do konce. Slovo zastupitele
samozřejmě jako první. Nenapadlo mě, že bych se jednou mohl ocitnout v situaci, kdy budu toto Slovo mít možnost napsat já.
Lidské osudy jsou nevyzpytatelné, a tak jsem se po odstěhování Petra a Zuzky Kovandových byl najednou nucen postavit čelem k
otázce, zda přistoupím jako náhradník na místo zastupitele. Nebyla to lehká volba. Každý máme svých starostí dost a k tomu ještě
řešit starosti a problémy jiných... Ano, bylo by jednoduché říci NE a žít si dále na svém ostrově nezávisle na okolí a nechat starosti a
odpovědnost na jiných. Ale na druhou stranu, když jsem před třemi lety (ano zní to neuvěřitelně, ale už jsou to více než tři roky od
voleb) přijal místo na kandidátce, tak jsem tím dal najevo svůj díl zodpovědnosti a zájmu o to, co se v naší obci děje. Proto jsem se
rozhodl tuto výzvu přijmout a udělat vše proto, abych byl dobrým zastupitelem.
Rád bych na tomto místě poděkoval Kovandovým za jejich práci, kterou pro Nížkovice udělali. A to nejen jako zastupitelé. Jako
otec dvou kluků jsem byl v bezprostředním kontaktu s tanečním kroužkem Čtyřlístek. Byl to krásný a úspěšný projekt a za dobu
svého trvání přinesl mnoho radosti a zábavy nejen tančícím dětem, nám rodičům, ale i divákům daleko za hranicemi naší obce, kraje
i země. I při letošních hodech jsme viděli někdejší malé tanečníky v rolích stárek a stárků…
Jako nový zastupitel jsem rovnýma nohama spadl do největší samostatné investiční akce obce za dlouhá léta - projektu na výstavbu rodinných domů V sadech. Celá léta jsme mohli jen závidět okolním obcím jejich stavební ruch, dnes máme rušno i v lokalitě
V sadech. Jsem rád, že se konečně rýsuje místo, které dá vyrůst novým domům, do kterých se nastěhují noví sousedé a naše obec
poroste. Na stránkách Nížkovického zpravodaje budete informováni o průběhu tohoto projektu - úspěších i případných strastech,
které se mohou vyskytnout.
Budu se snažit být vnímavý k Vašim podnětům a konstruktivním připomínkám a hájit zájmy naší obce.
Přeji vám všem krásný a barevný podzim.
Ing. Radomír Pospíšil
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26. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 26.7.2017
V úvodu jednání zastupitelstva obce, složili slib nový zastupitelé obce Mgr. Martina Kocmanová a Ing. Radomír Pospíšil, kteří
nahradili odstupující paní Zuzanu Kovandovou a Ing.Petra Kovandu. Po složení slibu se stali zastupiteli obce Nížkovice.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu CS Firma pro provedení
TDI pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu
RD lokalita V sadech za cenu 256.520,-Kč vč.DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje RO 7/2017

3. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků lokalita
V sadech.
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje cenu pozemků lokality V sadech za m2 ve výši 1.500,-Kč.
5. Zastupitelstvo obce neschvaluje cenu pozemků lokality V sadech za m2 ve výši 1.400,-Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pozemků lokality V sadech
za m2 ve výši 1.350,-Kč.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu budoucí kupní pro prodej pozemků V sadech.

27. zasedání zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 30.8.2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.8/2017
2. Zastupitelstvo obce schvaluje člena finančního výboru Ing.Radomíra Pospíšila
3. Zastupitelstvo obce schvaluje člena kontrolního výboru Mgr.
Martinu Kocmanovou
4. Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru
p.Jaroslava Sobčáka
5. Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou kulturní komise p.
Dagmar Mudrlovou,DiS.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu odměn novým zastupitelům Mgr.Martině Kocmanové, Ing.Radomíru Pospíšilovi a
novému předsedovi kontrolního výboru p.Jaroslavu Sobčákovi, a to od 1.9.2017 ve výši, jak bylo stanoveno na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje novým členem Školské rady za
obec Nížkovice Mgr.Martinu Kocmanovou.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení poplatku v místní
knihovně pro mládež mladší 15 let.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční
dotace pro DSO Ligary 002/2017 ve znění, jak bylo předneseno. Výše dotace obce na výstavbu splaškové kanalizace V sadech je 1 349 317,50 Kč.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje jako pojišťovatele majetku obce
Českou pojišťovnu. Částka na pojištění činní 17 427,-Kč /
rok.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí nájemní – číslo smlouvy
9417001930/4000210499
12. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu kupní smlouvy na pozemky V sadech, a to doplněním bodu IV, odst.8 takto :
Strana prodávající se zavazuje, že do 30.4.2018 budou na hranici pozemků osazeny přípojky inženýrských sítí a to dešťové
kanalizace, plynovodu, vodovodu a přípojka splaškové kanalizace, jejímž investorem je DSO Ligary. Dále se zavazuje, že
do uvedeného data bude vybudována přístupová komunikace k těmto pozemkům a tato bude sloužit pro přístup k jednotlivým pozemkům.
V případě, že toto nebude splněno, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení celé zaplacené částky
bez jakékoli sankce.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje regulativa pro výstavbu RD
v lokalitě V sadech tak, jak byla navržena.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků takto :

Číslo pozemku dle situace

Parc.číslo

Výměra m2 Jméno příjmení

Cena za m2 Cena celkem

1

925

707

2

926/1

720

3

928

733

Ing. Miroslav Kousek a Lucie Červenková DiS

1361

997 613

4

929

747

Vladimír Hamada

1353

1 010 691

5

924

746

Kristýna Reinerová

1355

1 010 830

6

923

745

Oldřich Novotný

1360

1 013 200

7

926/2

740

Reanata Lelko

1375

1 017 500

8

916/1

706

0

9

921

621

0

10

920

621

Markéta Michalkiewiczová

1360

844 560

11

918

622

Ing. Zdenek Kuchta a Lenka Kuchtová

1360

845 920

12

917

621

0

13

916/2

621

0

14

919

691

0

15

909

706

0

16

910

621

0

17

911

621

0

0
0
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18

912

622

Mgr. Petra Bočková a Ing. Ladislav Novotný

1351

840 322

19

913/2

621

Miroslav Mudrla

1355

841 455

20

914/2

621

Hargaš

1350

838 350

21

915/2

691

0
celkem

9 260 441

Pár slov od starosty
Zajisté všichni očekáváte, že začnu výstavbou V sadech, ale tentokrát svůj text začnu jinak.
Nejdříve chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Pohádkového lesa. Na této akci se podíleli jak zaměstnanci úřadu,
tak zastupitelé, tak místní dobrovolníci z řad mužů i žen i naší mládeže a toho si vážím nejvíce. Dále chci poděkovat všem stárkům a všem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu tradičních hodů. Zde je potřeba poděkovat i rodičům, kteří pomohli jak s přípravou, tak s organizací
hodů. Samozřejmě, že někteří rodiče pomohou více, jiní méně a někteří vůbec, ale tak to chodí a stejné je to i se stárky. A moje poděkování
patří i paní Helískové, která spolu s obecním úřadem zorganizovala zájezd „Za bylinkami“. Doufám, že veškeré společenské akce, na kterých
se obec podílí, jsou ze strany občanů vnímány pozitivně. A pokud ne? Klidně nám přijďte ukázat, jak to zvládnout lépe, anebo zorganizujte
lepší akci. Všem rádi vyjdeme vstříc.
A nyní výstavba V sadech. Řečeno a napsáno již bylo dost, takže nyní k průběhu. V současnosti je dokončena splašková kanalizace včetně přípojek (investor DSO Ligary), dále dešťová kanalizace včetně přípojek. Vodovodní řad je kompletně vybudován a osazování přípojek
probíhá v těchto dnech. Plynovod je vybudován z cca 50% a probíhá osazování přípojek na větvi blíže k obci. Z investice E.Onu je osazena
Trafostanice včetně vnitřní montáže a v nejbližších dnech se začne s výstavbou elektrorozvodů. Práce na komunikacích budou zahájeny
v nejbližších dnech, jakmile to dovolí počasí.
Samozřejmě vnímám i skutečnost, že tato výstavba se negativně dotýká i občanů a života v obci. Hluk, prach, občas bláto, to všechno
s sebou výstavba přináší. Tímto se občanům obce omlouvám spolu s firmami, které tuto výstavbu zajišťují a žádám o trpělivost. Pokud je
to v silách obce i stavebníků, snažíme se nepořádek vznikající na silnici co nejvíce eliminovat a průběžně uklízet. Ale ne všechno se daří k
všeobecné spokojenosti.
V průběhu výstavby Zastupitelstvo obce započalo s prodejem pozemků. V prvním kole se prodalo deset pozemků, v současnosti probíhají podpisy smluv a zároveň je vyhlášeno druhé kolo prodeje pozemků.
Dušan Horák, starosta obce

Vítání občánků
Od posledního vítání občánků uběhl necelý půl rok
a už tu máme další miminka. První zářijovou neděli
jsme v obřadní síni obecního úřadu vítali další nížkovické občánky. Tentokrát jsme slavnostně vítali do
života Adámka, Aničku a Tobiáška. Po dojemně odrecitovaných básních Markétky a Natálky přednesl slavnostní řeč místostarosta obce.
Následovaly podpisy rodičů do pamětní knihy,
čímž zpečetili přijetí svých dětí mezi občany Nížkovic. Poté byly maminky obdarovány malými kytičkami a děti drobnými dárečky. Na závěr jsme se společně
vyfotili s rodiči a dětmi. Všichni také využili možnost
vyfotit si svou ratolest v nové kolébce. Tím byl tento
slavnostní obřad u konce.
Alena Ondrová
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Kronika

Jubilanti 2016

Narodili se:
Natálie Ryšánková, 30.8.2017

Červenec: Ladislav Chytil, 12.7.1937 (80),
Šujanová Ludmila, 14.7.1932 (85)
Srpen: Anna Hložková, 10.8.1927 (90)

Opustili nás:
14.7.2017 Jan Menšík

Září: Hana Nováková, 21.9.1937 (80)

Pozvánka na přednášku

„Pojďme si číst“

Místní knihovna Nížkovice a Obec Nížkovice Vás zvou na
přednášku spisovatelky Dany Šimkové na téma „Příběhy lidí z
Titaniku“. Během přednášky uvidíte skutečné záběry Titaniku ze
dne vyplutí a budete si moci sáhnout na originální kousky z vraku.
Přednáška se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v sobotu 18.listopadu 2017 v 16.00 hodin.
Jaroslava Helísková,
knihovnice

To je název nového cyklu, který připravuje od října Místní knihovna Nížkovice. Jedná se o setkávání rodičů a dětí v
prostorách knihovny, kde si budeme číst, povídat, malovat
atd. Prosím rodiče dětí navštěvujících MŠ nebo 1. třídu ZŠ,
kteří mají zájem o tuto činnost, aby se přihlásili v knihovně
nebo v kanceláři OÚ. Připomínky a návrhy rodičů jsou vítány.
Jaroslava Helísková, knihovnice

Tématický zájezd
„Vše o bylinkách“
Obec Nížkovice ve spolupráci s Místní knihovnou uspořádala
dne 14.9.2017 tématický zájezd do Brodku u Konice. Zde nás majitelka firmy „Naděje“ Mgr. Jarmila Podhorná seznámila s historií
firmy a dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací o léčivých

účincích bylin. Prohlédli jsme si bylinkovou zahradu z našich, cizokrajných a čínských rostlin. Nakonec jsme si zakoupili bylinné preparáty, které firma vyrábí a sazenice léčivých bylin.
Po obědě jsme absolvovali prohlídku zámku v Boskovicích. Počasí nám přálo a myslím, že se zájezd vydařil. Jen mě mrzí, že třetina
účastníků zájezdu byla z okolních obcí, poněvadž v Nížkovicích nebyl dostatečný zájem.
Jaroslava Helísková,
knihovnice

První rok provozu kanceláře mikroregionu
Ždánický les a Politaví
Od července 2016 funguje v Hruškách
Centrum společných služeb mikroregionu Ždánický les a Politaví. V regionální
kanceláři jsou zaměstnáni dva pracovníci,
kteří poskytují administrativní a dotační
servis členským obcím. Hlavní náplní je
kromě odborného poradenství v oblasti veřejné správy také podpora obcí při
zadávání veřejných zakázek, dotační poradenství, pomoc při přípravě a realizaci

projektů jednotlivých obcí a také realizace
společných projektů celého mikroregionu. Pracovníci kanceláře rovněž zajišťují
organizaci společných akcí mikroregionu,
jako je například turnaj základních škol
ve vybíjené nebo cykloturistická akce „Za
poznáním regionu“.
Od zahájení činnosti tak bylo uskutečněno téměř 540 aktivit, z toho cca 340
v oblasti odborného či projektového pora-

denství, 60 v oblasti veřejných zakázek a
50 v oblasti přípravy a realizace projektů.
Na pracovníky kanceláře se obrací nejen
představitelé obcí, ale i občané a zástupci
spolků, zejména se žádostmi o konzultace
v oblasti dotací, jako je například dotační
program „Dešťovka“.
Jak se činnost společné kanceláře obcím mikroregionu vyplácí, je vidět na následujících číslech:

Společné projekty DSO Ždánický les a Politaví

Zdroj

Prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů v DSO Ždánický les a Politaví

Celkové náklady

Získaná dotace

OPŽP

9 814 650 Kč

8 342 198 Kč

Rozšíření varovného protipovodňového systému v obcích DSO Ždánický les a Politaví OPŽP

6 115 776 Kč

4 281 043 Kč

Propagace a společné akce DSO Ždánický les a Politaví v roce 2016 (včetně cykloakce) JmK

507 500 Kč

270 000 Kč

Po cestách regionu Ždánický les a Politaví na kole i pěšky

399 000 Kč

199 000 Kč

Pracovníci kanceláře v roce 2017 také
pomáhali jednotlivým obcím s přípravou
žádostí o dotace, zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a z národních zdrojů. Celkem bylo takto podáno 26 projektů
s celkovými náklady 11 853 000 Kč, z nich

JmK

bylo doposud podpořeno 19 a celkové získané dotace činí 4 537 000 Kč.
V současné době je připraven projekt
na zpracování koncepčních rozvojových
dokumentů obcí mikroregionu, který zahrnuje pořízení pasportů obecního majet-

ku (komunikace, dopravní značení, zeleň
a mobiliář) včetně online aplikace, která
umožní přístup k obecním mapám a dalším informacím i široké veřejnosti. Celkové předpokládané náklady projektu jsou
5 543 000 Kč, předpokládaná dotace činí
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95 %, tj. 5 265 000 Kč. Žádost o dotaci na
realizaci tohoto velkého projektu byla podána do Operačního programu Zaměstnanost. Pokud mikroregion tuto dotaci
získá, bude realizace zahájena v roce 2018.
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Na pracovníky kanceláře Centra společných služeb se můžete obracet v jejich
kanceláři na obecním úřadu v Hruškách
č.p. 166, v úřední hodiny v pondělí 8:00 –
11:30, 12:30 – 17:00, popřípadě v jiné době

po telefonické domluvě. Kontaktní údaje
na pracovníky kanceláře: Jaromír Konečný, DiS., tel. 604 639 603, Ing. Jana Tůmová, tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@
politavi.cz.

Dějiny farnosti v Nížkovicích (4.)
Kněží působící v Nížkovicích
1692 – 1708 Jan Němec, první duchovní správce, později farář v
Křižanovicích.
1708 – 1720 Jakub Němec, později farář ve Vážanech u Rousínova.
1720 – 1721 František Fischer, později administrátorem ve Slavkově.
1721 – 1725 Maxmilian Lang, později farář v Zábřehu.
1725 – 1728 Jan Schust, za něho se začal stavět v r. 1727 nynější
kostel, stal se kaplanem v Brně na Petrově.
1728 – 1732 Tobiáš Vaculík, za něho byl dostavěn v r. 1728 kostel, odešel do Hukvaldů.
1732 – 1743 Tomáš Javorek, později farář v Lednici.
1743 – 1752 Michael Partsch, později farář v Medlově a potom
v Hustopeči.
1752 – 1758 Ignác Mareš, za něho fara lehla popelem, s nesnázemi
postavil novou faru, zemřel v Nížkovicích 22. dubna 1758 ve věku
49 let.
1758 – 1761 František Šimeček, později farář v Čejkovicích.
1761 – 1773 Jan Kubík, zemřel v Nížkovicích 1. února 1773 ve
věku 66 let.
1773 – 1785 Florian Hein, zvelebil farní zahradu a postavil hospodářské budovy, později farář v Brankovicích.
1785 – 1792 Václav Vartiník, opsal matriky pro Nížkovice a dopsal
kroniku do své doby, zemřel 1. září 1792, byl 19 let knězem.
1792 – 1804 Václav Richter, stavba fary nynějších rozměrů mu
zřejmě zkrátila život, zemřel v Nížkovicích 28. dubna 1804.
1804 – 1809 Jan Škareda, později kaplan v Neslovicích.
1809 – 1810 Václav Stříž, později kaplan v Ochozu.
1810 – 1814 Ignác Hlávka, zemřel v Nížkovicích.
1814 – 1823 Rudolf Kies, později kaplan v Archlebově.
1823 – 1842 Anton Novák, za něj zemřelo r. 1831 v Nížkovicích 41
lidí na choleru, zemřel v Nížkovicích 7. prosince 1842.
1842 – 1862 Josef Svoboda, měl u sebe nemocného bratra kněze,
od r. 1859 první samostatný farář v Nížkovicích, zemřel v Nížkovicích 11. února 1862 ve věku 60 let, pohřben v kněžském hrobě

v Nížkovicích.
1862 – 1866 František Millim, pro nemoc měl kaplana Floriana
Šemoru do r. 1863, později farář v Rakvicích.
1866 – 1872 Josef Spanhel, později farář Kostelní Myslová.
1872 – 1900 Anton Konstmühller, působil zde nejdéle, 28 roků,
pořídil mnoho věcí do kostela, r. 1900 odešel na odpočinek k příbuzným do Hulína, kde zemřel 10. 1. 1902.
1900 – 1916 Anton Rosenberg, autor spisku „Farní osada Nížkovice“ z r. 1909.
1916 – 1927 Karel Keprda, nar. 1882, zemřel 1958.
1927 – 1934 František Bajar.
1935 – 1942 Cyril Malý, nar. 1904, od 1939 farářem, zemřel 1942.
1942 – 1946 Alois Boček.
1947 – 1964 František Kučera, nar. 1913, zemřel 1964.
Z Kobeřic a ze Slavkova dojížděli:
1935 Vojtěch Kirchner ze Slavkova.
1946 – 1947 František Planita z Kobeřic.
1964 – 1977 Josef Klusáček z Kobeřic, později farář v Březí u Mikulova, zemřel 2004 v Břeclavi.
1977 – 1981 Bohuslav Bláha z Kobeřic, později farář v Ořechově
u Brna.
1981 – 1990 Josef Daněk z Kobeřic, salesián, později farář v Brně –
Žabovřeskách, zemřel náhle 10. 12. 2013 v Brně.
1990 – 1993 Jan Pavlů z Kobeřic, později farář v Dubňanech, zemřel 5. 5. 2006 ve věku 45 let.
1993 – 1994 Stanislav Forst ze Slavkova, později farář ve Studené.
1994 – 1997 Petr Vrbacký, děkan ve Slavkově, později farář u sv.
Tomáše v Brně a spirituál Teologického konviktu v Olomouci.
1997 Josef Chyba, děkan ve Slavkově, později farář v Dubňanech,
v Lanžhotě a děkan v Břeclavi.
1998 – 2006 Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově.
2006 – Oldřich Divácký, administrátor, strahovský premonstrát,
dojíždí ze Slavkova.
Sepsal P. Mgr. Milan Vavro, slavkovský děkan

60. narozeniny otce Oldřicha Diváckého
V neděli 13.srpna 2017 poblahopřáli farníci v nížkovickém kostele otci Oldřichovi Diváckému k jeho 60. narozeninám a zároveň mu
poděkovali za jeho dosavadní činnost. Nížkovickou farnost vede od roku 2006.
Jaroslava Helísková, předsedkyně KDU-ČSL

Ze života mateřské školy
Podzimní úroda ze školní zahrádky
V loňském školním roce si děti ve školce předpěstovaly sazeničky fazolí, hrášku, dýní a melounů, které následně vysázely na
školní zahrádce. I přes horké léto se rostlinkám dařilo a děti nyní užívají sklizeň a ochutnávku nejen melounů. Na vyvýšených
záhoncích postupně dozrává bohatá úroda rajčat.
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Sbíráme víčka pro Patričku
O prázdninách si přijela pro nasbíraná víčka Patrička s bráškou a rodiči. Potěšilo nás, že při vhodné motivaci dokáže Patrička samostatně sedět, a že ukončila úspěšně první třídu. Potrápilo ji zhoršení epilepsie a následná hospitalizace v nemocnici.
Na přelomu podzimu a zimy se Patrička chystá na rehabilitační
pobyt v lázních Klimkovice. Je to velká bojovnice a my jí přejeme další úspěšné pokroky v její léčbě.
Více informací najdete na Fb stránkách – Víčka pro Patričku
a na webových stránkách školy.
Sběrná místa víček se nachází v budovách Základní a mateřské školy a na Obecním úřadě.

MAP Slavkovsko
Ve spolupráci s Mgr. Jitkou Schovancovou z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) proběhlo dne 20. 9. 2017 na naší Přírodní zahradě pro školu a školku setkání určené vyučujícím mateřských i
základních škol, vedoucím
pracovníkům a zástupcům
obcí. Naši zahradu jsme prezentovali jako společný záměr, který vznikl na základě
projektu dětí „Vodní svět“ a
do kterého se zapojili děti,
rodiče a pedagogové ve spolupráci se zřizovatelem.
Dana Doležalová

Ze života základní školy
ZŠ a MŠ Nížkovice ve zkratce
4. září jsme společně vkročili do nového školního roku. Naší
málotřídní školu navštěvují nejen místní školáci, ale i žáci z blízkých Heršpic a Kobeřic. V letošním školním roce jsme otevřeli
třetí třídu, protože opět vzrostl počet školáků, na 37. Náš pedagogický sbor se rozšířil o nově příchozího učitele Mgr. Bc. Václava Princlíka, který je třídním učitelem 4. a 5. ročníku a školní
asistentku Marii Gálovou. Spojený 2. a 3. ročník vede Mgr. Marta
Valentová. Prvňáčci se převážně učí samostatně. Již tradičně nabízíme vzdělávání i dětem režimu domácího vzdělávání. Do mateřské školy chodí 34 dětí většinou z Nížkovic, kde jsou otevřené
2 třídy. Nově nastupující učitelkou MŠ je Bc. Zdeňka Ingrová.

Na pozici chůvy nastoupila Veronika Minksová. Ostatní pedagogové i další zaměstnanci zůstávají v nezměněném složení.
Přeji všem školní rok plný pozitivních zážitků a obohacujících zkušeností.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka školy

Pobyt s dětmi na faře v Nížkovicích 2017
Léto s Kaštánky - 2. ročník
Léto je krásné roční období zasvěcené výletům, koupání, květinovým loukám plných kobylek a modré obloze. Pokud si můžeme
s našimi dětmi dopřát od každého kousek, jsme šťastní lidé. Myslím,
že se nám to letošní léto podařilo.
Náš prázdninový pobyt na faře v Nížkovicích započal třetí týden
v červenci. Hned první den nás navštívila Jana Ševčíková z Heršpic
a přivezla s sebou svoji dceru Terezku, která nachystala dětem pohybové hry na zahradě fary. Dětí bylo skutečně hodně a tak jsme
se dělili do skupinek a využívali i přilehlý sad. Jana poté převzala
štafetu tvůrčím způsobem a ukázala dětem, jak si můžeme vyrobit ruční papír zdobený nasbíranými květy a na velké archy papíru
stříkat barvu na způsob akční malby Jacksona Pollocka. I další den
jsme s dětmi strávili v Nížkovicích a to sportovní olympiádou na
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fotbalovém hřišti, kdy se svými třemi dětmi a celou sportovní výbavou za námi dojela Zuzana Schořová z Křenovic. Ukázala a připravila dětem prima program včetně sportovního kvízu. To už za námi
přijela i Natálka Hudcová z Rašovic v roli druhé asistentky, která se
dětem věnovala s naprostou odevzdaností a láskou.
Uprostřed týdne nás čekala túra do zaniklé středověké obce Konůvky. Tento výlet do blízkého okolí Ždánického lesa zcela naplnil
myšlenku - I cesta může být cíl. Na ní jsme sbírali květiny a s Kamilou, věrnou průvodkyní celého týdne, si je děti hned ukládaly do
přenosných desek, jako základ budoucího herbáře. Terka s Natálkou na cestě opět nachystaly hry a spoustu překvapení za každou
druhou zatáčkou. Konec týdne se nesl v duchu detektivního příběhu, kde na plácku za farou děti vylévaly s Kamilou Vašourkovou z
Otnic vlastní stopy sádrou a spoustu dalších aktivit v duchu detektivní kanceláře Sherlocka Holmese.

Závěrečný, páteční výlet na hrad Buchlov byl úžasným zážitkem
pro nás pro všechny. Poté, co jsme zvládli s dětmi cestu autobusem,
jsme se vydali téměř z deštného pralesa (ten den skutečně ráno pršelo) směrem k hradu. Už jak jsme vycházeli z lesního porostu, probleskovalo slunko mezi obřími smrky, a když jsme vystoupali nad
jejich vršky, rozzářilo se naplno. Děti si užily cestu k hradu a hrad
jako takový. Skvělá prohlídka, velmi pěkně zpracovaná pro malé
pozorovatele a výborný oběd v místní restauraci byly báječnými vrcholky tohoto krásného místa. A ještě na závěr, docela velké dobrodružství nastalo ve chvíli, když jsme s tlupou 26 dětí marně vyhlíželi
příjezd autobusu. Po více než dvaceti hodně napjatých minutách
autobus skutečně dojel a pan řidič se jen usmíval. Musím se přiznat,
že my už vlastně též.
Byl to skutečně pravý prázdninový týden.
Klára Skrbková, Kaštánky

Pohádkový les
Stalo se již takovou malou tradicí, že
před začátkem školního roku připraví obec
společně s místními dobrovolníky akci pro
děti, kterou se mají rozloučit s prázdninami.
Loňskou stezku odvahy vystřídal v sobotu 2.
září Pohádkový les. Na téměř dvouhodinové
cestě vedoucí kolem Nížkovic se mohly děti
spolu se svými rodiči nechat unést pohádkovými postavičkami a jejich úkoly, které
plnily na dvanácti stanovištích. Na každém z nich pak získaly jedno písmeno do
tajenky, kterou tvořila věta „Pojďte s námi
do pohádky“. Správné vyluštění hádanky
ukázaly v cíli Muchomůrce, která všechny
odměnila balíčkem s cukrovinkami, pitím
a ovocem. V cíli cesty, která byla na školní

zahradě, probíhalo také opékání špekáčků.
Děkuji tímto všem, kteří se do akce pro
děti zapojili a také panu Miroslavu Hrbáč-

kovi za zajištění občerstvení a sponzorování
balíčků pro děti.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Hody 2017
„ Čí só hode? Naše! A kde? V Nížkovicích“. A ptáte se kdy? No
přece každý druhý víkend v září, kdy vesnicí zaznívají lidové písně,
tancuje se a pije dobré víno. A i přes nepříliš slunečné počasí bylo
i letos v naší malé dědince tak nějak veseleji.
Vše odstartovala páteční předhodová diskotéka, na které
hrál Petr Jaroš ml. Mladá, ale i starší těla návštěvníků se vlnila na
parketu pod rytmem moderních písní téměř do úplného konce.
Hned v sobotu ráno se více než tři desítky mužů vydaly od místní sokolovny do lesa pro máju. Následovalo její čištění, zdobení a
konečné postavení. Jelikož stavíme máju ručně, každý rok se na
tuto událost přijde podívat velké množství lidí. Večer se konala
hodová taneční zábava v doprovodu hudební skupiny CLASSIC
Kroměříž, kterou odstartoval nástup osmi párů stárků. Následoval
sled lidových písní, počáteční tance stárků a hned poté se zábava
rozjela v plném proudu a trvala až do časného rána.
Nedělní dění zahájila v 10 hodin mše svatá ve zdejším kostele sv. Kunhuty. Úderem třinácté hodiny se stárci nazdobení do

barevných kyjovských krojů spolu s některými dětmi vydali na
průvod obcí. Vše bylo zakončeno podvečerní zábavou pod májí.
Celou neděli nám skvěle hrála DH Voděnka.
Jménem všech stárků bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu
a všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací letošních
hodů.
Adéla Mudrlová

Jaro u mladých hasičů
Na jarní období jsou pro mladé hasiče
připravené soutěže v požárním útoku. Jako
doprovodné disciplíny jsou na jednotlivých
soutežích zařazovány pro jednotlivce běh na

60m s překážkami, pro družstva štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m a požární útok
CTIF. Tyto soutěže jsou součástí okresní ligy
„Vyškovský Soptík“.

První závod pro nás započal 1.května
jako již tradičně v Ivanovicích na Hané. Nasazena byla dvě družstva a ta se umístila na
šestém a sedmém míste. V jednotlivcích se
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umístila Lucka Cagášková na čtvrtém, Toni
Šimková na dvanáctém místě mezi děvčaty.
Za kluky Zdeňa Šimek na desátém a Mates
Charvát na osmadvacátém místě. Další víkend 7.května hurá do Kroužku na další závody. Jako první disciplínu jsme uskutečnili
požární útok CTIF, kde jsme se umístili na
třetím místě. Pak následoval klasický požární útok. Jelikož jsme neměli Zdeňka na
rozdělovači a náhradníci nezvládli vše úplně
optimálně, tak jsme skončili na třináctém
místě. Hned po týdnu, 14.května, tentokrát
Hlubočany. Nejdříve se odběhly šedesátky.
Za holky vyběhla Lucka jedenácté, Tonička
čtrnácté a Anežka dvacáté místo. Za kluky
Mates jednatřicáté místo. Na požární útok
byla sestavena dvě družstva a ta se umístila na osmém a čtrnáctém místě. Abychom
se nenudili, tak opět po týdnu, tentokrát
20.května bylo pro nás připraveno okresní
kolo hry „Plamen“. Soutež probíhala v nedalekých Milešovicích. Soutežilo se čtyřech

disciplinách a to v požárním útoku CTIF,
štafetě CTIF, štafetě 4x60m a požárním útoku. Na techto disciplinách jsme se umístili
na třetím, třetím, pátém a čtvrtém místě. K
těmto výsledkům se připočítávají výsledky
z podzimního kola v Kozlanech, kde jsme
skončili čtvrtí na štafetě požárních dvojic
a druzí v závodě požární všestrannosti a
to nás v tomto ročníku umístilo celkově na
druhém místě vyškovského okresu.
27.května, tedy opět další víkend jsme
se vydali na další závod, tentokrát do Pustimere. Na požární útoky byla sestavena
dvě družstva a ta se umístila na šestém a
devátém míste. Na štafetu požárních dvojic byla také dvě družstva a skončili na
třetím a čtrnáctém místě. 10. června se
na závody do Dražovic vydala čistě nížkovická sestava soutěžících. Mírně nezdařený útok nás dostal na čtrnácté místo a
na štafetě 4x60m jsme skončili dvanáctí.
Druhý den 11.června se již jelo na závody do Velešovic v hojnějším
počtu soutěžících. Byli sestaveny dvě družstva na útoky
a ta se umístila na devátém

a jedenáctém místě. Na štafetě dvojic dvě
družstva obsadili třetí a osmé místo. Na
17.června připadla další soutež v Milešovicích. Opět byli nasazeny dvě družstva,
která se umístila na pátém a patnáctém
místě v požárním útoku, Na štafety 4x60m
byla nasazena tři družstva a ta se umístila na třetím, desátém a šestnáctém místě.
Jako poslední závod této série byla soutež
konaná 24.června v Topolanech. Na útocích jsme vyběhali čtvrté a desáté místo.
Zde byl také vyhodnocen celý ročník souteže „Vyškovský Soptík 2016/2017“,do kterého se započítaly i dvě uzlové soutěže a
na nemž jsme v celkovém pořadí obsadili
čtvrté místo.
Mimo tuto sportovní aktivitu se naši
mladí hasiči účastnili dobročinné činnosti prodejem květinek na 21.ročníku celonárodní veřejné sbírky „Český den proti
rakovině“. Dále si připravili ukázku svých
dovedností na dětský den v Nížkovicích.
Podrobnější informace nebo fotografie
si můžete prohlédnout na internetových
stránkách sdh.koberice-u-brna.cz.
Ludvík Šimek

Plánované akce říjen – prosinec 2017
Setkání se seniory
Beseda se spisovatelkou Danou Šimkovou
KAČA
Rozsvícení vánočního stromu
VÁNOČNÍ KONCERT - Sokolovna

5.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
3.12.2017
17.12.2017

Charita ve Slavkově u Brna a v Bučovicích
oznamuje, že je od 01. 08. 2017 opět v provozu!
Žádáme naše klienty, aby se na schůzky předem objednávali. Jinak nemůžeme zaručit, že Vás v danou chvíli budeme moci přijmout.

Úřední hodiny – sociální
poradna Slavkov u Brna

Úřední hodiny – sociální
poradna Bučovice

Pondělí 8:00 – 12:00
12:00 – 16:00
Úterý 9:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00
Pátek
poradna uzavřena
Kontakt:
Nikola Zbořilová, DiS. - Sociální pracovnice – vedoucí
Tel.: + 420 544 212 021;
Mob. +420 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz

Pondělí 8:00 – 12:00
13:00 - 17:00
Úterý 8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pátek
poradna uzavřena
Kontakt:
Mgr. Jaromír Němeček, DiS. – sociální pracovník
Tel.: +420 517 380 451; Mob. +420 739 389 266
E-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
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