
Slovo  zastupitele

3/2018

Kdo je překvapen četností slova sta-
rosty jako zastupitele, tak prý v prvním 
a  posledním čísle zpravodaje ve voleb-
ním období tomu tak má být. Tedy bu-
diž. 

Nebudu zde psát, co se povedlo a ne-
povedlo, to se dozvíte uvnitř zpravodaje. 
Zde si jenom postesknu.

Určitě nejsem tak sebestředný, abych 
si myslel, že všechno dělám nejlépe. To 
zdaleka ne. A i kritiku od některých z Vás 
vnímám jako něco, nad čím je potře-
ba se zamyslet. Zamyslet bychom se ale 
měli nad svým jednáním všichni. Třeba 

ve směru - co všechno chci po obci, aby 
mi zajistila a co jsem ochoten na oplátku 
poskytnout já. Sáhněte si do svého svědo-
mí a řekněte si, co jsem vlastně této obci 
poskytl já? Kolik z nás za poslední roky 
přiložilo ruku ke společnému dílu? Kdy 
jste přišli a zeptali se: „Je něco potřeba?“ 
„Můžu nějak pomoci?“. A neříkejte, že se 
nic nedělalo. Co školní - obecní zahra-
da, co „Masarykův sad“, co úklid obce?  
Kritizovat umíme všichni, ale ukázat, 
jak si to představuji, už je mnohem těžší. 
Já jsem kritizoval a  přesto, že jsem o  to 
nestál, stal jsem se starostou. Jestli se mi 
povedlo dělat něco jinak, jestli lépe nebo 
hůře, posoudíte Vy, občané naší obce.

A ještě čerstvá zkušenost. Proběhly 
hody. Nu beze stárků. Hody to sice byly, 
ale nebylo to ono. Rád bych požádal 
místní mládež, zda by se nezamyslela 
nad přístupem, zkusila se hecnout a pří-
ští rok se uspořádaly hody i  se stárky. 
Obec jako vždy je nadmíru nápomoc-
ná. A tímto žádám i  rodiče, podpořte 
své potomky, zkuste je motivovat udržet 
jednu z mála tradic v naší obci.

Přeji nám, aby se našlo více zapá-
lených lidí s  chutí něco dělat a  aby to, 
co budeme dělat, se povedlo dle našich 
představ. 

Váš starosta 
Dušan Horák
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ ZA PRVNÍ 

POLOLETÍ VYHLÁSILA 6 VÝZEV

Shrnutí končícího volebního období

Místní akční skupina (MAS) Slavkov-
ské bojiště do poloviny roku 2018 vyhlá-
sila a uzavřela 4 výzvy z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci 
Programu rozvoje venkova na předkládá-
ní projektů pro žadatele v území. První vý-
zvy byly vyhlášeny z Operačního progra-
mu Zaměstnanost, na Prorodinná opat-
ření, Rozvoj sociálních služeb a podporu 
zaměstnanosti. Celkem bylo doporučeno 
k fi nancování 7 projektů dohromady za 
7 288 258 Kč celkových způsobilých vý-
dajů. Byly podpořeny projekty na založe-
ní a provozování dětské skupiny, školního 
klubu nebo příměstských táborů po celém 
území MAS Slavkovské bojiště.

Druhé dvě výzvy z  Programu rozvo-
je venkova byly určeny pro zemědělské 
i  nezemědělské podnikatele. Nejvíce žá-
dostí bylo podáno právě zemědělci, a  to 
celkem 20, zájem byl především o nákup 
zemědělské techniky. Nezemědělští pod-
nikatelé podali celkem 6 žádostí na rozvoj 

Tak tady se dočtete shrnutí toho, co se za toto volební období 
uskutečnilo, co se připravuje a mohlo by se tudíž uskutečnit v ob-
dobí dalším.

Volební období pro mě a některé zastupitele začalo hekticky 
a to výstavbou kanalizace. Přes různé problémy se stavba zdárně 
dokončila. Jelikož nám postupně končí záruka na různé dodávky, 
postupně tyto uplatňujeme. U několikrát zmiňovaných komuni-
kací vyprší záruka na konci příštího roku, tudíž se v průběhu roku 
2019 budou některé části silnic opravovat. Po výstavbě proběhla 
oprava některých místních komunikací jako např. Tihelna, Cha-
loupky, kolem sokolovny. 

Dále se podařilo za pomoci dobrovolníků dokončit a zvelebit 
obecní – školní zahradu. Proběhla obnova „Masarykova sadu“, 
taktéž za pomoci dobrovolníků. Každý rok se organizuje akce 
„Ukliďme Česko“ v rámci které občané uklízí svou obec a nejbližší 
okolí.  Tato akce probíhá kupodivu taktéž za pomoci dobrovolní-
ků.

 Trochu jinak nyní vypadá i nově osázený střed obce za památ-
níky. Myslím, že je vidět více květin i kolem obecního úřadu. Velké 
změny si nelze nevšimnout u obecního úřadu, kde jsme bohužel 
museli nechat skácet nemocný smrk „vánoční strom“, který nyní 
nahradil strom za památníkem padlých během I. světové války.

 Investice proběhly i za pomocí dotací. Nově se vybavila regály 
místní knihovna (kdo nevěří, ať se tam běží podívat). Podporovali 
jsme fi nančně nové vybavení nábytkem třídy i šatny v naší mateř-
ské a základní škole. 

Proběhla rekonstrukce chodníku na Hraničky při rekonstruk-
ci silnice III.třídy na Hraničky, oprava chodníku před mateřskou 
školou, vybudovaly se odstavné plochy pro kontejnery na tříděný 
odpad. 

Obec čerpala dotace na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace. 
Také na opravu památníku obětem

svých činností – např. na pořízení nářadí, 
nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Pod-
pořeni byli i  potravináři – vinař, zpraco-
vatelé kravského a kozího mléka. Celkem 
bylo hodnoceno v rámci těchto výzev 38 
projektů, v každé výzvě po 19 projektech 
a  celková požadovaná výše dotace činí 
12 664 284 Kč.

Vyhlášení další výzvy z  Programu 
rozvoje venkova plánuje MAS Slavkov-
ské bojiště na prosinec tohoto roku.

Finanční prostředky alokované na re-
alizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště 
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné 
realizaci projektu, u opatření z Operační-
ho programu Zaměstnanost jsou vypláce-
ny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes 
místní akční skupiny je nižší podíl spolu-
fi nancování žadatele, pomoc s administra-
tivou ze strany kanceláře MAS. 

V současné době jsou vyhlášeny 3 vý-
zvy z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu na Infrastrukturu zá-

I. světové války. Přispívali jsme na opravu kostela sv. Kunhuty. 
Dále jsme čerpali dotaci na kompostéry pro občany. V současné 
době probíhá montáž bezdrátových rozhlasů, na tuto akci taktéž 
čerpáme dotaci. 

V běhu je zpracování projektu na rekonstrukci a  výstavbu 
chodníků a to rekonstrukce od obchodu k Pavézkovému a kolem 
bytovek u hřiště. Dále výstavba nového chodníku od Pavézkového 
k zastávce „u křížku“ a od zastávky u hřiště k bytovkám u hřiště. 
Je zpracován projekt na parkoviště u hřiště. A v současné době je 
v běhu žádost o povolení stavby cesta „za hřbitov“.  Je dokončena 
studie revitalizace středu obce, v  rámci této akce je nejdůležitěj-
ší částí rekonstrukce sokolovny. Prezentace veřejnosti proběhne 
v pondělí 1.10.2018 (možná proběhla, nevím, kdy se podaří vydat  
tento zpravodaj). 

Při mém výčtu nezapomenu zmínit největší investiční akci za 
poslední roky a tou je výstavba inženýrských sítí „V sadech“. Zde 
už je vidět, jak rostou nové domy našich budoucích spoluobčanů 
(ano, někteří jsou místní). 

Rád bych zde zmínil, že pořádáme nebo se podílíme na po-
řádání spousty společenských, kulturních a sportovních akcí. Na-
mátkou: Den dětí, Stezka odvahy, Nížina cup, turnaj v malé ko-
pané, Pohádková cesta, Krojované hody, Obecní ples, setkání se 
seniory, dětský maškarní karneval, ostatky, vánoční koncert, různé 
besedy, divadlo a také zájezdy za bylinkami a do termálních lázní. 
Do Tříkrálové sbírky se podařilo zapojit místní děti, pro které jsme 
nechali ušít pláště. Při základní škole se za podpory obce znovu 
obnovilo náboženství jako nepovinného předmětu. Proběhlo další 
setkání rodáků. A mezi to, co se povedlo určitě, patří i pravidelné 
vydávání tohoto zpravodaje. 

Samozřejmě se najde spousta věcí, které se nezdařily. Nebo ty, 
které se nepovedly prosadit. Nikdy nevyjdeme vstříc všem a vždy 
bude někdo, kdo se bude cítit opomenut. 

kladních škol, Infrastrukturu mateřských 
škol a  Dopravní bezpečnost v  obcích. 
Předpokládanými žadateli jsou především 
obce. Do konce září budou vyhlášeny po-
slední výzvy z OP Zaměstnanost na Sociál-
ní služby mimo režim zákona o sociálních 
službách a podporu sociálního podnikání.

Seznamy podpořených projektů a celé 
znění vyhlášených výzev je dispozici na 
našich webových stránkách www.slavkov-
skebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166

683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491

Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová

Tel: 511 146 766, 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz

www.slavkovskebojiste.cz
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Narodili se:
Bibiana  Švestková
Antonie Holubová

Významného životního jubilea se dožívají:
Marie Kozáková
František Tihelka
Rostislav Partyka
Charlotta Příhodová
Karel Novotný
Danuše Vaverková
Jindřich Kříž

Kronika

Vítání občánků
Od posledního vítání občánků v červ-

nu uplynulo přesně čtvrt roku. Na tuto 
milou tradici jsme opět navázali v neděli 
23. září, kdy jsme mezi občany Nížkovic 
přivítali Bibianku Švestkovou. Přejeme 
ji do života mnoho zdraví, štěstí a plnou 
náruč lásky.

Dagmar Mudrlová, Dis.

Nyní k aktuálnímu tématu a to jsou takzvaní šmejdi. V součas-
né době distribuujeme do domácností brožurku vydanou ve spo-
lupráci se DSO Ždánický les a Politaví. Především prosím seniory, 
aby si ji přečetli a řídili se radami z této brožurky. Těch, co se snaží 
zneužít vaší důvěřivosti, totiž neubývá. A řešení jak posléze pomo-
ci nejsou většinou jednoduchá a levná. 

Nej zásady ve zkratce:
- Neotvírejte cizím lidem

- do telefonu neříkejte na žádné otázky ANO
- nechte si poslat nabídku poštou a poté proberte s rodinou.

Obec nepodporuje žádné podomní prodejce, pokud bychom 
někoho podporovali, určitě dáme občanům vědět. 

Na závěr přeji Vám všem hezký podzim s  úsměvem na líci, 
mějte se fajn a něco pro to dělejte.

Dušan Horák, starosta obce

Zahájení školního roku 2018/2019
První školní den nás probudilo propršené ráno. Jakoby pla-

kaly všechny oči budoucích i  stávajících školáků, kteří smutní 
z  toho, že už nám skončily prázdniny. Někteří s  obavou či tré-
mou, jiní s  radostí a  plni očekávání, ale přesto všichni jsme se 
již tradičně setkali v deset hodin na návsi pod lipou. Obloha se 
mezitím protrhala a  paprsky deroucí se zpoza mraků příjemně 
přivítaly všechny přítomné. Společným setkáním jsme oslavili 

Zprávy ze základní školy

y y ý j

nový školní rok, naše prvňáčky i nové spolužáky. Pár slov pronesl 
i pan starosta obce Dušan Horák. Poté jsme se všichni přemístili 
do připravených tříd ve škole, kde žáci dostali prvotní důležité 
informace.

Každým rokem je nás víc a víc. Letos usedlo do školních lavic 
42 žáků, mateřskou školku bude navštěvovat 38 dětí. Novým dě-
tem přejeme úspěšné vkročení do nové etapy jejich života, všem 
dětem, aby se jim ve školce a škole líbilo, a aby to bylo pro každé-
ho z nich místo získávání nových informací, zážitků a radostné-
ho setkávání s ostatními kamarády.

Dagmar Mudrlová, DiS.
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Adaptační pobyt v Čeložnicích
Jako každý rok, i letos, jak je zvykem na začátku školního roku, 

vyrazili všichni žáci naší základní školy a učitelé na adaptační pobyt. 
Odjezd byl naplánován hned na druhý týden v září od úterý 11.9.do 
čtvrtka 13.9.2018. Místem našeho pobytu bylo rekreační středisko 
Relaxx, které se nachází za obcí Čeložnice, v chatové oblasti Pastviny, 
v podhůří Chřibů asi 5km od Kyjova. V rekreační chatě mezi lesy 
jsme strávili krásné tři dny plné sluníčka. Po příjezdu a úvodních se-
znamovacích hrách jsme se po obědě vydali prozkoumat okolí. Os-
mikilometrový okruh lesem nás zavedl k prameni Smraďavky, skále 
Kalíšku a zpět na ubytování, kde jsme si společně po večeři zazpívali 
u  táboráku. Téma našeho pobytu bylo „Osadníci kmene“ a  tak se 
druhý den děti rozdělily do družstev, společně tvořily a malovaly 
svoje osady a  kmeny, soutěžily, hrály si na blízkém hřišti, stavěly 
domečky v lese, lovily zvěř. Nakonec  statečně prošly večerní stezku 
odvahy.  Poslední den si osadníci namalovali svoje trička a po obědě 
vyrazili na cestu domů. Díky pěknému počasí a dobré organizaci si 
všichni pobyt užili.

Bc.Olga Dopitová

Prázdniny u mladých hasičů
Koncem června bylo završeno soutěžní 

období ročníku 2017/2018. 
V tomto ročníku jsme se umístili v kate-

gorii přípravka na třetím místě, v  kategorii 
mladší žáci na čtvrtém a  patnáctém místě 
a v kategorii starší žáci na šestém místě v cel-
kovém hodnocení vyškovského okresu.

V období letních prázdnin se pro nás 
nepořádají žádné hlavní soutěže. Jsou tedy 
nahrazovány volnými soutěžemi. Mezi ně 
například patří noční soutěže v  požárním 
útoku. I my jsme se letošní prázdniny zú-
častnili dvou nočních soutěží a to s  jedním 
družstvem v kategorii mladších žáků. První 
soutěž proběhla v nedalekých Hostěrádkách 
- Rešově. Zde jsme se umístili na druhém 
místě. 

Na druhou soutěž jsme se vydali až do 
Vítonic, které se nachází nedaleko Znojma. 
Na tuto soutěž do Vítonic jsme jeli podruhé 
a podařilo se nám oproti loňskému roku si 
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Guláše vařilo devět týmů
Je sobota 7. července a  v  areálu místního 

koupaliště byl právě zahájen již IV. ročník kot-
líkového guláše. V 9 hodin se začínají zapalovat 
ohně pod prvními kotlíky a všude se line vůně 
čerstvě nakrájené cibule. Ve 12 hodin je již areál 
téměř zaplněn návštěvníky a vařiči nabírají do 
zakoupených misek první porce gulášů. Boduje 
se stejně jako vloni pomocí žetonů obdržených 
po zaplacení vstupného. Kolem čtvrté hodiny 
známe vítěze. Jsou jimi Kluci v akci šéfk uchaře 
Aleše Jeřábka, druhý byl tým Tomáše Galy a tře-
tí Muchomůrky Iveta Kubová a Jindra Kocma-
nová.

Poděkování patří pořadatelům Janu Pitákovi 
a jeho kamarádům, kteří za podpory obce Níž-
kovice akci uspořádali. O její oblíbenosti svědčí 
rok od roku narůstající počet týmů i návštěvní-
ků.

Dagmar Mudrlová, DiS.

zlepšit náš výkon a umístili jsme se na hezkém 
třetím místě.

Začátkem září začíná nový soutěžní ročník 
2018/2019. Již 15.září proběhl první soutěžní ví-
kend, na kterém se soutěžilo v běhu jednotlivců 
na 60 metrů a jako hlavní disciplína byla štafeta 
požárních dvojic. Na štafetě se umístila příprav-
ka na prvním místě, mladší žáci na třetím místě 
a starší žáci na druhém místě.

Následovat bude Závod požární všestran-
nosti a  v zimním období se následně budeme 
účastnit soutěží ve vázání uzlů na čas. Budeme 
rádi, když nám budete držet palce a budete nás 
podporovat, abychom dosáhli dobrých výkonů 
a výsledků.

Ludvík Šimek
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Tradiční hody
Druhý zářijový víkend se každoročně můžeme těšit na jednu 

z největších kulturních tradic – krojované hody.
Již se stává pomalounku zvykem, že na každoročním třetím 

čísle Nížkovického zpravodaje bývá titulní fotka stárků v  kro-
jích... 

Mnozí z vás si mohli povšimnout absence fotografi e z hodů 
již ve chvíli, kdy zpravodaj vzali do rukou. Letos, jak jste již byli 
v předchozím zpravodaji informováni, hody proběhly bez stár-
ků, což bylo znát zejména na sobotní hodové zábavě, na kterou 
vždy přiláká spoustu tanečních párů právě účast stárků. Hudební 
produkce se v sobotu ujala skupina Classic Kroměříž, kterou si 
přišlo poslechnout či si na jejich hudbu zatančit okolo 150 pla-
tících lidí. 

V neděli na tanečním parketu pod májí jsme znatelně pocítili, 
že stárci jsou tím důvodem, který přiměje lidi jít se po nedělním 
obědě projít a posedět u pěkné muziky. Letos nám toto sváteční 
odpoledne zpříjemnila dechová hudba Voděnka.

Musím bohužel konstatovat, že ani pěkné počasí, které se le-
tos na hody vydařilo, hody ani tradici nezachránilo.

  V  neposlední řadě bych chtěla poděkovat pánům Radkovi 
Brzobohatému a Jiřímu Vilamovi, kterým se, ve spolupráci s obcí 
a několika dobrovolníky, podařilo zajistit májku, která byla tra-
dičně před sokolovnou v  sobotu postavena i  bez stárků a  nic 
nebránilo tomu, položit kolem májky taneční parket, aby si lidé 
v neděli  mohli alespoň u dechové hudby zatančit.

Alena Ondrová

Turnaj v nohejbale trojic
V sobotu 25.8. proběhl na víceúčelovém hřišti za mateřskou 

školou již tradiční turnaj v nohejbale trojic. Účastnilo se ho šest 
týmů složených převážně z místních sportovců.  Hrálo se systé-
mem každý s každým a součet bodů dal celkového vítěze. Z šesti 

přihlášených týmů  se se svou klidnou a rozvážnou hrou na post 
nejvyšší vyšplhali Sympaťáci, druzí skončili FO3(Fotři) a  třetí 
Důchodci.  Turnaj pořádal TJ Sokol Nížkovice, který zajistil ob-
čerstvení i věcné ceny pro zúčastněné.

Dagmar Mudrlová,DiS.
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 Nížina Cup 2018
V průběhu posledního srpnového a prvního zářijového týdne 

jsme (obec) uspořádali pro děti a mládež etapový závod na ko-
lech s názvem „Nížina cup 2018“. Závodníci místní i z okolí byli 
rozděleni do pěti věkových kategorií, z nichž se každá hodnotila 
samostatně. Po každé etapě byli všichni odměněni nějakou drob-
ností. Občerstvení pro závodníky bylo zajištěno v průběhu všech 
etap. Samozřejmě byl přítomen i  lékař a  spousta dobrovolníků, 
kteří plnili funkce pořadatelů a organizačních pracovníků. Celkem 
se zúčastnilo alespoň jedné z etap 33 závodníků. První tři v každé 
kategorii byli oceněni medailí a pro celkové vítěze byly připraveny 
poháry. Vítězové jednotlivých kategorií byli od nejmladších: I. Pat-
rik Hrozek, II. Marek Neužil, III. Matěj Charvát, V. Zdeněk Šimek. 
V kategorii IV. se nikdo nezúčastnil všech etap, tudíž nemohl být 
vyhlášen vítěz. V průběhu dvou posledních etap byl vložen i zá-
vod pro dospělé. Jako zpestření programu před druhou etapou trať 
projel na motokrosovém motocyklu jako předjezdec David Karlí-

Plánované kulturní a společenské akce

6.10. Burčákový pochod Dolní Bojanovice – Prušánky
19.10. Jednodenní zájezd Vel‘ký Meder (termální koupaliště)
27.10. Setkání se seniory
24.11. Kateřinská zábava

 2.12. Rozsvícení obecního stromu
16.12. Vánoční koncert Vlčnovjanka
29.12. Turnaj ve stolním tenise
31.12. Silvestrovské setkání občanů na návsi

ček. Doufáme, že se akce zdařila, děti i rodiče byli spokojeni a za 
rok se sejdeme znovu a klidně i ve větším počtu závodníků. Děku-
jeme všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

Dušan Horák, starosta obce
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Strašidla strašila nejen děti na Stezce odvahy
Jeden z  posledních prázdninových večerů měl být věnován 

dětem k  zakončení léta, ale jelikož nám počasí odvrátilo svou 
vlídnou tvář a spustilo vytrvalý déšť, proběhla Stezka odvahy až 
o čtrnáct dní později.

V sobotu 15.9.2018 se před půl osmou večer začali scházet na 
hřišti první odvážlivci, aby prošli připravenou trasu nad fotbalo-
vým hřištěm. Aby se menší děti nebály, vzaly si na cestu své ro-
diče nebo staršího kamaráda. Stačilo pár svíček, několik strašidel 
a o zábavu bylo postaráno. Děti po trase hledaly symboly, které 

kroužkovaly na „Průkazce odvahy“. V cíli se podepsaly a za svou 
odvahu si odnesly malou odměnu. Na závěr si opekly špekáčky.

Dovolte mi, jako předsedkyni kulturně školské komise, podě-
kovat všem, kteří pomohli nejen na této akci, ale nezištně pomáha-
jí a podílejí se ve svém volném čase na kulturním a společenském 
životě v obci. Věřte, že každé zorganizování jednotlivé akce stojí 
spoustu času a příprav. Děkuji i všem sponzorům a v neposlední 
řadě Obecnímu úřadu, který většinu akci fi nančně zaštíťuje.

Dagmar Mudrlová, DiS.


