
4/2017

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, 
chtěla bych tento článek zaměřit přede-
vším na poděkování všem lidem, kteří 
se nějakým způsobem podílejí na chodu 
naší obce. Jsou to místní obyvatelé, kte-
ří věnují svůj volný čas na přípravu akcí 
typu Pohádkový les, Vítání jara, Rachot 
sv. Kunhuty, Kateřinská zábava, Tradiční 
krojované hody, Pálení čarodějnic, Ostat-
ky či dobrovolný úklid obce. Akcí je určitě 
víc a já moc děkuji všem, kteří nezištně ve 
svém volném čase, na úkor vlastní rodiny 
tyto tradiční akce připravují a bez nichž 
by zanikly. 
Další poděkování patří naší skvělé škole 
a jejím pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům. Spousta lidí bere fakt, že 
se zaměstnanci školy chovají ke každému 
dítěti individuálně jako samozřejmost. 
Ale toto v klasické české škole běžné není. 
Péče naší školy je vysoce nadstandardní 

a  mimo to, že naše děti jdou perfektně 
připravené do slavkovských škol či na 
gymnázia, jsou jim vštěpovány morální 
zásady a úcta k sobě samým i k ostatním 
lidem. Naše děti jsou díky moderním 
výukovým metodám připraveny na kon-
frontaci s  novými lidmi a  jsou schopni 
logicky argumentovat a  hlavně se této 
konfrontace nebojí. Klasické školství pro-
zatím pouze vzdělává a není schopno ve 
většině případů vychovávat z  žáků silné 
osobnosti. Naše škola to umí!!!
A v neposlední řadě chci poděkovat panu 
starostovi a  zastupitelstvu, že nehledí na 
neustálou kritiku místních spoluobčanů 
a neztrácejí chuť obec spravovat a zvele-
bovat. 
Děkuji a  zároveň všem přeji krásný vá-
noční čas plný pohody, lásky a  porozu-
mění.

Mgr.Martina Kocmanová
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Něco od starosty
Nejdříve bych chtěl poděkovat Zahrád-

kářům, především manželům Juřičkovým za 
osázení záhonu květin na návsi za pomníky 
obětem I. a  II. světové války. Dále dámám, 
které napekly vánoční cukroví, jenž  mělo na 
setkání se seniory a na slavnostním rozsvíce-
ní vánočního stromu velmi pozitivní ohlas. 
Na pečení se podílely paní Mudrlová, Party-
ková, Poláčková, Tvrdoňová a Kubová. Podě-
kování si zaslouží také paní Helísková a to za 
organizaci společenských akcí a  spolupráci 
se základní a  mateřskou školou. Nesmím 
zapomenout na „Kače“ a jejich Kateřinskou 
zábavu. A samozřejmě pracovníkům obecní-
ho úřadu, bez jejichž pomoci a zapojení by 
se společenské a  kulturní akce nejspíše ani 
neuskutečnily. Děkuji i všem občanům a za-
stupitelům, kteří se zapojují do života obce.

Od posledního vydání zpravodaje se 
událo nemálo akcí, které sama obec pořádala, 
nebo se na pořádání podílela. 

I přes počáteční malý zájem se nakonec 
uskutečnil Burčákový pochod. Autobus byl 
celý zaplněn, a tudíž se bez problémů zapla-
til. Setkání se seniory proběhlo za hudební-
ho doprovodu pana Pospíšila z  Dambořic. 
V programu vystoupila zástupkyně Policie 
ČR a  samozřejmě také děti z  naší základní 
a mateřské školy. Uskutečnila se také beseda 
o Titaniku, o které najdete v  tomto zpravo-
daji samostatný článek sepsaný naší paní 
knihovnicí. V listopadu proběhla Kateřinská 
zábava, která vedla ke spokojenosti všech zú-
častněných. Jako každý rok, tak i letos, jsme 
se všichni mohli setkat při rozsvícení vánoč-
ního stromu. 

Nakonec bych se chtěl zmínit o výstavbě 
V sadech. Většina z vás vnímá, jak tento pro-
jekt pokračuje, a proto pro vás nebude žád-

nou novinkou to, co 
si nyní přečtete. Pří-
spěvek píši na začátku 
prosince a  v součas-
nosti jsou dokončeny 
všechny inženýrské 
sítě mimo napojení 

plynovodu na řad a také přípojky pro jednot-
livé pozemky. Sítěmi se rozumí již zmíněný 
plynovod, vodovod, kanalizace splašková 
i dešťová, veřejné osvětlení a rozvody elektri-
ky (toto je investice společnosti E.ON). Ho-
tové jsou i  veškeré komunikace a  chodníky 
a  nyní se dokončují terénní úpravy a  stání 
pro kontejnery a osazuje se dopravní znače-
ní. Pro ty z vás, kteří jste v této lokalitě dlouho 
nebyly, běžte se podívat, jak to Na hraničkách 
(V sadech) nyní vypadá. V minulém zpravo-
daji jsem vás informoval, že je prodáno deset 
pozemků, tak nyní je zastupitelstvem obce 
schválen prodej všech 21 stavebních pozem-
ků a postupně se podepisují smlouvy. 

Vážení spoluobčané, nadešel nám před-
vánoční čas. V tuto dobu poslední roky jako 
by se čas zrychlil, přesto zkuste zvolnit a za-
vzpomínat, jak jsme prožívali adventní čas 
před několika lety. Zkuste se přestat upínat na 
to, co ještě musíme stihnout. Zkuste popře-
mýšlet, jestli ten náš spěch je opravdu nutný. 
I moje odpověď je, že to tak musí být. Ale 
nemusí. Děláme si to sami. Přeji Vám všem 
méně shonu, více klidu, více vůle na splnění 
předsevzetí, hodně zdraví, štěstí, lásky a po-
rozumění.

Dušan Horák, starosta obce

Narodili se:
Natálie Tihlaříková,  13.11.2017

Opustili nás:
28. 9. 2017       Karel Hrbáček 
15. 11. 2017     Josef Paseka

Listopad 
Drahomíra Kubová, 3. 11. 1942 (75)

Prosinec 
Jaroslav Svoboda, 9. 12. 1932 (85)
Bohuslava Beranová, 12. 12. 1932 (85)

Kronika Jubilanti 2017

Starosta ke škole
Vážení, jelikož se neustále v  naší obci najdou lidé, kteří 

brojí proti základní a mateřské škole, předal jsem ke zveřej-
nění dopis od docenta Jiřího Havla z Masarykovy univerzity 
v Brně. Z dopisu jasně vyplývá, že výuka v naší škole je velmi 
moderní a je velmi pozitivně vnímána na pedagogické fakul-
tě. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tímto směrem se bude 
výuka ubírat i  nadále. A nesmím zapomenout doplnit, že 
v naší mateřské škole se děti připravují na styl výuky na naší 
základní škole. Kdo nevěří, ať tam běží. Doporučuji všem, 
kdo mají pochybnosti, přijďte se přesvědčit sami. Chápu starší 
generaci. My jsme se také učili úplně jinak, ale pokrok a vývoj 
nezastavíme. 

Dušan Horák, starosta obce



3Prosinec 2017

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Příběhy lidí z TitanikuMístní knihovna Nížkovice

Nádech vánoční atmosféry zavládl při 
rozsvěcování obecního vánočního stromečku 
první prosincovou adventní neděli na návsi 
v Nížkovicích. 

Koncem letošního února byla obec nuce-
na kvůli napadení škůdcem skácet letitý smrk, 
který se pyšně tyčil před obecním úřadem 
a který právě několik posledních let plnil funk-
ci obecního vánočního stromu. Letos poprvé 
děti ze základní školy ozdobily mladou jedlič-
ku za pomníky padlých z I. a II. světové války.

Po úvodních slovech pana místostarosty 
Ing. Jaromíra Fridricha, který se v  krátkosti 
přivítal se zúčastněnými spoluobčany, zazněl 
zpěv našich nejmenších dětí z mateřské školky. 
Poté děti ze základní školy mluveným slovem 

Místní knihovna ve spolupráci s  Obcí 
Nížkovice uspořádala dne 18.11.2017 bese-
du se spisovatelkou Bc. Danou Šimkovou. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o  le-
gendární lodi Titanic od počátku její stavby 
až po první vyplutí a potopení v roce 1912, 
které bylo souhrou několika nešťastných 
náhod a  každá z  nich by sama o  sobě ne-
způsobila tuto katastrofu. Byly promítány 
některé pasáže z  velkofi lmu Titanic, který 
v roce 1997 natočil režisér James Cameron. 
Tyto byly komentovány a  porovnávány se 
skutečnými událostmi. Také jsme si vyslechli 
příběhy několika lidí, kteří katastrofu přežili 
a prohlédli si úlomky dřeva, uhlí a rzi pochá-
zející přímo z lodi. Kdo se zúčastnil besedy 
určitě nelitoval.

Helísková Jaroslava, knihovnice

Tak jak bylo již avízováno, v letošním roce se pokračovalo ve zvelebování knihovny. 
Byl vyměněn zbytek regálů na knihy, pořízeny stolky, židličky a podsedáky pro děti 
a skříň pro paní knihovnici. Prostory knihovny byly vymalovány. Celkem v letošním 
roce Obec investovala do vybavení knihovny a výmalby 69 770,- Kč, z toho dotace od 
Jihomoravského kraje činila 25 000,- Kč. 

A jak plníme náš plán – přivést děti ke čtení knih?
1. V říjnu jsme zahájili cyklus „Pojďme si číst aneb kniha, kafe, kočárek“. Jedná se 

o setkání dětí s maminkami a babičkami nad knihou v prostorách knihovny.
2. Od října probíhá také čtení pohádek pod názvem „Babička čte dětem“. Každé úterý 

předčítá babička v MŠ dětem před spaním pohádku. Nyní čteme podádky z knihy 
To nejlepší z Hajaji.

3. Knihovna navázala spolupráci s družinou při MŠ a ZŠ Nížkovice. Děti 1. - 3. roční-
ku, které navštěvují družinu, každou první středu v měsíci navštíví s paní učitelkou 
knihovnu, kde si čtou, povídají a mohou si půjčit knihu i domů. Přihlásilo se zatím 
6 nových čtenářů.

4. V rámci kampaně Celé Česko čte dětem se knihovna zapojila do projektu „Babička 
a dědeček do školky“. Zde úzce spolupracujeme s MŠ.

Helísková Jaroslava, knihovnice

připomněly některé předvánoční svátky a vá-
noční tradice. Těsně před samotným rozsví-
cením vánočního stromku dozníval zpěv dětí 
základní školy, čímž krásně uzavřely kulturní 
program.

Nejen děti si mohly rozkrojit jablíčko 
a s napětím očekávat, zda se objeví hvězdička 
z  jadérek. Pouštěly se lodičky z  ořechových 
skořápek a zapalovala se první svíce na advent-
ním věnci. Na zahřátí se podával čaj a pro do-
spělé i svařák. K ochutnání bylo domácí cukro-
ví, které ochotně napekly místní důchodkyně.

Letos byla k  nahlédnutí i  nově vyma-
lovaná a  vybavená knihovna s  výstavkou 
ručně vyrobených vánočních dekorací.
Celá akce proběhla v poklidu a v pohodě, jak 

to má v  předvánoční čas být. Za 
to vše patří obrovské díky peda-

gogům ze základní a mateřské školy v Nížko-
vicích, pracovníkům obce a všem, kteří se na 
této akci podíleli. 

Vánoce patří nejkrásnějším svátkům 
v roce. Mnozí je mají spojené s časovým vy-
pjetím, úklidem, nákupem dárků na poslední 
chvíli. Je ale příjemné, když se zastavíme a na-
jdeme si alespoň chviličku sejít se ostatními 
spoluobčany, užít si kouzlo tohoto okamžiku 
a zapomenout na veškeré starosti běžného ži-
vota. Vždyť o to krásnější a bohatší pak Vánoce 
budou.

Alena Ondrová
u 
.

k 

Plánované akce
Setkání obyvatel na náměstí/ohňostroj 31.12.2017
Obecní zabíjačka    20.1.2018
Obecní ples Nížkovice   27.1.2018

Maškarní ples pro děti   11.2.2018
Ostatky – Masopust   17.2.2018
Divadlo     24.2.2018
Vítání jara    24.3.2018
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ VYHLAŠUJE 

PRVNÍ VÝZVY NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské 

bojiště byl schválen řídícími orgány tří mini-
sterstev strategický dokument (dále „Strate-
gie MAS Slavkovské bojiště“) do roku 2023. 
V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bo-
jiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům 
do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Ope-
račního programu Zaměstnanost, Programu 
rozvoje venkova a Integrovaného regionálního 
operačního programu. Přerozdělování fi nanč-
ních prostředků se bude dít prostřednictvím 
vyhlašování výzev na podporu konkrétních 
projektů. Důležitými podmínkami pro žadate-
le je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště 
a jejich projekt odpovídal cílům, které si schvá-
lená Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila. 

Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Ope-
račního programu Zaměstnanost pro zájem-
ce na založení a provozování dětské skupiny, 
školního klubu nebo příměstských táborů. 
Protože se jedná o operační program Zaměst-
nanost budou mít žadatelé možnost z této do-
tace zaplatit především osoby pečující o svěře-
né děti. 

Další výzva na předkládání projekto-
vých záměrů MAS Slavkovské bojiště bude 
vyhlášena 8. 1. 2018, a  to pro podnikatele 
v  zemědělství, kteří si tak mohou pořídit 
nové zázemí nebo zařízení pro svoji živo-
čišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro 
zpracování svých produktů. První výzva se 
bude týkat také nezemědělců na přestavbu, 
modernizaci či novou výstavbu své provo-
zovny, kanceláře nebo na pořízení strojů, 
technologií a  dalšího vybavení jako je ná-
kup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, 
pořízení hardwaru, soft waru. Školení pro 
žadatele v této výzvě se bude konat ve čtvr-
tek 11. 1. 2018 v  16:00 hodin v  Hruškách 
u Slavkova.

Během příští roku budou vyhlášeny další 
výzvy, některé určené také pro obce na území 
MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především 
o podporu z Integrovaného regionálního ope-
račního programu na rozšíření kapacity ško-
lek, vybavení odborných učeben základních 
škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních 
komunikací.

Finanční prostředky alokované na realizaci 
Strategie MAS Slavkovské bojiště budou vypla-
ceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, 
u opatření z Operačního programu Zaměstna-
nost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čer-
pání dotací přes místní akční skupiny je nižší 
podíl spolufi nancování žadatele, pomoc s ad-
ministrativou ze strany kanceláře MAS. 

Celé znění Strategie MAS Slavkovské bo-
jiště a vyhlašovaných výzev je dispozici na na-
šich webových stránkách www.mas-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
manazer@slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz

Betlémské světlo Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, 
v mnoha koutech nejen naší země, 

ale celého světa se stalo již tradicí, že si 
lidé v  době vánoční nejen provoní do-
movy různými druhy vánočního cuk-
roví, vyzdobí si své příbytky vánočními 
ozdobami, světelnými řetězy nebo si 
rozsvítí svíce. Ale ty neplanou jen tak 
nějakým světlem. To světlo je posvátné, 
jelikož bylo dopraveno do jejich domovů 
až z Betléma.

A tento rok, vážení, si můžete i  vy 
své svíce rozsvítit betlémským světlem, 
protože náš pan starosta ho 17. 12. 2017 
osobně přiveze do naší obce a předá jej 
panu děkanu Vavrovi do našeho kostela 
a vy si pro něj můžete přicházet ve dnech 
23. a 24. 12. 2017. 

Ing. Jaromír Fridrich, 
místostarosta obce

Vážení rodiče,
jak jistě víte, každoročně probíhá v prvních dvou týdnech v lednu (1. - 14. ledna) Tříkrá-

lová sbírka, charitativní projekt Charity Česká republika, kdy dobrovolní koledníci v kos-
týmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro 
potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně 
z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé for-
my podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi 
v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v re-
gionu, kde byly vybrány.

Je to tradice, která již neomylně patří k období po příchodu Nového roku a také my, ob-
čané Nížkovic, každoročně očekáváme příchod těchto koledníčků, abychom, třeba i málem, 
přispěli na dobrou věc.

Chtěl bych na tomto místě požádat, zda byste nemohli, vážení rodiče, zaangažovat více 
Vaše ratolesti, co by koledníčky. Jistě víte, že projekt nese název od toho, že králové byli tři. 
Bohužel v současné době jsme rádi, že skupinku koledníků tvoří jeden dospělý (vedoucí 
skupiny.) + jedno, max. 2 děti. 

Pokud byste chtěli své děti zapojit do Tříkrálové sbírky, ale máte obavu, že by se jim třeba 
cestou mohlo něco přihodit apod., klidně je můžete doprovodit i Vy.

Zájemci se mohou obrátit na paní Dagmar Mudrlovou ve škole či Jitku Cagáškovou na OÚ.
Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Návštěva z Pedagogické fakulty
Stejně jako v loňském roce i letos nás navštívily studentky 5. roč-

níku učitelství 1. stupně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
se svým vyučujícím doc. Mgr. Jiřím Havlem, Ph.D., kteří přijeli do 
naší školy dopoledne 9. listopadu. Během celého dopoledne pozoro-
vali výuku v jednotlivých třídách a ročnících. Mohli se seznámit s tím, 

jak v praxi aplikujeme metody kritického myšlení jako je myšlenková 
mapa, ALFA BOX, skládankové čtení, dále pak činnostní a prožitko-
vé učení, sebehodnocení a hodnocení žáků navzájem. Vnímali inkluzi 
jako běžnou součást výuky a velmi ocenili příkladnou práci asistentek 
i respektující přístup k dětem i dospělým. Po výuce proběhl rozbor jed-
notlivých hodin, kterého se zúčastnil i pan starosta Dušan Horák. Stu-

Ze života základní školy
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dentky i jejich vyučující měli možnost se zeptat na věci, které je zaujali 
nebo je zajímali. Bylo to velmi vzájemně obohacující dopoledne. Jsem 
velmi ráda, že naše škola se stává inspirující pro budoucí učitele. Děkuji 
všem vyučujícím za příkladnou práci.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Školní parlament
Symbolicky v den – 20. října, kdy se konaly v České republice Sně-

movní volby, se uskutečnily v naší škole volby do Školního parlamen-
tu. Parlament se vyjadřuje k dění ve škole. Pod vedením pedagogů se 
spolupodílí na řešení výchovných problémů a  na navrhování a organi-
zování některých školních akcí – jako je příprava i průběh vánočního 
jarmarku, návrhy školních akcí a výletů.

Volby probíhají téměř stejně jako ty opravdové – s kandidáty, pro-
gramem, volební řečí, volební komisí, tajným hlasováním i  volební 
urnou. Letos bylo uchazečů o práci ve Školním parlamentu rekordně 
patnáct, ale zvoleno mohlo být pouze pět. Nakonec voliče přesvědčili 
svým programem Magda, Aneta, Natálie, Matěj a Veronika, která se 
s nejvyšším počtem hlasů stala zároveň předsedkyní. 

Krátce z činnosti školní družiny
V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 25 žáků. Mimo 

činností odpočinkových a zájmových se naše školní družina od září 
zapojila do projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov 
u Brna „ Technika pro školní družiny“. Hlavním cílem je vzbudit u dětí 
zájem o techniku, začlenit „technické“ činnosti do vzdělávacího pro-
gramu školních družin. Do školní družiny nám byly dodány stavebni-
ce Merkur různé obtížnosti a žáci v současné době sestavují jednotlivé 
výrobky, za které dostávají potvrzení do průkazu.

Od října se každé úterní odpoledne setkáváme v Klubu deskových 
a logických her. Náplní klubu je rozvoj logického a strategického myš-
lení žáků, procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, 
myšlení i matematické představivosti. Pro žáky jsou připravovány růz-
né hádanky i rébusy, nejmladší žáci řeší nejvíce úkoly týkající se zrako-
vé percepce, pozornosti a soustředění. Dále žáci hrají nové i osvědčené 
hry jako jsou piškvorky, sudoku, šachy a různé karetní a deskové hry. 

V měsíci listopadu jsme navázali spolupráci s místní knihovnou 
a paní Helískovou. Každou první středu v měsíci tráví žáci ŠD jednu 
hodinu v  knihovně. Nejprve probíhá společné čtení vybraného pří-

běhu a poté žáci mají možnost samostatného čtení či prohlížení knih. 
Díky této spolupráci se podařilo nalákat do knihovny nové malé čte-
náře, kteří si již zapůjčili první knihy. V přetechnizované době mobilů 
a počítačů se snažíme v dětech vzbudit zájem o čtení a ukázat jim, že 
čas strávený s knihou je kvalitně strávený čas.

Proběhlé i plánované akce
V podzimních měsících proběhly na naší škole dva výukové pro-

gramy týkající se zdraví – Zdraví dětem a Tajemná skříň doktora Sa-
charina. Paní učitelky z  mateřské školy zorganizovaly tradiční Dra-
kiádu a   Lampionový průvod s uspáváním broučků. Mladší ročníky 
společně s mateřinou vycestovaly na Výstavu drobného zvířectva do 
Slavkova u Brna, celá škola se koncem listopadu vydala do brněnské 
Lipky na zajímavé programy – Hospodářství u Šnofouse a Vlněná díl-
na. Děti a žáci MŠ a ZŠ Nížkovice vystoupili se svým lidovým pásmem 
pro místní seniory a první adventní neděli zpestřili program při slav-
nostním rozsvícení vánočního stromu.

K tradičním předvánočním akcím školy patří Vánoční dílničky 
a  jarmark, které proběhly ve čtvrtek 7. prosince v místní sokolovně. 
Návštěvníci si mohli projít šest dílniček a vyrobit si krásné zimní de-
korace nebo nakoupit u dětí na jarmarku. Pro všechny bylo připraveno 
bohaté občerstvení. 

V pátek 8. prosince nás navštívili kamarádi z DD Lila v Otnicích, se 
kterými pečeme každý rok perníčky a pro které i letos chystáme velký 
Benefi ční vánoční koncert v kostele sv. Kunhuty v Nížkovicích. Věříme, 
že i letos se nám povede a vneseme, v tomto předvánočním čase, svým 
vystoupením klid, pohodu a lásku do mnoha lidských srdcí.

Zaměstnanci a děti ZŠ a MŠ Nížkovice přejí všem krásné a pokojné 
Vánoce.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Výukový program Brno - „Hospodářství u Šnofouse“ 
a „Vlněná dílna“ 
V listopadu se celá 

naše škola vydala  do 
školského zařízení 
pro enviromentální 
vzdělávání na praco-
viště Lipová do Brna. 
Žáci 1. a  2. ročníku 
se účastnili progra-
mu „Hospodářství  u 
Šnofouse“ a  starší žáci 
byli součástí programu 
„Vlněná dílna“. Pohád-
ka o  panu Šnofousovi 
nás zavedla k  tématu 
domácích zvířat. Žáci 
se seznámili s  půvo-
dem některých potra-
vin - vejce, maso, mlé-
ko... Hravou formou 
si zopakovali zvířecí 
rodiny - husa, houser, housata apod. Při pobytu venku si zkusili po-
dojit kozu. Vyzkoušeli si také kreslení husím brkem a stloukli máslo ze 
smetany. Starší žáci byli  rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali 
po celé dopoledne. Program byl zaměřený na kontakt dětí s ovčí vlnou. 
Žáci shlédli videoukázky stříhání vlny nůžkami i strojkem, vyzkoušeli 
si zpracování ovčího rouna od praní přes česání, spřádání až po tkaní 
a fi lcování. Žáci získali informace o dalším využívání tohoto obnovi-
telného materiálu a vyrobili si fi lcový výrobek. Výukový program na 
Lipce byl velice pestrý a žáci při práci zapojili všechny své smysly.

 Mgr. Marta Valentová

j y p p y
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Ze života Mateřské školy

Kateřinská zábava

Setkání v centrech naší MŠ
Ve středu 22. listopadu přijely do naší mateřské školy ředitelky 

a učitelky ze Slavkovska, aby se seznámily s prací v centrech a mohly 
tak sdílet zkušenosti dobré praxe. Celé dopoledne probíhalo pod od-
borným vedením vedoucí učitelky Danky Doležalové, která velmi peč-
livě a s vysokým nasazením připravila činnosti do jednotlivých center. 
Na děti ve třídě čekalo 7 otevřených center, kde mohly plnit připra-
vené úkoly. Například v centru domácnosti obšívaly vlnou polštářek 
pro medvídka, v dílně stavěly domeček na kuří nožce, v centru kostek 
stavěly stavbu podle plánu. Vše bylo propojeno s přečtenou pohádkou 
tak, aby si ji děti lépe zapamatovaly. Přítomné pedagožky diskutovaly 
již během činnosti dětí a  i poté, kdy došel pan starosta. Všichni pří-
tomní ocenili způsob vedení výuky a  schopnost mluvit s  dětmi re-
spektujícím způsobem. Tímto velmi děkuji za příkladnou reprezentaci 
mateřské školy.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Práce v centrech – sdílení zkušeností dobré praxe 
v mateřských školách
Možnost nahlédnout do jiné mateřské 

školy, být přítomen obvyklé činnosti dětí a v 
následné diskusi si vyměnit získané poznatky 
s ostatními zúčastněnými na různá témata…

Tento cíl bude mít sada setkání vyučují-
cích mateřských škol v ORP Slavkov u Brna. 
Jako první navštívili vyučující šesti mateř-
ských škol mateřinku v Nížkovicích. 

Akce se uskutečnila ve středu 22. listo-
padu a paní učitelky zjistily, jak lze aplikovat 
práci v centrech v běžných podmínkách kla-
sické mateřské školy.

Paní učitelky byly přítomny činnostem 
dětí, načerpaly inspiraci, ať už v  rámci pro-
hlídky školky, při činnosti dětí v  centrech, 
v  rozhovoru s  vedoucí učitelkou nebo paní 
ředitelkou na různá témata. 

Děkujeme paní ředitelce Ivoně Princlíkové i vedoucí učitelce ma-
teřské školy Danuši Doležalové za možnost navštívit školku v Nížkovi-
cích i za čas, který vyučujícím z ostatních školek věnovaly.  

Více informací o akci a další činnosti Místního akčního plánu roz-
voje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna najdete na www.map-slavkov.cz.

Mgr. Jitka Schovancová

Výlet MŠ do „VIDA“ centra
23.11. navštívily děti II. třídy vědecké centrum „VIDA“ v  Brně 

s programem „Když kámen promluví“. V učebně děti v kruhu odha-
lovaly tajemství v pytlíčku, které měly za úkol nakreslit a po té zjistit 
skutečnost. Dozvěděly se, že každý kámen jinak zní, když se na něj za-
ťuká dřívkem, co se může z kamene vyrobit a na kamenité cestě hledaly 
postupně různobarevné kamínky - tygří oko, jaspis, růženín, tyrkys, 
křišťál, jadeit, citrín a další.

Po svačině děti navštívily ještě divadlo vědy se science show „Co 
ucho slyší“. Obohaceni o nové zážitky jsme se s radostí vraceli do školky 
na připravený oběd.

Romana Chvátalová, učitelka MŠ

Dne 25.11. se v naší obci tradičně uskutečnila krojovaná Kateřin-
ská zábava. Celkem 10 párů místních žen a dívek opět obléklo krás-
né kroje od paní Práchynské, které sklízely obrovský úspěch. K tanci 
a  poslechu zahrála mladá skupina AD HOC 
TEAM. Podařilo se jí opakovaně roztancovat 
celý sál a  vytvořit úžasnou atmosféru. Letošní 
zábavu navštívilo rekordních 133 platících hos-
tů. Tombola byla opravdu štědrá a velice rychle 
vyprodaná (přestože obálek bylo více než loni). 
Během volenky si hosté vytancovali barevné 
srdíčkové kolíčky. „Kateřiny“ si pečlivě hlídaly 
své právo, ale přesto o něj ještě před půlnocí při-
šly. To však zábavu nezkazilo a krojované ženy 
a dívky o půlnoci předvedly své překvapení, kte-
ré musely pro velký úspěch dvakrát zopakovat. 
Za všechny „Kačenky“ bych chtěla poděkovat 
obci Nížkovice za spolupráci při pořádání zá-
bavy, štědrým sponzorům za dary do tomboly, 
p. Práchynské za krásné kroje a  samozřejmě 
i všem ostatním, kteří se na akci podíleli. Již teď 

se těšíme, až se s Vámi opět za rok setkáme při další vydařené Kate-
řinské zábavě!

Mgr.Eliška Brabencováý g
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Nová sezóna mladých hasičů
V září započala nová soutěžní sezóna mladých hasičů pro rok 

2017/2018. První soutěž proběhla v sobotu 16.září 2017. Zde se sou-
těžilo ve štafetě požárních dvoji a v běhu jednotlivců na

60m. Na štafetě se umístili mladší na třetím místě ze sedmi sou-
těžních družstev a starší na čtvrtém místě. Na šedesátce běželi z níž-
kováků Matěj Ch. a Anežka V., kteří se každý umístili ve své kategorii 
na desátém místě.

Následný měsíc byl na programu závod požární všestrannosti. 
Akce se konala v sobotu 14.října 2017 v Hlubočanech. Nasazena byla 
dvě družstva. Jedno za mladí a jedno za starší žáky. Mladší se umís-
tili na čtvrtém místě ze sedmadvaceti 
družstev. Starší skončili na třetím mís-
tě ze šestadvaceti startujících družstev. 
Doprovodnou soutěžní disciplinou 
byla štafeta požárních dvojic. Na ní se 
mladší umístili na druhém místě z de-
vatenácti družstev. Starší pro neplatný 
pokus skončili na devatenáctém mís-
tě.

Na zimní měsíce mají na progra-
mu mladí hasiči soutěže ve vázání uzlů 
na čas. První závod proběhl 11.listo-

padu 2017 v Drnovicích. Na soutěž bylo sestaveno jedno družstvo 
přípravky a to skončilo na šestém místě z devatenácti družstev. Za 
mladší nastoupila tři družstva. Ta se umístila na druhém, jedenác-
tém a dvacátém místě z pětačtyřiceti družstev. Starší žáci nasadili dvě 
družstva a ta skončila na sedmnáctém a jednadvacátém místě ze se-
dmačtyřiceti družstev.

Druhý závod ve vázání uzlů proběhl 25.listopadu 2017, tentokrát 
v Hrušovanech u Brna. Do soutěže se podařilo sestavit stejný počet 
družstev. Na tomto závodě se dařilo těm nejmenším, tedy přípravce, 
která dosáhla na třetí místo z osmnácti družstev. Mladším se tento-

krát příliš nedařilo a obsadili šesté, sed-
mé a šestnácté místo ze sedmadvaceti 
družstev. Starší žáci si trochu polepšili 
a dosáhli na třinácté a devatenácté mís-
to ze šestadvaceti soutěžních družstev.

Tímto byly soutěže pro kalendářní 
rok 2017 ukončeny a další budou ná-
sledovat začátkem roku 2018, kdy oče-
káváme další závody v uzlování. Pokud 
by některé děti chtěli rozšířit naše řady, 
tak mají dveře k nám otevřené.

Ludvík Šimek

y

Zaprášený betlém

Oprava věže kostela v Nížkovicích

Milí přátelé, jsou věci, které používáme 
jednou za čas, a tak se nám může stát, že je 
najdeme po delší době nepoužívání zaprá-
šené. Mezi takové věci může patřit třeba 
betlém. Po Vánocích se schová, a když se po 
roce najde, musí se fi gurky očistit. Dokonce 
jsme museli dát fi gurky jednoho kostelního 
betléma znovu natřít barvou, protože prach 
je časem znečistil. Také v  našem životě se 
může stát podobný efekt, že nejen některé 
málo používané věci, ale také naše činnosti, 
dobrá předsevzetí nebo vztahy se časem za-
prášily. Vánoce v nás mohou vzbudit ochotu 

Po dvaceti letech se letos podařilo ob-
novit fasádu věže kostela sv. Kunhuty. Prá-
ce provedla stavební fi rma Rekonstruktiva. 
Zvětralé omítky byly odstraněny a opatřeny 
novými, celá plocha fasády byla sjednocena 
a  opatřena kvalitním nátěrem Keim. Záro-
veň byla obnovena omítka obou štítových 
stěn u  věže a  osazen nový elektroměrný 
rozvaděč. Zcela strávené vstupní kamenné 
ostění bylo nahrazeno novým. Stavební prá-
ce včetně elektromontážních prací ve věži 
včetně rozvaděče si vyžádaly náklad 401 000 
Kč. Farníci se podíleli na úhradě těchto prací 
podílem ze sbírek ve výši 105 000 Kč, SZIF 
Ministerstva zemědělství ČR přispěl dotací 

Radostné Vánoce a Boží požehnání 
v novém roce 2018 Vám i Vašim rodinám 
přejí kněží P. Oldřich Divácký, OPraem. 

a děkan P. Milan Vavro.

ke smíření s  druhými, uklidnit někdy zby-
tečný hněv, nebo zjemnit jednání s blízkými. 
Betlém nás ale může inspirovat k dalším po-
hledům na život. Uprostřed vidíme Svatou 
rodinu. Máme se v naší rodině rádi? Jsme si 
za to navzájem během roku vděční a pomá-
háme si? Děkujeme si navzájem a snažíme se 
udělat druhým radost?  

Jednotlivé postavy v  betlémě také něco 
představují, každá přináší nějaký výsledek 
své práce. Mohu se zamyslit nad tím, čím 
jsem prospěšný mé rodině, mému okruhu 
přátel nebo celé společnosti. Že i  já mám 
něčím přispět, nejen se nechat obsluhovat 
nebo čekat, že za mne všechno udělají ti dru-
zí. Jako se fi gurky znovu postaví do betléma, 

ve výši 206 000 Kč a Obec Nížkovice poskytla 
dotaci 90 000 Kč. Farnost vyslovuje panu sta-
rostovi a obecnímu zastupitelstvu poděková-
ní, neboť bez této dotace by se akce nemohla 
uskutečnit. 

Poslední oprava věže proběhla v  roce 
1999 nákladem 96 000 Kč, avšak z velké části 
svépomocí. Bylo postaveno lešení a vyspra-
veny omítky, severní strana byla zcela nově 
nahozena zedníky fi rmy pana Hladkého ze 
Švábenic. Nátěr barvou Paulín provedli far-
níci sami. Na věži byl tehdy obecním úřadem 
instalován nový hodinový stroj a modré prů-
svitné ciferníky.

P. Milan Vavro, farář

aby směřovaly ke světlu betlémské jeskyně, 
mohou Vánoce nás, všechny lidi dobré vůle, 
znovu nasměrovat k  dobru. Mohou v  nás 
probudit schopnost vidění toho pozitivního 
namísto kritiky, lhostejnost obrátit ve snahu 
udělat něco pro to, aby to bylo lepší. Pokud 
se počítáme mezi věřící křesťany, můžeme 
znovu oprášit a oživit svou víru v toho, který 
přišel z nebe a zjevil se nám jako člověk, aby 
nás ozářil Božím světlem. 

Až budeme pořizovat hmotné dárky, vy-
tvořme také ty dárky nehmotné, ke kterým 
nás inspirovalo zamyšlení nad betlémem. 
Naši blízcí na ně také čekají. Přeji vám i vašim 
blízkým radostné prožití letošních Vánoc. 

P. Milan Vavro, farář
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SK Nížkovice - podzim 2017/2018
Muži „A“ - III. třída skupina B
1. Velešovice 11 10  0  1  48:15 30 Tabulka střelců:
2. Zbýšov 11   8  1  2  41:20 25 1. Berný Lukáš 12 

(2xpen)
3. Bošovice 11   6  4  1  36:18 22 2. Svoboda Marek 4
4. Němčany 11   6  1  4  29:21 19 3. Kousek Miroslav 3
5. Nížkovice 10   5  1  4  31:21 16      Novotný Martin 3
6. Letonice B 11   3  4  4  21:27 13 4. Horák Tomáš 2
7. Heršpice 10   4  1  5  26:39 13      Lotrek Erik 2
8. Slavíkovice 10   2  4  4  28:26 10      Rychtárik Roman 2
9. Dražovice B 11   3  0  8  29:39 9 5. Dlhý Radek 1
10. Křenovice B 11   2  3  6  20:36 9      Jeřábek Jiří 1
11. Lovčičky 10   2  2  6  17:27 8      Piňos Pavel 1
12. Kroužek 11   1  3  7  18:55 6
Utkání Nížkovice - Heršpice a Lovčičky - Slavíkovice bude dohráno na jaře 

Muži „B“ - IV. třída skupina B
1. Vážany B 9   8  0  1  31:12 24 Tabulka střelců:
2. Kobeřice B 9   7  1  1  43:18 22 1. Piňos Pavel 5
3. Šaratice 9   6  1  2  30:13 19 2. Berný Lukáš 3
4. Rašovice 9   4  1  4  20:21 13      Svoboda Marek 3

5. Nížkovice B 9   3  3  3  17:17 12 3. Kousek Miroslav 2
6. Velešovice B 9   4  0  5  19:24 12 4. Chytil Tomáš 1
7. Kroužek B 9   3  0  6  20:27 9      Fridrich Petr 1
8. Hodějice B 8   2  2  4  21:25 8      Jeřábek Jiří 1
9. Křižanovice B 8   2  1  5  21:31 7      Novotný Martin 1
10. Lovčičky B 9   0  1  8  16:50 1
Utkání Hodějice B - Křižanovice B bude dohráno na jaře 

Dorost - okresní přebor Brno venkov
1. Svratka Brno „B“ 11   8  1  2  61:20 25
2. Kobeřice / Nížkovice 11   8  1  2  49:17 25
3. Habrovany 11   7  1  3  33:19 22
4. Domašov / V. Knínice 11   7  0  4  32:34 21
5. Slatina / Slovan „B“ 11   6  1  4  38:37 19
6. D.Loučky / Čebín 11   6  0  5  31:23 18
7. Mokrá / Ochoz 11   6  0  5  27:22 18
8. Vojkovice /RAFK „B“ 11   5  1  5  28:32 16
9. Troubsko / Bosonohy 11   5  0  6  24:26 15
10. Vev. Bítýška 11   2  1  8  26:34 7
11. Křenovice 11   2  1  8  24:53 7
12. Těšany 11   0  1  10    6:62 1


