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Milí spoluobčané, do rukou se vám 
dostává další, tentokrát 4. letošní vydání 
Nížkovického zpravodaje. Jak se stalo po-
malu zvykem, každý rok v  tomto vydání 
spíše bilancujeme průběh roku, a  tak ani 
já neporuším tradici a trochu budu bilan-
covat. 

Než tak učiním, chtěl bych zde zmínit, že 
po necelém roce působení v  zastupitelstvu 
odstoupili ze svých pozic z osobních a časo-
vých důvodů pánové Radomír Brzobohatý 
a MUDr. Petr Suk. Oběma touto cestou za 
dosavadní práci chci poděkovat. Samozřej-
mě oba bylo nutné nahradit, a tak za pana 
Brzobohatého vstoupila do řad zastupitelů 
paní Bc. Jitka Křivánková a MUDr. Suka na-
hradil pan Pavel Urbánek.

A nyní se již pustím do bilancování. Za-
čít mohu asi tím, co jsme měli v plánu, co 
se povedlo a co se naopak nepovedlo. Plá-
nů a  toho, co bychom v  obci chtěli udělat 
je mnoho, např. rekonstrukce stávajících 
a vybudování nových chodníků, revitalizace 
veřejného osvětlení, dlouho slibovaná cesta 
za hřbitov, vybudování sběrného místa, po-
zemkové úpravy, a tak bych mohl pokračo-

vat. Ale ne vše je snadné, a ne na vše má obec 
fi nanční prostředky. 

Největším, fi nančně nejnáročnějším a asi 
nejsmělejším plánem byla a je akce „Rekon-
strukce sokolovny a revitalizace středu obce“, 
která, mimo rekonstrukci sokolovny, revita-
lizaci návsi s okolím sokolovny, zahrnuje tak-
též rekonstrukci ZŠ a MŠ vč. víceúčelového 
hřiště za MŠ. Samozřejmě není a ani  nebude 
možné toto vybudovat jako celek, ale bude se 
muset postupovat v etapách, jak v návaznosti 
na dotace, tak na vlastní fi nanční prostředky. 
V současnosti máme dokončenu PD tak, že 
může být zahájeno územní řízení.

Co se týká dalších akcí, tak zde bych, jak 
jsem již předeslal na setkání se seniory, zmí-
nil tolik let slibovanou cestu za hřbitov. Pro-
jektová dokumentace je zpracována, máme 
všechna potřebná souhlasná stanoviska 
a  byla podána žádost o  stavební povolení. 
Prostředky na výstavbu jsou v rozpočtu na 
rok 2020 vyhrazeny, tak snad už nám nic ne-
bude bránit v tolik očekávané realizaci. 

Plánovali jsme a  plánujeme pozemkové 
úpravy. K tomu, abychom vůbec mohli zahá-
jit na začátku roku 2020 cokoli kolem pozem-

kových úprav, potřebujeme souhlas vlastníků 
50 % z celkové výměry orné půdy v katastru 
Nížkovice. Dále rekonstrukci chodníku od 
obchodu nahoru k cestě k RD manželů No-
votných a vybudování nového po druhé stra-
ně od domu pana Pařízka k zastávce U kříž-
ku, dále revitalizaci VO v obci a vybudování 
sběrného místa. Máme zpracovanou PD na 
chodníky a VO. Také již proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele revitalizace VO. Taktéž 
zde záleží na majitelích dotčených pozemků, 
zda nám dají souhlas s umístěním stavby. To 
je celkem v  krátkosti vysloveno podstatné 
o tom, co se v současné době řeší a v nejbliž-
ším čase řešit bude.

Každý si tedy můžete utvořit vlastní po-
hled na to, zda se něco děje, zda starosta či 
zastupitelé zahálí za peníze všech nebo zda 
se snaží o to, aby bylo v obci lépe a aby byla 
krásnější.

Dovolte mi závěrem všem bez rozdílu 
popřát krásný adventní čas, šťastné a veselé 
Vánoce a těm, s kterými se třeba nepotkám, 
tak mnoho štěstí, zdraví, klidu, pevné nervy 
a úspěchů v roce 2020.

Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce
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Poplatek za svoz odpadu
Vážení občané, jak sám název článku napovídá, bude řeč 

o odpadu, zejména tedy o poplatku za jeho svoz.
Před 7 lety 1. 1. 2012 byla zastupitelstvem obce schválena 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovila sazba na svoz ko-
munálního odpadu, a to částkou 490,-Kč na poplatníka za rok. 
Nebudeme si nalhávat, že ne všem se tehdy zvýšení poplatku 
líbilo a zdálo se jim, že je poplatek zbytečně vysoký. Ale věřte, že 
bylo nutností cenu navýšit, jelikož obec už tak na svoz odpadů 
doplácela nemalé peníze z obecní kasy.

Dnes je dvanáctý měsíc roku 2019, poplatek máme stále ve 
výši 490,-Kč na osobu a  rok. Důvod je prostý. Obec jednoduše 
nechtěla vysávat peněženky občanů neustálým zvyšováním po-
platků. A dokud to bylo jen trochu možné, snažila se rozdíl mezi 
částkou zaplacených poplatků od občanů a skutečnou cenou za 
svoz odpadů dotovat z  peněz obce, i  když se stále cena svozu 

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 1. prosince 2019 začal advent 

– doba očekávání a  příprav na Vánoce. 
Většina z nás nejspíš začala uklízet, péct 
cukroví a  nakupovat nejen dárky. Aby-
chom se ze všech těch příprav nezblázni-
li, na chvilku jsme se zastavili a setkali na 
návsi u příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu.

Po úvodním slovu pana místostaros-
ty se o  kulturní program postaraly děti 
z mateřské a základní školy pod vedením 
svých učitelů. Po jejich vystoupení se roz-
svítil strom a  zapálila se první adventní 
svíce. Připomněli jsme si pár vánočních 
zvyků – krájení jablíčka a pouštění lodi-
ček z  ořechových skořápek. K  Vánocům 
patří samozřejmě i cukroví, a tak nám ho 
napekly místní důchodkyně.  A abychom 
se v tomto chladném dni zahřáli, uvařily 
nám kuchařky z  MŠ čaj, punč a  svařené 
víno.

Naše konkrétní Vánoce
Doba adventní, která nás uvádí do slavení Vánoc, je v našich 

přírodních podmínkách spojena s kontrastem temnoty a svět-
la. Dny jsou krátké, tmavé večery i rána je potřeba prosvěcovat 
světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. Do 
tohoto temného období roku zaznívají slova Bible, jež nás vybí-
zejí k tomu, abychom se obrátili, neboť den se přiblížil, abychom 
se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po 
jeho stezkách. Co to pro nás konkrétně znamená, jako výzva 
k  prožití Vánoc? Například se budu více zajímat o  své blízké, 
děti, manželku, vyslechnu je, udělám si na ně čas. Opráším 
bibli a přečtu si kapitolu z evangelia. Když vím, jak se v dané 
situaci zachovat správně, odvážně to udělám. Budu si všímat, 

zda v mém okolí není někdo, komu bych mohl pomoci. Zkusím 
najít alespoň 5 věcí, za které mohu být Bohu vděčný a poděkuji 
v modlitbě. Dnes vykonám jeden dobrý skutek a nikomu o něm 
nepovím. Půjdu do letošních Vánoc ke svátosti smíření. Trpě-
livě vyslechnu každého, kdo mi chce něco sdělit, postěžovat si. 
Budu se modlit za lidi, kteří mi ubližují. Udělám něco, do čeho 
se mi nechce, ale vím, že je to důležité…

Věříme, že naše konkrétní snažení přinese své plody a Váno-
ce se stanou záležitostí našeho srdce. Nabízíme vám také mod-
litby, které mohou obohatit vaši rodinu i každého z vás na štědrý 
večer. 

P. Milan Vavro, děkan

Chtěla bych popřát všem, aby si užili 
předvánoční i vánoční čas v kruhu svých 
nejbližších, zapomněli na stres a  staros-

ti a  užívali si klidu a  pohody vánočních 
svátků.

Mgr. Eliška Brabencová

nenápadně zvyšovala tak, že se letos výdaje za svoz odpadu vy-
houply na částku 568 684,-Kč. 

Z toho příjmy z vybraných poplatků za odpad činí 359 000,-Kč. 
K tomu má obec příjmy za vytříděný odpad ve výši 127 000,- Kč. 
Obec tedy dotovala vývozy odpadů v roce 2019 částkou 86 684,-Kč. 

Situace, jak sami vidíte, je v současné době již neudržitelná, 
proto nezbývá nic jiného než přikročit k navýšení poplatku tak, 
aby se dotace na svoz odpadů ze strany obce snížila. K tomuto 
byla přijata nová Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovila 
cena za svoz odpadů ve výši 550,-Kč na osobu a rok s tím, že se-
nioři ve věku 80 let a více mají úlevu v podobě 50% slevy z výše 
poplatku. 

Účinnost této Obecně závazné vyhlášky bude od 1. 1. 2020.
Ing. Jaromír Fridrich, 

místostarosta obce
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Modlitba v rodině na Štědrý večer
Před štědrovečerní večeří se můžete 

shromáždit u slavnostního stolu k modlit-
bě a můžete použít tuto předlohu:

 Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro 
nás narodil a že při oslavě tvého narození 
může být naše rodina spolu. Zachovej nás 
a naše blízké ve své milosti, ať naší rodině 
vládne vždy láska, radost a pokoj. 

Děkujeme ti za uplynulé dny, měsí-
ce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, 
prosíme, nám i  celému našemu národu 
své požehnání do nového roku a veď svým 

Duchem všechna naše rozhodování, slova 
i skutky. 

Děkujeme ti za chvíle prožité s  těmi, 
kteří nás v  tomto světě již opustili. Shléd-
ni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny 
a  přátele (můžeme vyjmenovat) a  dopřej 
jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi.

Otče náš…

Narozený Spasitel nám přinesl smíření 
s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme 
jeden druhého za odpuštění a  podejme si 

ruce na znamení pokoje.
Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo, 

které od tebe dostáváme. Dej také pokrm 
těm, kteří ho nemají, a svůj pokoj každému 
lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Můžeme zazpívat koledu Narodil se 
Kristus Pán.

Radostné Vánoce a  Boží požehnání 
v novém roce 2020 Vám i Vašim rodinám 
přejí kněží P. Oldřich Divácký, OPraem. 
a P. Milan Vavro.

Adventní a vánoční program farnosti

Narodili se:
Radim Gala
Lukáš Peňáz

Opustili nás:
Jaroslava Vilamová 27. 10.
Jan Doležal  20. 11.
Významného životního jubilea se dožívají:
Září:  Hrabovský Miloslav
Říjen:  Kocmanová Františka, Špačková Jenofk a 
Listopad: Novozámský Vladimír, 
 Hrabovská Marie, Poláček Silvestr

Kronika

ívají:

Plánované kulturní a společenské akce

Vánoční koncert – Dambořanka  15. 12. 2019
Vánoční koncert v kostele sv. Kunhuty 20. 12. 2019
Vánoční turnaj v stolním tenise TJ SOKOL  27. 12. 2019 
Silvestrovské setkání občanů na návsi 31. 12. 2019
Obecní ples Nížkovice   18. 1. 2020
Obecní zabíjačka    25. 1. 2020
Košt slivovice    1. 2. 2020
Maškarní ples pro děti   9. 2. 2020
 Ostatky    29. 2. 2020
Divadlo - „Hrátky s čertem“   7. 3. 2020
Vítání jara    21. 3. 2020

Nedělní mše svatá v Nížkovicích v 9.30 hodin.
Předškolní i školní děti zveme s rodiči na mše s tématem pro 
děti do Slavkova každé  úterý v  18.00 nebo do Heršpic každý 
čtvrtek v 17.00 hodin.
Předvánoční koncert Danielis, 15. 12. Dům Svaté Rodiny, 
Slavkov 18.00
Zpovědní dny, kostel Slavkov, 16. a 17. 12. vždy 17.00–19.00
4. adventní neděle v Nížkovicích 22. 12. mše sv. v 9.30. 

Betlémské světlo bude v  kostele 23. 12. a  24. 12. vždy od 9.00 
do 15.00
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Nížkovicích 24. 12. ve 21.00.
Vánoční mše svaté v Nížkovicích 25., 26., 29. 12. a 1. 1. vždy v 9.30
Tříkrálová sbírka v Nížkovicích v sobotu 11. 1. od 13.00
Kurz Alfa – seznámení s  křesťanstvím, Slavkov, Dům Svaté 
Rodiny, 9. 1. v 19.00

Zahrádkářská výstava v Heršpicích 30. 9.

Zprávy z mateřské školy

Na pozvání heršpických zahrádkářů jsme vyrazili s mateřáčky na 
Výstavu ovoce a zeleniny, letos zpestřenou o výstavu retro hraček. 
K vidění bylo ovoce i zelenina mini i maxi, více či méně známá, dopl-
něná soutěží o nejkurioznější výpěstek. Děti dostaly od místních za-
hrádkářek malé občerstvení v podobě domácí limonády a bábovky.

Draci nad Nížkovicemi 24. 10.
Na čtvrteční odpoledne jsme připravili dětem tradiční pouště-

ní draků. Letos nám počasí krásně vyšlo, sluníčko svítilo a vítr fou-
kal. Všichni účastníci se tradičně sešli za mateřskou školkou a na-
kreslili křídami svého barevného dráčka. Poté jsme se hromadně 
přesunuli na pole k Ježíškovi. Všem dětem draci nádherně létali. 
Za odměnu si každý odnesl domů pamětní list a sladkou dobrotu.

Besídka pro seniory 26. 10.
I  letos jsme si s  dětmi připravili pásmo písniček a  básniček, 

doplněné o krátkou pohádku „Princeznička na bále“, kterým jsme 
našim babičkám a dědečkům přišli zpříjemnit sobotní odpoledne.

Halloween a dušičky 31. 10.-1. 11.
Tento den byl plný masek, soutěží a nechyběla ani hostina. 

Vydlabanými dýněmi a  krásnými lampičkami jsme ozdobili 
naši školku a připravili ji tak na lampionový průvod. Naši nej-
menší zašli i na místní hřbitov zapálit svíčku a říct modlitbičku 
na svátek všech svatých.
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Listopad, listopad, 
lísteček mi na zem spad

Na našich procházkách v tomto krás-
ném barevném období děti sbíraly různé 
barevné lístečky, se kterými potom tvořily 
a  kouzlily ve školce. Výsledkem je nejen 
krásná podzimní víla, ale spousta krás-
ných obrázků a výtvorů.

Výstava drobného zvířectva 
ve Slavkově u Brna 8. 11.

Na výstavu zvířátek ve Slavkově se 
děti z mateřské školky moc těšily. I letos 
byli k  vidění krásní papoušci, slepičky 
a  kohouti různého zbarvení, morčátka, 
holubi a  samozřejmě naši chlupatí ka-
marádi králíci.

Napoleon v MŠ 27. 11.
Středeční dopoledne nám přišli do 

školky zpříjemnit markytánka s  vojákem 
a přiblížili dětem, jak se oblékaly dívky v té 
době. Ukázali pušku a popovídali o bitvě. 
Děti si mohly vyzkoušet dobové oblečení.

Sněhurka a sedm trpaslíků 28. 11.
Koncem listopadu se vydali mateřáčci a žáci 1. a 2. ročníku na 

divadelní představení do divadla Radost v Brně. Pětice herců zde za-
hrála loutkami známou pohádku o krásné a hodné Sněhurce, o zlé 

Ze života základní školy
V září usedlo do školních lavic 47 žáků, 

kteří jsou rozděleni ve třech kmenových 
třídách. K  výuce jsou využívány všechny 
prostory školy, dvě třídy v patře, třída školní 
družiny, která je zároveň kmenovou třídou 
žáků 5. ročníku a učebna vytvořená ze staré 
šatny, která je vybavena lavicemi a  novým 
nábytkem. Ve výuce používáme prvky jak 
skupinové práce, projektového učení, tak in-
dividuálního přístupu k žákům. Snažíme se 
o to, aby žáci získané vědomosti uplatňovali 
v praxi, vedeme je k  samostatnosti a  sebe-
hodnocení. I díky sponzorským darům mů-
žeme vyjíždět na různé projekty a  aktivity 
mimo školu, které tak zpestřují každodenní 
výuku ve školních lavicích.

V  polovině září jsme zažili krásné tři 
dny na adaptačním výjezdu v Čeložnicích. 
Koncem měsíce žáci 1. a  2. ročníku na-
vštívili výstavu heršpických zahrádkářů, 
kterou nás velmi mile a poutavě proved-
la paní Zástřešková. V říjnu jsme vyrazili 
do brněnského Rozmarýnku na program 

„Ferda mravenec ve vodní říši“ a „Čarov-
né býlí.

V pátek 11. října se uskutečnily tradiční 
volby do Školního parlamentu. Je potěšující, 
že žáci mají o práci v parlamentu zájem a ne-
musí se k této aktivitě přemlouvat ani nutit. 
Letos se přihlásilo devět kandidátů. Nejvyšší 
počet hlasů získal Cyril. Spolu s ním budou 
pracovat pro školu Vilém, Nela, Vendula 
a Tereza. 

Ve středu 16. 10. 
proběhl v rámci MAP 
II rozvoje vzdělávání 
a LORDM workshop 
„Žijí mezi námi ... 
a  nevidí nebo nesly-
ší“ v  Křenovicích. 
Žáci byli seznámeni 
se zrakovým a  slu-
chovým postižením, 
s  komunikací mezi 
těmito lidmi a vhod-
nými pomůckami, 

které si mohli vyzkoušet. Čtvrteční ráno 
po podzimních prázdninách jsme zahájili 
příjemným hudebním programem Lucie 
Doušové – muzikoterapií a bubnováním. Po 
roční přestávce, kterou v loňském roce způ-
sobila neúroda plodin, jsme se 1. 11. pustili 
do dlabání, vyřezávání a  zdobení dýní. Ty 
čekaly na své rozsvícení na páteční podve-
čer. V pět hodin odpoledne se děti, rodiče 
i prarodiče sešli u školy, kde své dýně roz-
svítili a  společně prošli s  lampiony vesnicí. 
V úterý 13. 11. zavítala k nám do školy vel-

a závistivé královně a sedmi trpaslících, u kterých našla Sněhurka 
úkryt. Nejvíce smíchu v dětech vyvolal papoušek, který pořád mlu-
vil a měl vtipné komentáře.

Bc. Olga Dopitová
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mi milá a vzácná návštěva-paní spisovatel-
ka Ivona Březinová. Je známou a úspěšnou 
autorkou více než sto knih pro děti. Ukáza-
la, jak vznikají knihy a co tato práce obnáší. 
Představila nám knížky z  její edice „Má to 
háček „, kde jsou hlavními hrdiny děti odliš-
né či s nějakým problémem. 

Ve čtvrtek 28. 11. žáci 1. a  2. ročníku 
společně s  dětmi MŠ navštívili v  brněnské 
Radosti loutkové představení Sněhurka 
a sedm trpaslíků. Co nás ještě čeká? Žáky 3.-
5. ročníku v prvním prosincovém týdnu an-
glické divadlo ve Slavkově u Brna, budeme 
péct perníčky a setkáme se s kamarády z DD 
LILA Otnice. Připravujeme se na Vánoční 
dílničky a  jarmark a  také na poslední akci 
v  tomto roce –Benefi ční vánoční koncert 

pro DD Lila. Na závěr mi dovolte jménem 
všech zaměstnanců poděkovat všem, kteří 
podporují jakýmkoliv způsobem činnost 
školy, všem rodičům i  Obecnímu úřadu, 
kteří nám pomáhají při organizování a zajiš-

ťování různých školních akcí.
Přeji všem krásné a klidné vánoční svát-

ky v  kruhu svých nejbližších a  do nového 
roku převážně zdraví, lásku a pohodu.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Budoucí učitelé na naší škole
Je již tradicí, že naši školu pravidelně navštěvují studenti Pedago-

gické fakulty Masarykovy univerzity, kteří budou po státní zkoušce 
učit své první žáky.  Letos, v pondělí 18. listopadu, k nám přijelo 12 
budoucích učitelek prvního stupně se svou vyučující Mgr. et Mgr.  
Lucií Grůzovou, Ph.D. . Před zahájením výuky si prohlédly celou 
školu. Během dopoledne pozorovaly vzdělávání vyučovacích hodin 
v jednotlivých ročnících. Seznámily se s tím, jak v praxi probíhá ko-
munitní kruh, čtení a  psaní genetickou metodou, činnostní učení 
v matematice a vlastivědě nebo prožitkové čtení o duhových konících 
i  literární výchova s  českými pohádkami a  sebehodnocením žáků. 

Vnímaly rovné příležitosti ve vzdělávání jako běžnou součást výuky 
ve všech pěti ročnících.  Při rozboru jednotlivých hodin, kterého se 
zúčastnil i pan starosta Dušan Horák, měly studentky možnost de-
batovat s vyučujícími. Jsem velmi ráda, že naše škola je školou, kde 
se sdílí dobrá praxe a je inspirující pro budoucí učitele. Snad těmto 
studentkám vydrží jejich nadšení i zájem o učitelské povolání a v bu-
doucnu se potkáme jako kolegové v  některé z  blízkých základních 
škol. Děkuji všem našim pedagogům za příkladný přístup i pohodo-
vou atmosféru v naší škole.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Zprávy ze školní družiny
Do školní družiny je v  tomto školním roce přihlášeno 30 

žáků, je tedy maximálně kapacitně naplněna. Od září funguje 
při ZŠ i ranní družina, která je otevřena pro přihlášené žáky od 
7,00 hodin. Odpolední program se snažíme přizpůsobovat od-
chodům žáků v různých časech, což je dáno odjezdy autobusů. 
Ještě za příznivého počasí jsme byli hodně venku, nyní trávíme 
odpolední čas v  prostorech školy tvořením, kreslením, čtením 
a hraním různých společenských her. Jednou za čas mohou žáci 
využívat školní počítače nebo si pouštíme pohádky, které si děti 
samy vyberou.

Všední dny nám občas zpestří vzácná návštěva, jako tomu 
bylo tento pátek. Přivítala k nám z důvodu Napoleonských slav-
ností ve Slavkově u Brna markytánka s několika mladými děv-
čaty, oděnými v  krásných dobových kostýmech. Doprovázel je 
statný mameluk, který zaujal kluky převážně svými zbraněmi 
a oděvem. Dívky obdivovaly krásné šaty a účesy malých děvčat 
a některé se zapojily i do tance.

Od září pokračuje spolupráce ŠD s místní knihovnou. Kaž-
dé první úterý do knihovny zavítají školáci, kde společně čtou 
knihu Ladislava Špačka Dědečku, už chodím do školy. Kniha 
popisuje dětskou formou etiketu a etiku slušného chování. Vy-
právíme si o  situacích z běžného života dětí, které jsou věkem 
srovnatelné hrdince příběhů – malé Viktorce. Žáci si poté mají 
možnost prohlédnout další knihy a půjčit si je domů.

I v letošním školním roce využíváme programů MAP II roz-
voj vzdělávání v ORP Slavkovsko. V měsíci září a říjnu jsme stih-
li komiksový workshop s lektorem Danielem Vydrou a výukový 
program v terénu nazvaný Jejich domovem je mokřad. Navštívili 

jsme ve Slavkově u Brna lokalitu Mokřady 13 jezer, kde jsme da-
lekohledy pozorovali ptactvo a jiná zvířata. Slavkovskou krajinou 
kolem řeky Litavy a mokřadů nás provázel ornitolog Petr Navrá-
til.

Ve středu 20. listopadu proběhl ve školní družině volně nava-
zující zábavně vzdělávací program s miniaturními roboty Ozo-
boty. Žáci pod dohledem lektora Patrika Hrozka programovali 
tyto malé roboty za pomocí barevných kódů. Jelikož žáci robotky 
znali již z minulého roku, ti starší ze ŠD a mladší z MŠ, mohli se 
po připomenutí programování pustit do řešení složitějších úkolů. 
Museli provést robota bludištěm, stavěli mu cesty s překážkami 
či kreslili vlastní dráhy. Žáci strávili s roboty Ozoboty téměř dvě 
hodiny. Již teď se těšíme na další prosincový program, který bude 
tentokrát věnován deskovým a karetním hrám.

Dagmar Mudrlová, DiS.
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Sběr kamenů
28. 9. 2019 se za hřbitovem u  křížku 

uskutečnil ruční sběr kamenů na pozemku, 
který bude na jaře oset za účelem založení 
„květnaté louky“. Ta by měla sloužit všem 
opylovačům a  zvýšit tak biodiverzitu kra-
jiny. Sešlo se zde na dvě desítky známých 
tváří včetně těch dětských. Vlastními silami 
za pomocí hrábí, kýblů a rukou se nasbírala 
slušná hromada kamení.

Během samotného sběru panovala vese-
lá nálada a práce šla dobře od ruky. Za ho-
dinku bylo hotovo.

Děkuji všem, kdo se zúčastnili a budu se 
těšit, že nás na podobné akce přijde do bu-
doucna více. Například na jaře je plánována 
revitalizace školní zahrady. Nejen že je spo-
lečnými silami práce dříve hotova, ale záro-
veň tak dáváme dobrý příklad našim dětem. 
Těším se na setkání s vámi.

Mgr. Marcela Fiedlerová

Vyhodnocení cykloakce 2019
V sobotu 28. září 2019 na svátek sv. Václava se konalo na hřišti 

v Uhřicích vyhodnocení Cykloakce, kterou každoročně vyhlašuje 
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví.

Jde o  sportovní akci, která probíhá od jara do 31. 8., jejímž 
cílem je navštívit 27 obcí z okresů Vyškov a Hodonín a v každé 
získat razítko do vlastní cykloprůkazky. Mimo sběr razítek je mož-
nost zúčastnit se vyhledávání odpovědí na soutěžní otázky vázané 
vždy k dané obci. Za obec Nížkovice vzrostl počet cyklistů oproti 
předchozím ročníkům na 13, z toho 5 dětí.  Je to velmi pěkná re-
prezentace vzhledem k velikosti naší obce.

Na začátku slavnostního vyhodnocení letošní cykloakce byli 
všichni zúčastnění ocenění drobnými dárky, které věnoval Dobro-
volný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Během celého odpoled-
ne hrála hudební skupina Vonička V-Band, pro děti byl připraven 
skákací hrad a malování na obličej, pro dospělé ochutnávka piv. 
Zástupce Zdravotnické záchranné služby ČR předvedl názornou 
ukázku první pomoci při úrazech na kole a následně doporučil 
výbavu cyklistické lékárničky.

Starostové z Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví 
předali diplomy svým cyklistům. Obec Nížkovice navíc ocenila své 
cyklisty krásným žlutým tričkem s nápisem ŠLAPU Z „NÍŽINY“.

V průběhu programu byla možnost na oranžových kolech zís-
kat peníze od Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Pro Charitní pečo-

Setkání 

se seniory
V  sobotu 26. října 2019 odpoledne se 

v  místní sokolovně uskutečnilo tradiční 
setkání seniorů.  Po úvodním slovu pana 
místostarosty Ing. Jaromíra Fridricha ná-
sledovalo vystoupení dětí mateřské školy 
a hudební vystoupení žáků základní školy.  
Letošní setkání zpříjemnil folklórní krou-

vatelskou službu Ždánice bylo vyšlapáno 50 567,-Kč a pro ZŠ a MŠ 
Uhřice dalších 50 529,- Kč.

Završením programu byla i  letos bohatá tombola, kde hlavní 
cenou bylo krásné horské kolo. Souběžně probíhala soutěž o nej-
lepší guláš, kde Nížkováci vybojovali krásné 2. místo (Aleš Jeřábek 
a  Jan Matura). Myslím si, že většina účastníků odjížděla z Uhřic 
s pocitem pěkně stráveného sobotního odpoledne. A za sebe mohu 
říci, že se těším, jak z jara opět šlápnu do pedálů na cykloakci 2020.

Jitka Cagášková
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žek Ententyky z Heršpic se svými lidovými 
písněmi a tanci.  Jako každý rok nechyběla 
ani odborná přednáška, tentokrát v podání 
MUDr. Petra Suka, který seniorům přiblížil 
tematiku náhlých poruch zdraví – konkrét-
ně cévní mozkové příhody a srdeční infarkt 
a poučil je o základech neodkladné resusci-
tace.

Pro každého ze sedmdesáti důchod-
ců bylo připraveno občerstvení v  podobě 
chlebíčků, koláčků, kávy, čaje, vína, piva 
a cukroví, které již každoročně pečou míst-
ní seniorky – paní Kocmanová, Mudrlová, 
Partyková, Poláčková a Tvrdoňová, kterým 
pomáhala Iveta Kubová. Všem dámám tím-
to znovu děkujeme.

Kateřinská zábava
Stejně jako v  minulých letech jsme se 

rozhodly ve spolupráci s  obcí Nížkovice 
a  skupinkou nadšených děvčat uspořádat 
23. 11. Kateřinskou zábavu. Tentokrát se 
představilo svým nástupem osm párů „Ka-
teřin“ a mohu říct, že již tradičně byly oble-
čeny v krásných krojích od paní Práchynské. 
K tanci a poslechu zahrála kapela Panorama 
Band. Připravena byla opět rozmanitá a bo-
hatá tombola. I přesto, že byl téměř dvojná-
sobně zvýšen počet obálek, byly lístky téměř 
okamžitě vyprodány. Snažily jsme se večer 
zpestřit například svítícími náramky, kte-
ré při zhasnutí světel byly hezkou ozdobou 
sálu. Také bylo vystaveno mnoho fotografi í, 
které zachycovaly předchozí Kateřinské zá-
bavy. Spoustu návštěvníků takto mohlo za-
vzpomínat i na hodně dávné doby „Kateřin“. 
Je už téměř pravidlem, že půlnoc děvčata 
oživí „půlnočním překvapením“. Jak jinak 
než opět netradičním. Doprovod jim v  tu 
chvíli dělala skupina „Damichi“ a nechyběl 
ani legendární Drupi. Překvapení se pro vel-
ký úspěch muselo zopakovat.

Jménem „Kateřin“ bych chtěla poděko-
vat obci Nížkovice za to, že nám umožnila 
zábavu uspořádat, všem štědrým sponzo-
rům za dary do tomboly, paní Práchynské 
za nádherné kroje, děvčatům do pokladny, 
do šatny, k tombole, celé „skupině Damichi“, 

„Drupimu“ a  všem dobrovolníkům, kteří 
nám s čímkoli pomohli. Bez těchto všech by 
nebyla zábava takto vydařená.

Na závěr bych chtěla svým jménem po-
děkovat oběma náhradnicím a hlavně všem 
„Kačenkám“.                            Eva Brabencová

A přece se točí…
Na jaře se naskytla obci koupě zvýhodněných vstupenek na 

některé z činoherních či muzikálových představení v Praze. Na-
konec jsme vybrali muzikál Galileo Janka Ledeckého v divadle 
Hybernia. Silný příběh jednoho muže, jedné pravdy, lásky, váš-
ně i intrik. A tak se téměř čtyřicet občanů vypravilo v neděli 24. 
listopadu o půl deváté ráno objednaným autobusem směr Pra-
ha za kulturním zážitkem. Cestou jsme se zastavili v motorestu 
Melikana na občerstvení a něco málo po dvanácté hodině jsme 
již byli v Praze. Stihli jsme projít Václavským náměstím i při-
lehlými uličkami a někteří zhlédli Pražský orloj, který právě od-
bíjel třináctou hodinu. Poté jsme se již všichni společně vydali 
ulicí Na Příkopě směrem k Prašné bráně, která se jako pozdně 
gotická stavba pyšně tyčí k nebesům naproti divadlu Hybernia. 
Představení, ve kterém jsme mohli sledovat profesionální vý-
kony Dashi, Bohouše Josefa, Ivany Chýlkové, Richarda Tesaří-
ka i Pavla Zedníčka, bylo krásné a poutavé. Příběh o  tom, co 
všechno je člověk ochoten obětovat pro své přesvědčení. Věřím, 
že i přes menší zpoždění odjezdu autobusu z důvodu bloudění 
některých účastníků zájezdu, se akce líbila. Již teď plánuje kul-
turní komise v jarních měsících návštěvu některého muzikálu 
v brněnském Boby.

Dagmar Mudrlová, DiS.

Celým odpolednem nás hudebně do-
provázel pan Josef Pospíšil st. z Dambořic. 
Kdo chtěl, zpíval a tančil, kdo zpívat nechtěl, 
měl příležitost popovídat si se svými zná-
mými a sousedy. Strávili jsme tak příjemné 
podzimní odpoledne s našimi staršími spo-
luobčany. Za setkání Vám děkujeme.

Alena Ondrová
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Mladí hasiči
Začátkem září nastal pro mladé hasiče 

nový soutěžní ročník. Opět nám po roce 
děti povyrostly, některé se přesunuly z pří-
pravky do mladších, další z  mladších do 
starších a  někteří nás opustili do dorostu. 
Zaběhnuté sestavy se nám tím rozpadly 
a  bylo potřeba seskládat nová družstva. 
První soutěžní událost připadla na 14. září 
2019 a uskutečnila se ve Vyškově. Na pro-
gramu byl běh jednotlivců na 60 m a hlavně 
štafeta požárních dvojic. Na štafety nastou-
pila dvě družstva mladších a  jedno druž-
stvo starších. Mladší se umístili na třetím 
a devátém místě ze třinácti družstev. Starší 
obsadili šesté místo z dvanácti družstev.

O  týden později jsme vyrazili na další 

soutěž, tentokrát do Velešovic. Na progra-
mu soutěžního dne byl požární útok a šta-
feta požárních dvojic. Na útoky jsme se-
skládali dvě mladší a jedno starší družstvo. 
Mladší skončili na čtvrtém a pátém místě 
ze čtrnácti družstev. Starší skončili na dru-
hém místě z jedenácti družstev. Na štafetě 
byli mladší na druhém a  devátém místě, 
starší na třetím místě.

Na 12. října 2019 připadla podzim-
ní část okresního kola hry „Plamen“, 
konkrétně „Závod požárnické všestran-
nosti“. Akce probíhala v Bošovicích. Za 
mladší nastoupily dvě hlídky a za starší 
jedna hlídka. Pořadí mladších bylo páté 
a  čtrnácté místo z  pětadvaceti. Starší 
skončili čtrnáctí ze čtyřiadvaceti. Tím 
skončily před zimou venkovní aktivity 
a mohli jsme se začít připravovat na uz-
lovou ligu.

První prestižní uzlová soutěž proběhla 
16. října 2019, jako již tradičně v Drnovi-
cích. Na soutěž dorazilo sedmnáct druž-
stev přípravky, třicet tři družstev mladších 
a šestačtyřicet družstev starších. Podařilo 
se nám poskládat i přípravku, a tak jsme si 
s ní konečně zasoutěžili. Přípravka skon-
čila na třináctém místě. Za mladší jsme 
seskládali pouze dvě družstva. Ta se umís-
tila na druhém a devatenáctém místě. Za 
starší nastoupila také dvě družstva a ta se 
umístila na sedmém a desátém místě.

Za čtrnáct dní na to proběhla druhá 
uzlová soutěž, tentokrát v  Hrušovanech 

u Brna. Účast družstev zde již nebyla tak 
obsáhlá jako v  Drnovicích, přesto sem 
dorazilo devět družstev přípravky, jed-
nadvacet družstev mladších a  třicet čtyři 
družstev starších. Přípravku se nám bo-
hužel nepodařilo opět seskládat, tak jsme 
museli jet bez ní. Za mladší jsme měli dvě 
základní družstva a třetí jsme doplnili jed-
ním dítětem z naší přípravky, a ještě jsme 
si půjčili dítě z přípravky od hasičů z Lul-
če. Starší byli opět v počtu dvou družstev. 
Mladší obsadili druhé, šesté a  šestnácté 
místo. Starší se umístili na čtvrtém a  tři-
náctém místě. Jako doprovodná soutěž 
zde bylo vázání uzlů pro jednotlivce, na 
kterém nás nejlépe prezentovala za mlad-
ší Síma, která skončila na čtvrtém místě 
z  pětatřiceti jednotlivců. Další soutěže 
budou pokračovat v  lednu. Tímto přeje-
me všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška 
a hodně štěstí do nového roku.

Ludvík Šimek


