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Vážení spoluobčané,
opět tu máme adventní čas, blíží se 

Vánoce a konec roku, nastává čas na 
ohlédnutí se za uplynulým rokem. Byl to 
ve všech směrech rok jiný, pro každého z 
nás určitě výjimečný. Kdo by si před ro-
kem řekl, že bude možné, že děti nebudou 
chodit do školy, že si v neděli nenakou-
píme, že bude dokonce zákaz vycházení. 
No myslíte, že byste před rokem něčemu 
takovému věřili? Doufám, že v době, kdy 
budete číst tento text, tak už budou zase 
protiepidemiologická opatření rozvolňo-
vána a bude volněji. Ale virus tu pořád 
bude a změnil náš život na trvalo, musíme 
si zvykat na nová pravidla. Není to lehká 
doba, o to víc je třeba v této době myslet 

pozitivně, usmívat se na ostatní a snažit se 
přinášet do života radost, sobě i ostatním. 

Měli bychom si umět říci, že vše zlé je 
pro něco dobré. I ty Vánoce si můžeme 
užít bez hektického shánění dárku a užít 
si klidu svátků v rodinném kruhu. Možná 
nám to pomůže uvědomit si, co je v životě 
opravdu důležité.

Je dobré se rozhlédnout a vidět, že i 
když je to jiné, tak pořád se máme hodně 
dobře. Určitě kolem sebe naleznete spous-
tu věcí, které vám udělají radost. Vnímejte 
i věci, které se zdají samozřejmé, běžné. 
Ona i ta voda z kohoutku, občas rezavá, 
je pořád denně dostupná, a to není samo-
zřejmost pro více než 2 miliardy lidí. Nám 
letos konečně zapršelo tak, že v potoku 

teče voda, rybník a koupaliště nejsou po-
loprázdné, jak jsme to viděli v posledních 
letech. Určitě k tomu přispělo i vyčistění 
koryta potoka nad koupalištěm, které sta-
rosta letos na jaře zařídil. Byla to jen jedna 
z akcí, které se v naší obci za letošní rok 
uskutečnila. Tou nejviditelnější je v sou-
časné době rekonstrukce veřejného osvět-
lení, konečně nebudeme muset trnout, 
kdy přestane fungovat ten poslední drát, 
který zajišťuje světlo pro náves a celou uli-
ci až ke křížku. Více detailů a bilancování 
najdete na dalších stránkách Zpravodaje.

Přeji Vám klidný advent, pohodové 
Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového 
roku.

Ing. Radomír Pospíšil
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Informace z obce

Rekonstrukce sokolovny a revitalizace středu obce

Vážení spoluobčané, toto vydání „Níž-
kovického zpravodaje“ se vám dostává do 
rukou před koncem letošního roku, v čase 
adventu. Dovoluji si tímto popřát vám 
klidné a spokojené prožití tohoto času. Bo-
hužel žijeme v době takové, jaká je – kdy 
nás média zahlcují spoustou negativních 
informací. Nenechte se otrávit a vystrašit 
a tento předvánoční čas prožijte v klidu a 
spokojenosti.

O dění v obci vás bude informovat v 
tomto vydání zpravodaje více příspěvků od 
většiny zastupitelů. 

Jistě jste zaregistrovali stavební činnost 
ve středu obce. Rekonstruuje se veřejné 
osvětlení, kdy dojde k výměně části ka-
belového vedení a výměně svítidel včetně 
výměny stožárů. Stará svítidla budou na-
hrazena LEDkovými. Dokončení této akce 
bude na jaře příštího roku. 

V průběhu podzimu je v řešení vznik 
„svazkové“ školy ve Slavkově. Co to zna-
mená? Současná kapacita škol ve Slavkově 
je na své maximální hranici a hrozí, že v 
budoucnu by naše děti neměly možnost na-
vštěvovat školy ve Slavkově. Slavkov nechal 
zpracovat demografi ckou studii, ze které 
vyplývá, že do budoucna počet dětí v regio-
nu Slavkovska poroste a současná kapacita 
škol je nedostatečná. A netýká se to jen dětí 
z Nížkovic, ale toto se týká všech obcí, ze 
kterých děti do Slavkova dojíždí (Kobeřice, 
Heršpice, Hodějice, Němčany, Velešovice, 
Holubice). Po několikaletém volání těchto 
obcí o řešení situace se letos vedení Slavko-
va situací začalo zabývat a navrhuje vznik 
„svazkové“ školy. Pro vznik svazkové školy 
je potřeba založit dobrovolný svazek obcí. 
Tento bude založen za účelem vzniku a 
provozování školy. Poté bude řešit projek-
tovou dokumentaci a samozřejmě stavbu 
školy. V současné době se řeší podmínky 

vzniku Svazku (stanovy) a také fi nancování 
provozu. Před koncem roku bude na za-
sedání slavkovského zastupitelstva řešena 
lokalita pro vybudování této školy. Vedení 
Slavkova navrhuje lokalitu vedle autobu-
sového nádraží. Návrh umístění je možné 
si prohlédnout u nás na úřadě. O dalších 
krocích a postupu vás budeme informovat.

Opakujícím se tématem snahy zastupi-
telstva je vybudování cesty za hřbitov. Byť 
tato komunikace se má stát účelovou, a tedy 
PD měla být jednodušší, nastaly peripetie s 
doložením všech potřebných dokladů. V 
zemi vede kabelové vedení EONu, a ti si 
vymínili další podmínky, které jsme museli 
splnit. Další komplikací je ochranné pásmo 
lesa. Že tam není les? Není, ale území je ve-
deno jako les, tedy další podmínky navíc. 
V současné době jsme již všechny potřebné 
doklady dodali a čeká se na vydání staveb-
ního povolení. V příštím roce plánujeme v 

rozpočtu s touto stavbou, takže zřejmě na 
jaře budeme soutěžit dodavatele stavby. 

Rozeběhla se příprava Komplexních 
pozemkových úprav. Byl vybrán projektant 
a seznamuje se v současnosti s naší lokali-
tou. Jakmile budeme mít další informace 
budeme vás informovat. Jenom připomí-
nám, že v průběhu projektování bude po-
třeba součinnost všech, kteří budou mít ja-
kékoliv požadavky. Budete osloveni a bude 
na vás, jak se zachováte. Jelikož všechno fi -
nancuje stát a tomu se peněz nedostává, tak 
vůbec netušíme, jak rychle bude tato akce 
postupovat. 

Dále bych vás chtěl informovat, že na-
bízíme možnost konzultace, co se týká 
nemoci Covid-19, a to, jak postupovat při 
podezření na onemocnění. Jak se chovat 
při onemocnění. Rádi předáme kontaktní 
telefony, praktické rady, zařídíme možnost 
nákupů. V případě, že máte jakékoliv oba-
vy, nejste si jisti, neváhejte nás kontaktovat. 

Vážení, tímto bych rád poděkoval 
všem, kteří se v této době takzvané „pan-
demie“ starají o chod zejména zdravot-
nictví. Velké poděkování patří všem 
lékařům, sestřičkám, zdravotnímu per-
sonálu. Poděkování patří také personálu 
v domovech pro seniory a domovech s 
pečovatelskými službami. A v neposlední 
řadě patří poděkování i vám občanům, za 
trpělivost, pevné nervy a dodržování na-
řízení naší vlády. 

Pevně věřím, že příští rok bude mno-
hem lepší, co se týká různých omezení. 
Pevně věřím, že se budeme moci osobně 
potkávat při různých příležitostech jak 
obecních, tak osobních. Přeji Vám všem 
hodně zdraví, spokojenosti, rodinné poho-
dy a klidu do nového roku. 

 Dušan Horák, starosta

Vážení občané, jelikož toto číslo zpra-
vodaje je více či méně jakýmsi ohlédnutím, 
tak mi dovolte, abych se také poohlédl, a to 
za dosavadní etapou plánu zrekonstruovat 
budovu sokolovny a zrevitalizovat střed 
obce.

V průběhu roku 2017 zastupitelstvo 
obce začalo vážně uvažovat o rozsáhlé 
investiční akci, která se měla týkat rekon-
strukce sokolovny. Jak jistě většina z vás, 
především starší občané a rodáci, ví, tak 
základní kámen stávající budovy sokolov-
ny byl slavnostně položen již před 95 lety, 

přesněji na Velikonoční neděli roku 1925 a 
díky občanům, kteří se zdarma podíleli na 
výstavbě, byla dne 22.srpna 1926 otevřena.

Ano, je tomu opravdu tak. Již od roku 
1926 slouží sokolovna občanům jako místo 
pro sportovní, kulturní a společenské akce. 
Bohužel všechno má svůj čas a nic netrvá 
věčně. Přesto, že nám sokolovna stále slou-
ží, je nezbytně nutné začít řešit stav kon-
strukcí, instalací apod., protože zub času 
zapůsobil velmi výrazně a stav budovy za-
číná být velmi neutěšený.

Na základě všech těchto skutečností se 

zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2018 začne 
tuto situaci řešit. A jednohlasně padlo roz-
hodnutí budovu sokolovny zrekonstruovat. 
Vzhledem k tomu, že šlo o velkou investiční 
akci, kterou bychom nebyli schopni udělat 
bez dotací, nebylo možné využít projekt, 
který měla původně obec již zpracovaný a 
museli jsme tuto věc řešit zcela novou pro-
jektovou dokumentací (dále PD).

Proto obecní zastupitelstvo na jaře roku 
2018 vypsalo výběrové řízení na zhotovite-
le PD na rekonstrukci sokolovny a zároveň 
na revitalizaci středu obce. Ze tří přihláše-
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ných účastníků zvítězila nabídka Ing. arch. 
Radima Mazálka. Ten vytvořil tým projek-
tantů, kteří přijeli do obce, vše si prohlédli 
a začali pracovat na návrhu, z kterého, po 
mnohých schůzkách a diskuzích, kterých 
se většinou účastnil Dušan Horák-starosta, 
Ing. Jaromír Fridrich-místostarosta a Ing. 
Miroslav Kousek-předseda stavební komi-
se, vyšla závěrečná studie, do které během 
celého procesu byla zahrnuta i rekonstruk-
ce budov ZŠ a MŠ. Tato studie byla v říjnu 
téhož roku představena občanům obce, aby 
se mohli i oni vyjádřit: co by změnili, vy-
lepšili anebo jen sdělili svůj názor, což bylo 
velmi důležité pro další rozhodování zastu-
pitelů v této věci. Jsme moc rádi, že ti, kteří 

se zúčastnili prezentace studie, ve většině 
záměr a zejména budoucí vzhled středu 
obce, tak jak bylo prezentováno, pochválili 
a dali nám tím najevo, že jdeme správnou 
cestou. Od většiny občanů jsme jednoznač-
ně dostali zelenou a mohli jsme s projek-
tanty pokračovat v další práci.

Je prosinec roku 2020 a po dlou-
hé, mnohdy velmi krkolomné cestě a po 
překonání všech překážek ze strany tzv. 
„úředního šimla“ se podařilo projektovou 
dokumentaci dokončit a předat na staveb-
ní úřad ve Slavkově u Brna a momentálně 
čekáme pouze na vydání stavebního po-
volení.  Jak jsem předeslal, součástí studie 
je i rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ.  Touto 

rekonstrukcí se mimo jiné vytvoří v budově 
prostory pro šatny dětí a sociální zařízení 
pro pedagogický sbor, čímž budou moci 
být odstraněny jejich provizorní náhrady 
v podobě buněk ve dvoře školy. V nedávné 
době bylo již vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace na re-
konstrukci budovy ZŠ. Vítězem se stala fi r-
ma MY3 architekti s.r.o. V současné době 
se nachází PD na stavebním úřadu.

Závěrem bych Vám, milí občané, chtěl 
popřát krásné a klidné prožití adventu, 
šťastné a veselé Vánoce, v této nelehké době 
klid a pohodu a do nového roku hlavně 
pevné zdraví.

Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta

Sociální služby v obci,

provoz OÚ Nížkovice a MÚ Slavkov u Brna 
Sociální služby jsou souborem činnos-

tí zajišťující pomoc a podporu osobám za 
účelem sociálního začlenění či prevence 
sociálního vyloučení. Ale v širším pojetí 
mohou být vnímány jako jakákoli pomoc 
osobě závislé na pomoci druhých, lidem 
sociálně vyloučeným, tedy těm, kteří stojí 
mimo běžný život společnosti s nemož-
ností se do něj zapojit v důsledku nepří-
znivé sociální situace. Tato situace je vy-
volána oslabením či ztrátou schopnosti z 
důvodu věku, nepříznivého zdravotního 
stavu, krizovou sociální situací a podob-
ně. Na tyto služby refl ektuje i Obecní úřad 
Nížkovice (dále jen OÚ), a to zajištěním 
sociálních služeb v podobě roznosu obě-
dů, zajišťování běžných nákupů v místním 
obchodě, případně pořízením léků, a to 
právě věkově a zdravotně znevýhodně-
ným občanům, kteří nemají jiné možnosti 
pomoci. Tyto služby je možné si telefonic-
ky objednat na OÚ či přímo u paní Blanky 
Pospíšilové, která v obci sociální služby 
zajišťuje. V případě její nepřítomnosti je 
fungování služeb zajištěno zastoupením 
dalšími zaměstnanci OÚ. V současné 
době využívá těchto služeb zhruba šest či 

sedm občanů obce. Jménem zastupitelstva 
obce a jménem pana starosty děkuji paní 
Pospíšilové a dalším zaměstnancům obce, 
kteří pomáhají při zajišťování těchto slu-
žeb, neboť tím pomáhají místním „znevý-
hodněným“ občanům žít způsobem, který 
je ve společnosti považován za běžný.

Zajímá Vás, jak funguje obecní úřad 
Nížkovice v nouzovém stavu? Nouzový 
stav je vyhlášen usnesením Vlády České 
republiky. Omezením, které tento stav 
nastavuje je upraven provoz OÚ Nížko-
vice a počet úředních hodin. Tyto jsou 
vymezeny na pondělí a středu od 8.00 h 
do 10.00 h a od 14.00 h do 17.00 h. V dal-
ších dnech je úřad pro veřejnost uzavřen. 
„Nový“ je, v nouzovém stavu, i způsob ko-
munikace, kterou máte s obecním úřadem 
upřednostňovat. Jedná se o elektronickou, 
písemnou či telefonickou komunikaci. Za 
pochopení a dodržování uvedeného děku-
jeme. Těšíme se na Vás v běžném provozu, 
bez nouzového stavu, kdy jsou Vám pra-
covníci OÚ k dispozici v těchto úředních 
hodinách pondělí, středa od 8.00 h do 
17.00 h, s polední přestávkou od 12.00 h 
do 12.45 h a dále pak v provozní době OÚ, 

a to v úterý od 8.00 h do 15.00 h, s polední 
přestávkou od 12.00 h do 12.45 h a v pátek 
od 8.00 h do 13.00 h. 

Obecní úřad Nížkovice není jediný, 
který usnesením Vlády České republi-
ky musel omezit provoz úředních hodin. 
Městský úřad Slavkov u Brna je v součas-
né době otevřen v pondělí od 07:00 h do 
12:00 h a ve středu od 12:00 h do 17:00 h. 
Mimo tuto dobu budete obslouženi pouze 
po předchozí domluvě nebo objednání v 
rezervačním systému. V případě, že Vám 
Městský úřad předem potvrdí termín k 
dostavení se na pracoviště, kontaktujete 
konkrétního pracovníka s tím, že si Vás 
zaměstnanec vyzvedne u vchodu úřadu. 
Zcela jistě bude i Městský úřad ve Slavko-
vě u Brna reagovat na změny po ukončení 
nouzového stavu a vrátí se ke své původ-
ní úřední době. Dále je potřeba sledovat 
webové stránky města Slavkov u Brna. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám po-
přála krásné a poklidné prožití svátků 
vánočních a do nového roku Vám přeji 
spoustu šťastných kroků, plných zdraví a 
spokojeného žití.

Bc. Jitka Křivánková, zastupitelka

Obecní kompostárna a odpady
Vážení spoluobčané, 
vzhledem k situaci, jaká hýbe či ne-

hýbe naší republikou, je až teď prostor 
v našem Nížkovickém zpravodaji Vám 
oznámit, že se rozbíhá, zatím jen zkušeb-
ní, provoz obecní kompostárny. Je umís-

těna u bývalého JZD naproti fi rmy MERI-
MEX. Je zde možno (zatím po dohodě s 
Obecním úřadem) uložit jakýkoliv odpad 
rostlinného původu, jako je spadané listí, 
ořezané větve aj., to vše odděleně. Větve a 
ořez jsou pak následně strojně štěpková-

ny. Již zmíněný odpad je možno dovézt 
po vlastní ose, nebo po dohodě svezou 
pracovníci OÚ. Nejedná se tedy o černou 
skládku čehokoli, jak si někteří naši spolu-
občané myslí. Podzimní práce už povětši-
nou skončily, ale jsou mezi námi někteří, 
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V průběhu roku 2020 zazněl z řad 
občanů podnět ohledně pořádání každo-
ročního obecního ohňostroje spojeného 
se setkáním občanů na návsi a všeobecně 
řešení používání pyrotechniky v obci bez 
jakékoliv regulace nejen na Silvestra. Dů-
vodem byl nadměrný hluk a s tím spojené 
škody na domácích zvířatech či na psy-
chice starých lidí. Zastupitelstvo se tímto 
podnětem zabývalo, stejně tak jako další-
mi podněty ohledně pálení a sekání trávy/
hlukem v neděli či volným pohybem psů. 
Poslední dva zmíněné byly prozatím ošet-
řeny dopisem občanům s apelem na zod-

Ohňostroje

Senátní a krajské volby

Ve dnech 2. a 3. října proběhly volby 
do krajských zastupitelstev a v našem vo-
lebním obvodu Vyškov i volby do senátu.

Volby do zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje vyhrálo ANO 2011 se ziskem 
15 mandátů z celkového počtu 65. Dále 
jsou nyní součástí krajského zastupitel-
stva JMK strany KDU-ČSL (11 mandátů), 
Česká pirátská strana (10), Občanská de-
mokratická strana s podporou Svobod-
ných a hnutí Starostové a osobnosti pro 

Moravu (9), Starostové pro jižní Moravu 
(7), Spolu pro Moravu (5), SPD (4), ČSSD 
(4). Na koalici se domluvili KDU-ČSL, Pi-
ráti, ODS se Svobodnými a Starostové pro 
jižní Moravu. Celkem poskládali 37 man-
dátů mezi 65 zastupiteli. Do opozice se tak 
dostali vítězné ANO, dále ČSSD, SPD a 
Spolu pro Moravu. Po ustavujícím zasedá-
ní se novým hejtmanem stal Jan Grolich 
(KDU-ČSL), který nahradil dosavadního 
hejtmana Bohumila Šimka (ANO 2011). 

V prvním kole senátních voleb se do 
popředí dostal s mírným náskokem Ing. 
arch. Jaroslav Klaška za volební strany 
KDU+ODS+TOP 09 a jako druhý MUDr. 
Karel Zitterbart Ph.D. za STAN. Ve dru-
hém kole zvítězil Karel Zitterbart s 50,08 
% hlasů, druhý Jaroslav Klaška získal 
49,91 %. Pan Zitterbart se tak stal novým 
senátorem za volební obvod Vyškov.

Zpracovala Mgr. Eliška Fridrichová, 
zastupitelka

Z činnosti kulturní komise
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi na tomto místě shrnout 

činnost kulturní komise v tomto roce, 
kterou významně ovlivnila pandemie ko-
ronaviru a s ní zákaz konání všech spole-
čenských akcí.

Začátek roku jsme ještě nevědomí, co 
nás čeká v měsících následujících, zahájili 
kulturní život Obecním plesem, následo-
vaný karnevalem, vepřovými hody a koš-
tem slivovice. Posledním kulturním poči-

nem bylo představení Divadelního spolku 
Slavkov u Brna s pohádkou Jana Drdy 
Hrátky s čertem. Jen tři dny na to se život 
v České republice zpomalil, ne-li zastavil. 
Přišla omezení a s nimi mimo jiné i půst 
všech společenských a sportovních akcí. 
Byli jsme nuceni zrušit Vítání jara, Rachot 
sv. Kunhuty, dubnový úklid obce, Dětský 
den i turnaj v malé kopané. Neodjeli jsme 
ani na muzikálové představení Kleopatra 
do Brna. 

Koncem června po mírných uvolně-
ních stihly děti odjet dvě etapy závodů na 
kole. Na konci prázdnin a začátkem září 
odjely zbylé dvě a dobrovolníci pro ně při-
pravili ještě pohádkovou cestu za Sněhur-
kou a sedmi trpaslíky. Uskutečnil se VI. 
ročník kotlíkového guláše, turnaj v nohej-
bale trojic a v upraveném režimu proběhly 
Tradiční krojované hody, které tentokrát 
připravily místní ženy.

S končícími se prázdninami a nástu-

co nestíhají, proto je možná vhodnější 
zmiňovaný bioodpad, pokud se nevejde 
do kompostérů, které OÚ rozdal mezi Vás 
již před časem, nebo kontejnerů na biood-
pad, přemístit do kompostárny, než tento 
vlhký či mokrý pálit a tím zamořovat kou-
řem své sousedy nebo celou obec, na což si 
docela dost spoluobčanů stěžovalo v čer-
vencové anketě o žití a soužití v naší obci.

Na jaře, než zase začnou sadařské a 
jiné jim podobné činnosti, bude oznáme-
no jak a za jakých podmínek bude naše 
kompostárna provozována na stálo. Dále 
pak se pracuje také na zřízení sběrného 
místa a o jeho běhu Vás budeme včas in-
formovat.

Jen tak na okraj. Všichni jsme rádi, že 
se daří jaksi třídit odpad, ale… neradi vi-

díme to, co se nevejde do kontejneru vedle 
něho, ono zpět domů je to daleko. A jen 
tak mimochodem, bioodpad se do kontej-
nerů ukládá samostatně, a ne v igelitovém 
pytli, ve kterém jsme ho přinesli, ten patří 
jinam.                 

Pavel Urbánek, zastupitel

povědné chování každého z nás. V roce 
2021 se tedy připravuje obecně závazná 
vyhláška, která bude upravovat používá-
ní pyrotechniky v naší obci. Omezení se 
bude týkat i nutnosti dopředu nahlásit 
uvažovaný ohňostroj v průběhu roku, a to 
minimálně 30 dní předem, aby se k tomu-
to zastupitelstvo mohlo vyjádřit a v pří-
padě kladného stanoviska byla možnost 
upozornit občany na tuto věc předem, aby 
si mohli zabezpečit nejen své čtyřnohé 
miláčky. 

Ráda bych zde ale zdůraznila, že sa-
motná vymahatelnost vyhlášky není v 

pravomoci starosty ani zastupitelstva. 
Bude tak záležet na každém z nás, jak se 
k tomuto postavíme. Pokud mohu mluvit 
pouze za sebe, tak se přiznám, že nejsem 
příznivcem ohňostrojů a randálu spojené-
ho s příchodem Nového roku. Na druhou 
stranu si ale uvědomuji, že zde nežiji sama 
a každý může mít jiný názor. Vnímám 
potřebu kompromisu, nikdy není nic jen 
černé nebo bílé. Pokud k tomuto tématu 
má kdokoliv z občanů připomínky, tak se 
neváhejte ozvat, lze vést diskuzi. Žijeme tu 
spolu.

Mgr. Marcela Fiedlerová, zastupitelka
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Narodili se:
Kateřina Pešková
Jan Hubený
Samuel Tesařík
Adéla Pařízková
Daniela Jeřábková

Opustili nás:
Věra Šebelová  21.10.2020
Zdeňka Ševčíková 28.11.2020
Jozef Zaťko  29.11.2020

Kronika zpravodaje 

Jubilanti 2020:
Významného životního jubilea se dožívají:

Říjen: Alenka Kubová
Prosinec: Marie Rerychová, Eliška Šplouchalová

pem dětí do škol začalo přibývat nemoc-
ných, nastal příval nových opatření a s 
nimi opět stopka pro konání všech spor-
tovních a kulturních akcí. Nezbývalo nám 
nic jiného než zrušit zájezd do Velkého 
Mederu, již po druhé zájezd na Kleopatru, 
Setkání se seniory i Kateřinskou zábavu. 
Bohužel se nepotkáme ani při tradičních 
adventních setkáních, jako je rozsvícení 
vánočního stromu, vánočních dílničkách 
a jarmarku, na koncertech ZŠ a MŠ a vá-
nočním koncertu, který měl být letos v re-
žii Vlčnovjanky. Neproběhne silvestrovské 
setkání na návsi s ohňostrojem. Nyní si 

netroufáme odhadnout, které z plánova-
ných akcí se na začátku roku 2021 podaří 
uspořádat a které nikoliv.

Chtěla bych poděkovat za práci sou-
časným členům kulturní komise, kterými 
jsou paní Alena Ondrová, Eliška Fridri-
chová, Jitka Křivánková, Blanka Pospíši-
lová, Olga Jeřábková a Jaromír Fridrich. 
Dále panu Radkovi Brzobohatému, který 
působil v kulturní komisi jako zastupitel 
obce a aktivně pracuje v kultuře a sportu 
i nadále. Děkuji Obecnímu úřadu a všem 
jeho zaměstnancům za podporu a zaštítě-
ní všech akcí. A v neposlední řadě všem 

dobrovolníkům, kteří se podílejí na pří-
pravách a organizaci akcí ve svém volném 
čase. Do budoucna přivítáme každého 
nadšence, který bude chtít přiložit ruku k 
dílu. 

Na závěr bych chtěla popřát všem 
hodně zdraví, lásky, životního optimistu a 
pokojný advent. Ať tento svatý čas přinese 
nové sliby, přání, sny a naděje do vašich 
životů.

Krásné Vánoce všem!
Dagmar Mudrlová, DiS., 

předseda kulturní a školské komise

Zprávy ze školky
I přes všechna omezení a opatření proti pandemii, jsme si všich-

ni ve školce užili pěkné chvíle. V září se noví předškoláci seznámili 
s rozdělením 9 hracích center ve třídě. V každém z nich na ně denně 
čekají zajímavé aktivity a hry. V „ Domácnosti „ se děti seznamují 
z čeho a jak se připravují pokrmy, hrají si na doktory, kadeřnictví 
a rodinu. V centru „Písmena a čísla“ se děti seznamují hravou for-
mou se základy potřebné pro budoucí čtení a počítání, se zapoje-
ním do každého tématu, např. využití kaštanů a šípků při skládání 
písmen. V centru „Divadlo“ získávají informace k tématu z knih, 
procvičuji si rytmus na hudebních nástrojích a samy vymýšlí diva-
delní scénky. V „Kostkách“ využívají přírodniny ke stavbám (jablka, 
brambory, kaštany, ořechy, žaludy...) nebo realizují stavby dle své 
fantazie k tématu.  V „Ateliéru“ mají možnost tvořit z různých mate-

riálů opět s využitím přírodnin a spoustou technik. „ Dílna „ umož-
ňuje použití nářadí k výrobkům pro šikovné ručičky (modelování, 
šroubování...). V „Pokusech a objevech“ se děti seznamují s tím, co 
příroda a věda nabízí a možnostmi objevováním nových informací 
k tématu s přírodními pomůckami. V „Manipulaci“ jsou pro děti 
připraveny činnosti na rozvoj jemné motoriky, logiky a soustředění. 
V centru „Scházení“ si společně zahrajeme hry na rozvoj spolupráce, 
sounáležitosti se skupinou, ochoty, respektu a pomoci.

Denně si děti zdokonalují své dovednosti při pracovních lis-
tech a všech ostatních činnostech v oblastech grafomotoriky, logi-
ky, předčtenářských a předmatematických znalostech a ostatních, 
potřebných pro vstup do ZŠ. Nové informace děti získaly z témat 
Pravidla soužití ve školce, Ovoce a zelenina, Svatý Václav, Co ros-
te na poli, Kaštany, Keře na podzim, Houby, Svatý Martin, Počasí, 
Stromy na podzim, Zvířátka před zimou. Dále pro děti připravujeme 
zábavné dopoledne na téma Uspávání zvířátek a Čertíci a Andílci 
plné soutěží a aktivit. 

K předškolákům nastoupila nová paní učitelka, která má praxi 
u dětí 23 let a velmi se jí líbí celková příjemná atmosféra a vzděláva-
cí program školky, založený na respektu individuálních potřeb dětí, 
rozvíjení ve všech oblastech se zaměřením na enviromentální oblast. 
Kladná stránka školy je vzájemná domluva mezi dětmi i dospělými. 
Děti mají možnost si každý den ve školce něco namalovat a vyrobit, 
dozvědět se něco nového, procvičit si své dovednosti vedoucí k při-
pravenosti na ZŠ, zazpívat si, pohrát si s kamarády, upevňovat si 
společenské a sociální návyky. 

 Kája Michálková, učitelka MŠ
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Každý rok vyjíždí naše škola na třídenní adaptační pobyt. Le-
tos nám to „koronavir“ překazil, ale i tak jsme se rozhodli strávit 
celý jeden den společně mimo školní budovu. A protože máme 
v Nížkovicích prima školní zahradu a krásnou přírodu, strávili 
jsme adaptační den koncem září tam. Žáci mají možnost poznat 
se jinak než ve třídě při učení, a hlavně pro prvňáky je to jedinečná 
možnost setkat se a poznat starší spolužáky, se kterými se ve škole 
zatím moc nepotkávají. Je to i možnost poznat sám sebe, uvědomit 
si vlastní jedinečnost, své vlastnosti a schopnosti. 

Program jsme zahájili pohybovou hrou se jmény, hledali jsme 
obálky, které nám prozradily význam našeho jména, řadili jsme se 
dle daných kritérií, prozradili o sobě naše nej…Ve skupinkách se 
žáci vydali na cestu s úkoly, nakreslili svůj portrét na trička a zahrá-
li si plno nových zábavných her – dle nalezených indicií měli určit 
pohádkový fi lm, na školní zahradě měli najít a přinést věci ze se-
znamu, rozmotávali se i zipovali. Krásný slunečný den jsme zakon-
čili opékáním špekáčků, které, jak jsme druhý den zjistili, bylo pro 
děti největším zážitkem. Mnozí si totiž opékali úplně sami poprvé.

Další naplánované podzimní akce nám překazilo zavření škol 
14. října. Byli jsme nuceni přejít na online výuku a setkávat se 
s žáky prostřednictvím počítačových obrazovek. Neproběhly volby 
do školního parlamentu, ani nových členů do Školské rady. Před-
pokládáme, že obě tyto aktivity uskutečníme začátkem ledna. 

18. listopadu byl umožněn návrat žákům 1.-3. ročníku malo-
třídních škol, od 30. listopadu se naše škola zaplní docela. Přesto 

Svatý Martin
Ani distanční výuka prvňáčkům nezabránila prožít tradiční 

svátek svatého Martina, který jsme si připomněli pranostikami 
–SVATÝ MARTIN PŘIJEDE NA BÍLÉM KONI, NA SVATÉHO 
MARTINA BÝVÁ DOBRÁ PEŘINA, MARTINŮV LED BUDE 
VODOU HNED, NA SVATÉHO MARTINA KOUŘÍVÁ SE 
Z KOMÍNA, přečetli jsme si obrázkový komiks o svatém Marti-
novi, zapsali klíčová slova – VOJÁK, BÍLÝ KŮŇ, PLÁŠŤ, HUSY, 
ŽEBRÁK. Doma s pomocí rodičů si děti upekly podle receptu 
SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY:)  Podívejte, jak se jim poda-
řily – jen se s chutí zakousnout:)

Zprávy ze základní školy

Podzim ve škole

Z distančního vzdělávání

nejásáme. Jednotlivé třídy se nesmí míchat ani setkávat, proto bu-
deme stejně jako na jaře ochuzeni o společné předvánoční zážitky. 
A to nejen ve škole, ale i s veřejností. Vládní opatření neumožňuje 
setkávání občanů, a proto se letos nepotkáme u rozsvícení stromu, 
na vánočních dílničkách a ani na benefi čním koncertě pro LILA 
Otnice v kostele sv. Kunhuty. Přesto nějaké plány máme. Liláčkům 
upečeme v rámci jednotlivých tříd perníky a zajistíme jejich pře-
dání. Uskutečníme dopolední Mikulášský projekt. Starší občany 
v naší obci bychom chtěli potěšit alespoň malými dárečky, které 
děti budou vyrábět během měsíce prosince v hodinách výtvarné 
výchovy a ve školní družině. Ty bychom chtěli seniorům společně 
s dětmi osobně předat. Snad se nám to podaří . 

Dagmar Mudrlová, DiS.

Halloween v angličtině
Halloween má velkou tradici především v anglicky mluvících 

zemích. U nás má hlubší význam „Svátek Všech svatých“, nebo 
„Dušičky“ - památka zesnulých.  I když jsme netvořili společně, 
ale každý doma, připomněli jsme si tradiční svátek „Halloween“ 
vyřezáváním dýní. Čtvrťáci a páťáci si nejenom rozšířili slovní 
zásobu o některé anglické výrazy, ale zapojili i svoji kreativitu při 
výrobě „JACK - O´- LANTERNS“ (vydlabávaná dýně se svíč-
kou). Posuďte sami, jak jsou zruční:)

Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a 
vychrtlí oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, kte-
ré na ně jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran holí, 
kterými na nich nešetřil.

Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který přišel z 
nebe, a chtěli se na něj také podívat. 

Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a mod-
lili se jako všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva už na ně čekal 
mlynář. 

Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou 
hlavou poslušně vyrazili.

„Není to k ničemu“, prohlásil po chvíli první. „Modlil jsem se 
k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“

„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl 
druhý a pevně kráčel dál.

Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl tíhu života. Potom může 
náš život proměnit. Jinak by nemělo smysl ho snášet. 

Tři mudrci se sklonili před Kristem v jeslích, a poznali, že jsou 
obdarováni. Klanění před Bohem totiž nečiní člověka menším a 
slabším, ale větším a silnějším.

Přeji vám, abyste něco takového zakusili o Vánocích.
P. Milan Vavro, děkan

Farnost Nížkovice

Milí spoluobčané, vzhledem k epidemiologické situaci, která 
se může změnit, nelze v tomto článku podat úplné informace. 
V čase uzávěrky tohoto časopisu můžeme sdělit, že bohoslužby 
budou s omezenou účastí osob. Nyní vláda stanovila maximál-
ní počet účastníků na 30 % míst v kostele, to je pro Nížkovice 
25 osob. Nemůžeme se tedy účastnit všichni.

Bude třeba, abyste se na bohoslužby rezervovali zápisem 
v kostele během prosince vždy po mši sv. a dbali na to, aby se 
každý účastnil během svátků v období 24. – 27. prosince pouze 
2 bohoslužeb, totiž aby vyšlo místo pro všechny. Není možné po-
tom přijít bez rezervace. Vánoční bohoslužby v okolních obcích 
budou také s rezervací! Pro účast na bohoslužbě je nutné použít 
při vstupu do kostela dezinfekci rukou, dodržovat rozestupy 2 m 
mimo členy domácnosti (sedět ob lavici) a nepřicházet s přízna-
ky respiračních nemocí (kašel, rýma…). Zatím platí zákaz zpěvu, 
tedy koledy budou případně zpívat pouze na kůru. Přijměme tato 
opatření jako opatření proti šíření nákazy mezi námi a buďme 
zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem.
Vánoční bohoslužby s rezervací:
13. 12. 3. adventní neděle, mše sv. v 9,30
20. 12. 4. adventní neděle, mše sv. v 9,30
24. 12. Štědrý den, půlnoční mše svatá ve 22.00
25. 12. Narození Páně, mše sv. v 9,30 
26. 12. Sv. Štěpána, mše sv. v 9,30
27. 12. neděle Svátek Svaté rodiny, mše sv. v 9,30
1. 1. 2021 Nový rok, mše sv. v 9,30
Aktuální informace budou na nástěnce u kostela.

Milí spoluobčané, vyprošujeme u našeho Pána požehnání 
a ochranu pro vaše rodiny i pro vás osamocené, a přejeme vám 
radostné a požehnané Vánoce a nový rok 2021.

P. Milan Vavro, děkan 
P. Oldřich Divácký, administrátor

Dva oslíci u betlémské stáje

Do kostelů na Vánoce s rezervací

Asi si již někteří stačili povšimnout změny v místním sportovním 
klubu. Fotbalové B mužstvo tento rok již nenastoupilo do jarní části, 
stejně jako A mužstvo, vlivem vládních opatření proti COVID-19. 
Pro B mužstvo byla tato pauza již poslední, do nového ročníku bylo 
B mužstvo z důvodu malého počtu hrajících členů zrušeno a v do-
hledné době nevypadá, že by se podařilo ho obnovit. Počet hráčů A 
mužstva je momentálně ve stavu asi 15 hráčů. V letní přestávce před 
startem nového ročníku došlo i k odchodu dlouholetého funkcioná-
ře pana Karla Hrabovského, kterému tímto za jeho práci děkujeme a 
přejeme mnoho úspěchů mimo fotbalový život. Nového vedení SK 
Nížkovice se chopili jako předseda Jaromír Fridrich ml., místopřed-
seda Miroslav Kousek, jako členové Ľubomír Kubaský, Jiří Jeřábek 
a Dušan Horák.

Do podzimní části sezony jsme nastoupili vlivem téměř ¾ roku 
dlouhé pauzy velmi vlažně a na výsledcích to bylo dost znát. Když 
už mužstvo začalo bodovat i s papírově silnějšími soupeři, přišla 
další stopka soutěže, jako tomu bylo na jaře. O to více bude nutné 
věnovat se zimní přípravě, pokud to alespoň nějak bude možné.

SK Nížkovice plánuje v létě příštího roku pokus o vybudování 
týmu mladší přípravky pro děti tj. 5-8 let. Pokud by se objevil zá-
jem i ve vyšších věkových kategoriích přípravka starší tj. 9-10 let, 
případně i 10+, rádi je uvidíme a uvítáme. Udělat zájmový, resp. 
fotbalový kroužek si vynucuje i spolupráci rodičů: odvoz dítka na 
zápas a doprovod na trénink. Dejte dětem hodinu a půl pohybu na 
čerstvém vzduchu a odpočiňte si od hlídání a stresu u kávy, čaje 
nebo limonády pod pergolou u hřiště.

Za SK Nížkovice Ing. Miroslav Kousek
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Okénko do historie obce
Rok 1924 - zavedení elektriky v obci
Po vzoru jiných obcí pomýšleno také 

na provedení elektrisace v obci samé. Po 
informacích jednotlivců u jiných obcí 
přikročeno v r. 1924 k činu. Důležitost 
akce prodebatována nejdříve v obecním 
zastupitelstvu, kde většina členů s ní sou-
hlasila. Uspořádáno několik veřejných 
přednášek, při nichž odborníci podali 
podrobný výklad. Z občanů zvolen pak 
elektrárenský výbor, který měl počáteční 
kroky provésti. Záležitost sama prodělala 
křížovou cestu a vlekla se do nekonečna. 
Obecní zastupitelstvo usneslo se většinou 
hlasů, aby elektrisace provedena byla ná-
kladem obce a výlohy hrazeny obecními 
přirážkami. Za tou příčinou zažádáno 
o povolení k zemskému výboru. Členo-
vé obec. zastupitelstva zvolení za stranu 
lidovou poslali témuž úřadu petici, jíž 
měla býti celá akce zmařena. Zemský vý-
bor stížnost jako málo odůvodněnou za-
mítl a elektrisaci povolil. Obec zažádala o 
povolení potřebné půjčky, která byla také 
zemským výborem povolena. Žádaný ob-
nos zapůjčil obci p. Matyáš (američan) z 
Kobeřic. Po nutných formalitách zapo-
čala na jaře r. 1925 s pracemi. Nejdříve 
postavena rozvodná síť po obci a pak 
primerní vedení od rozvodky u Heršpic. 
Transformátor postaven na „Boudech“ 
u hřbitova panem zednickým mistrem 
Fr. Kocmanem. Všechny práce skonče-
ny do první polovice srpna 1925, kdy se 
začalo také svítit. První osvětlení oslave-
no taneční zábavou. Instalační práce v 
domácnostech prováděly fi rmy: Poleček 
Vyškov, Ryba Slavkov a Hrubý Slavkov. 
Celkový obnos musela obec přispěti činil 
250 000Kč.

Rok 1924 - Odvodnění pozemků
Z kompetentních úřadů dáno obci na 

srozuměnou, aby do určité doby využito 
bylo zemské subvence a provedeno od-
vodnění pozemků. Poněvadž nebylo rezo-
lutních odpůrců (ti menší byli přinuceni) 
šlo vše hladce. Vrchní družstvo, z občanů 
zvolené dalo se ihned do práce. Určeny 
pozemky k odvodňování, prozkoumáno 
složení půdy, provedeno komisionální šet-
ření a s odvodňováním započato. Všechny 

práce ukončeny do konce r. 1926. Odvod-
něny následující pozemky: U kaple, Zážle-
bí celé až k vážanské cestě, Zahrady, pod 
Strážky, Klínky, Nad vinohrady a Kopce. 
Celkový náklad 206 000Kč (dle oznámení 
předsedy vodního družstva). Pro majitele 
odvodněných pozemků připadal popla-
tek z jedné míry 300Kč. Tímto způsobem 
provedeny v obci dva veliké podniky, kte-
ré třebaže narážely na překážky, přece po-
skytnou nynějším i budoucím občanům 
nezaplacené výhody.

Rok 1925 - stavba sokolovny
Členstvo Těl. jednoty Sokola v Nížko-

vicích rozhodlo se provésti stavbu vlastní 
sokolovny. Za tímto účelem jednota za-
koupila od obce potřebný pozemek tak 
zvaný „Ovocná školka“ a hřiště pro žactvo 
obecné školy. Pozemek nachází se za bu-
dovou školní. Po nutných formalitách a 
komisích přikročeno ku stavbě. O veliko-
noční neděli v r. 1925 položen k sokolov-
ně slavnostně základní kámen s pamětním 
spisem. Obec při slavnosti zastupoval p. 
starosta Ant. Vlach. Slavnostním řeční-
kem byl uč. Fr. Venera. Během zimy byla 
stavba dokončena a nová sokolovna dne 
22. srpna 1926 slavnostně otevřena. Mno-
ho občanů přispělo dobrovolnou prací bez 
odměny ku stavbě budovy, jež slouží obci 
ku cti.

Rok 1927
Jarní práce dne 1. dubna jest v plném 

proudu, a proto možno zúčtovati s uply-
nulou zimou.  Ani si toho názvu „zima“ 
skoro nezasloužila. Ani sněhu – ani kloud-
ného mrazu – za to bylo mnoho větrů. 
Přes to přezimovaly oziminy dosti dobře. 
Brambory stouply až na 100Kč, řepa smlu-
vena na 17Kč za 1q.

Nový kříž – místo dřevěného kříže u 
státní silnice ke Slavkovu, který vítr vyvrá-
til, postavila obec nový kamenný nákla-
dem 2700 Kč.

Nová linka – od 12. října 1927 počal 
jezdit nový autobus p. Tichého a sice Mi-
lešovice – Kobeřice – Nížkovice - Slavkov.

Úmrtí – dne 18. prosince 1927 zemřel 
na odpočinku zde sídlící středoškolský 
učitel p. Jan Svoboda ve věku 86 let a byl 

pochován na zdejším hřbitově jako „Če-
choslovák“.

Stavební ruch – Jaroslav Kocman, 
Frant. Kelča, Frant. Ondráček, Josef Ku-
čera, Frant. Plotěný, Frant. Mann zakou-
pili si od obce ku stavbě domků a zřízení 
zahrad „Na kopcích“ místo v rozměru á 
1120m2 za 2240 Kč.

Nemoci – v zimních měsících leden - 
březen všude povážlivě řádila nakažlivá 
„Španělská chřipka“, která postihla skoro 
všechny domy.

Úroda – ačkoliv noviny hlásily skoro 
denně katastrofální živelné pohromy se 
všeho stran, byla u nás pohoda dosti příz-
nivá. Žně byly dosti dobré. Započaly 25/7 
a končily 15/8. Mláceno bylo již elektřinou 
na Malé straně na mlátičce raiff esenky. 
Sklizeň bramborů (herteplí) byla velmi 
bohatá. Cena jejich klesla až na 30Kč za 
1q. Sklizeň řepy dobrá. Zemětřesením nej-
více bylo postiženo Bulharsko a Čína. také 
u nás v obci se konala sbírka na postižené 
Bulhary.

Oprava školy – školní rada provedla 
celkovou opravu druhé školní budovy ná-
kladem 12.000Kč.

Požár – na dvoře p. Dom. Večeře byla 
vystavena stolařská dílna p. Aloise Kotoly 
a spol., která následkem krátkého spoje-
ní vyhořela. Obyvatelé zdejší byli asi v 10 
hodin večer překvapeni požárným zname-
ním a velkou září.

Myši – Na podzim řádí na polích vel-
ké spousty myší, takže muselo býti použi-
to jedovaté pšenice, kterou sypali do děr. 
Tím se otrávilo také mnoho ptactva jako 
holubů, vran, koroptví atd. neb mnozí sy-
pali tuto pšenici místo do děr – povrchu.

Hostinec – bývalý hostinec zdejšího 
občana p. Ant. Vlacha č. 12 prodán byl p. 
Frant. Novoměstskému a ten jej opět pro-
dal p. Em. Krejčímu.

Zima – Zima byla opravdivá. Koncem 
listopadu napadl sníh a držel do Tří králů 
s mrazy až -25°C. Časté prudké mrazivé 
větry – sanice výborná.

Z obecní kroniky zpracoval 
Ing. Miroslav Kousek


