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Hody 2019

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste o prázdninách a letních
dovolených načerpali alespoň trochu energie a zažili pěkné chvíle s rodinou a přáteli. S příchodem nadcházejícího podzimu
čeká nejen vedení obce, ale i Vás občany
zásadní rozhodnutí týkající se zahájení pozemkových úprav. Aktuálně připravujeme
první kolo dokumentů potřebných k zahájení pozemkových úprav. V tomto bodě
bude záležet především na Vás - vlastnících
půdy v našem katastru, jak se k dané věci
vyjádříte. Pozemkové úpravy jsou jedním

z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova,
neboť uspořádají vlastnická práva, přispívají k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny
a zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, atd… Výstupy pozemkových
úprav jsou přínosem nejen pro samotné
vlastníky (např. zpřístupnění pozemků),
ale i pro všechny občany (např. obnovení
polních cest, protipovodňová opatření),
a samozřejmě také pro samotnou krajinu
(např. vytvoření remízků a biokoridorů
pro zvěř, pro které jsou několikahektarové lány monokultur takřka nepropustné)

… Toto je jen několik příkladů pro představu, oč vlastně jde. V případě dotazů se
můžete obrátit (nejen) na mě. Dáte mi jistě za pravdu, že je na čase se více věnovat
krajině, která byla v minulých dekádách
opomíjena. Závěrem bych Vám ráda poděkovala za Vaši důvěru, kterou jste mi
Vašimi hlasy v komunálních volbách projevili. Jelikož mám v naší obci kořeny již po
několik generací, není mi lhostejné, co se
zde děje. Těším se na setkání s Vámi a přeji
pěkné podzimní dny.
Mgr. Marcela Fiedlerová
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Pár vět z obce
Od posledního vydání zpravodaje se
uskutečnilo spoustu kulturních, sportovních i společenských akcí a další se chystají,
ale o tom vás bude informovat někdo jiný
v tomto vydání. Na mne je, abych Vám sdělil novinky z obce.
Ke komunálnímu malotraktoru jsme
dokoupili mulčovací rameno a toto je nyní
hojně využíváno. Dále jsme převzali první část dokumentace „Revitalizace středu
obce a sokolovny“ a po malých úpravách
projektanti dávají žádost k územnímu rozhodnutí. Cesta „za hřbitov“ je takovým
naším evergreenem – v současné době je
podána žádost o vyjádření k hasičům, kde
jsme museli nechat doprojektovat „požárně bezpečnostní řešení“. Po získání tohoto
vyjádření okamžitě podáváme žádost o stavební povolení.
Jak jste jistě zaregistrovali, přes léto
se naši zaměstnanci v plném počtu nesešli a bylo to na údržbě obce znát. Bohužel
zdravotní problémy nikdo neovlivní a samozřejmě mají zaměstnanci nárok na za-

slouženou dovolenou, takže to letošní léto
dopadlo, jak dopadlo. V současné době
jsou již pracovníci v plném počtu a všichni
se věnují tomu, co se nestíhalo.
V minulém zpravodaji jsem psal o odpadech a světe div se, článek se úplně, ale
úplně minul účinkem. Ba co víc, situace je
ještě horší. Nevím, jací lidé mezi námi žijí,
ale pokud přistavíme velkoobjemový kontejner a vyhlásíme, co do něj nepatří, nechápu, jak se v něm může objevit sporák, pračka
a dřevo, včetně palet. Za mne, před hody byl
velkoobjemový kontejner na obci přistaven
naposledy. Pokud si nevážíte vstřícnosti
obce, není důvod poskytovat služby navíc.
Samozřejmě vnímám, že to dělají jedinci
a předpokládám, že většina se chová rozumně, ale pohár trpělivosti prostě přetekl.
Velmi podobné je to i s kontejnery na
tříděný odpad. Minule jsem vysvětloval, jak
se máme při jejich plnění chovat. A výsledek? V kontejneru na papír je namačkaný
karton (od čeho nevím), zabírající více než
třetinu kontejneru, a ostatní úplně v klidu

naskládají své odpady okolo a jsou spokojeni. Koho z vás napadlo ke kontejnerům
na TŘÍDĚNÝ odpad odložit kozačky, boty,
rozbitý kuchyňský robot? Toto mi opravdu
hlava nebere.
O venčení vašich miláčků už ani nemá
smysl psát. Vy, kteří venčíte psy, a necháte
je kálet různě po obci, aniž byste po nich
uklidili, opravdu se ani trochu nestydíte?
Stydím se za vás.
Vážení spoluobčané, obec je zde pro
Vás, ale je potřeba abyste nezneužívali
vstřícnosti a opravdu se chovali jako řádní
občané.
Abych jenom nemoralizoval, děkuji
paní Kocmanové Zdeně za organizaci zájezdu do Mederu. Děkuji tímto všem, kteří
pomáhali na obecních akcích a samozřejmě budu rád, když nám zůstanete nadále
nápomocni.
Přeji krásné babí léto a spoustu krásných podzimních dnů, někdy je krásně
i když prší a vody je třeba čím dál více.
Dušan Horák, starosta obce

Vítání občánků
V neděli 22. 9. 2019 jsme měli tu čest přivítat do života
obce čtyři nové občánky. V první části jsme uvítali Barborku
a Matyáše a ve druhé části Ernesta a Michaela. Po úvodním
slovu a recitaci básničky pan starosta pronesl slavnostní řeč

a rodiče se zapsali do pamětní knihy. Po předání dárečků jsme
pořídili společnou fotografii a rodiče si vyfotili miminka v kolíbce.
Mgr. Eliška Brabencová

Kronika zpravodaje
Jubilanti 2019:
Významného životního jubilea se dožívají:
Červenec:
Naděžda Jeřábková, Miroslav Partyka
Srpen:
Anna Hložková, Jaroslava El Ghoulová
Září:
Věra Hudcová, Václav Dobeš, Václav Brzobohatý

Narodili se:
Ernest Chytil
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Základní škola
Zahájení nového školního roku
2. září jsme společně otevřeli vstup do nového školního roku.
Již tradičně jsme se sešli na návsi pod lípou společně s místními
školáky, ale i žáky z blízkých Heršpic a Kobeřic. Slavnostního
zahájení se zúčastnili i představitelé obce, zaměstnanci školy,
rodiče a starší děti mateřské školy. V letošním školním roce
navštěvuje naši málotřídní školu 47 žáků. Již tradičně nabízíme
vzdělávání i dětem v režimu domácího vzdělávání. Do mateřské školy chodí 37 dětí většinou z Nížkovic, kde jsou otevřené
2 třídy. Po loňském častém střídání zaměstnanců v MŠ pevně
doufám, že nový kolektiv se stmelí a v pohodě zvládne veškerá
úskalí náročné, ale krásné práce s dětmi.
Přeji nám všem školní rok plný pozitivních zážitků a obohacujících zkušeností.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka školy
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Plánované akce
Setkání se seniory - 26. 10.
Kateřinská zábava - 23.11.
Rozsvícení vánočního stromu - 1.12.
Vánoční koncert - 15.12.
Vánoční koncert ZŠ v kostele - 20.12.
Vánoční turnaj ve stolním tenise - prosinec 2019
Silvestrovské setkání s ohňostrojem - 31.12.
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Prázdninové cestování
V prvních zářijových dnech jsme se
mimo jiné věnovali sdílení zážitků z prázdnin v projektu CESTOVNÍ KANCELÁŘ
- PRÁZDNINOVÉ CESTOVÁNÍ. Děti se
rozdělily podle témat (pohoří ČR, zahraničí, tábory a ostatní ) do skupin a společně
vypracovaly krásné plakáty. Svoje zážitky
a suvenýry potom představily ostatním. Velký obdiv a ocenění patří prvňáčkům, kteří se
nebáli předstoupit před ostatní.
Na závěr nás čekal kvíz, otázky si vypracovaly děti samy.
Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli
něco o sobě navzájem, zjistili nové zeměpisné poznatky. Děti měly spoustu krásných
zážitků nejen od moře, ale i z táborů, spaní
pod širákem a krásných míst po ČR.
Mgr. Vlastimila Sládečková

Turnaj v nohejbale
Červen byl nabitý sportovními akcemi a jednou z nich byl
tradiční turnaj v nohejbale, který pořádal TJ Sokol Nížkovice na
místním asfaltovém hřišti za mateřskou školou. Tentokrát se turnaj
uskutečnil 22. června. Účast sedmi týmů dávala tušit zajímavé zápasy. Objevily se zde dva úplně nové týmy, a to Doktoři a Helviti. Druzí jmenovaní se hned probojovali až do finále. Finále bylo dramatické až do samého konce, kdy o vítězi rozhodl rozdíl jediného bodu.
Vítězem se stal tým Černý ze samých Nížkováků (Tomáš Horák,
Jirka Jeřábek, Erik Lotrek), na druhém místě tedy skončili Helviti
a na třetím Sympaťáci. Přestože nás zastihl vydatný déšť, který na
nějakou dobu turnaj přerušil, výbornou atmosféru nám nepokazil.
Za TJ Sokol Nížkovice Dušan Horák

Září 2019

Září 2019

Turnaj
v malé kopané
V sobotu 29. června jsme na místním fotbalovém hřišti uspořádali druhý
ročník turnaje v malé kopané. Inspirací pro tuto akci je „Burčákový turnaj“
v Karlíně, kterého se již tradičně účastníme.
Přestože jsme na plakátu zvali na
čtyři týmy, nakonec se nám podařilo zajistit týmů pět a to Saunaři + Pinec Němčany, S.V.P. FOFO Karlín, Saláti Vracov,
FC Spitfire a SKN Nížkovice. Turnaj se
hrál systémem každý s každým a nebyla nouze o zajímavé momenty. Občas
vzplály i emoce, a dokonce musel do
dění zasáhnout i zdravotník. Přes toto
všechno jsme turnaj zdárně dokončili.
Vzhledem k velké vyrovnanosti o vítězi
i o třetím týmu rozhodovala vzájemná
utkání. Z vítězství se nakonec radoval
tým SKN Nížkovice, na druhém místě
skončil tým S.V.P. FOFO Karlín a na
třetím Saláti Vracov. V průběhu turnaje
byla vložena dovednostní soutěž, a to
kop míče na zavěšenou lahev s vodou.
Kupodivu se našel ostrostřelec, který
lahev trefil. Samozřejmostí bylo zajištěné občerstvení.
Děkuji tímto všem za pomoc a snad
se příště přijdou pobavit i místní občané.
Za SK Dušan Horák

Obec Nížkovice by chtěla požádat občany
o zapůjčení historických fotografií.
Tyto fotografie přineste prosím do kanceláře OÚ,
po naskenování budou vráceny. Děkujeme!
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5. ročník gulášiády v Nížkovicích
Na sobotu 6.7. naplánoval organizátor akce Jan Piták se svými
kamarády již 5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Od
osmé hodiny ranní probíhaly v areálu bývalého koupaliště přípravy

Tour de Nížina 2019
Letos podruhé jsme spolu s dobrovolníky
uspořádali etapový závod pro děti na kolech.
Tour měla čtyři etapy. Dvě se jely koncem června a dvě poslední srpnový, a tudíž i prázdninový
týden. Závodilo se v pěti kategoriích a nejvíce obsazenou byla kategorie pro nejmladší účastníky,
kteří závodili na „odrážedlech“.
Celkem se na startu ve čtyřech etapách objevilo 45 závodníků, z toho 19 se jich zúčastnilo
všech čtyř etap. Po každé etapě byly vyhlášeny výsledky jednotlivých kategorií a ocenění si převzali
diplom a malou odměnu. Malou odměnou byli
odměněni vždy všichni závodníci.
Celkové pořadí po všech etapách: v kategorii
I.(nejmladší) 1. David Kocman, 2. Pavel Zítka,
3. Robin Hanák, v kategorii II. 1. Barbora Neužilová, 2. Michal Hanák, 3. Patrik Hrozek, v kategorii III. 1. Petra Hrozková, 2. Marek Neužil,
3. Linda Dopitová, v kategorii IV. 1. David Karlíček, 2. Zuzana Dopitová, 3. Simona Švestková,
v kategorii V. nikdo neabsolvoval všechny etapy,
tudíž v této kategorii nebyly ceny uděleny. Všichni na bedně dostali diplomy, medaile a poháry.
Zpestřením třetí etapy byla účast Pavla Boudného, několikanásobného mistra ČR v horských
kolech, který dělal předjezdce u každé kategorie.
Doufáme, že se závody všem líbily a přivedou
děti ke sportování.
Děkuji všem, kteří nám s touto náročnou akcí
pomáhali, a všem rodičům, že přivedli děti na
start a těším se na další ročník „Tour de Nížina“.
Za Obec Dušan Horák

týmů – podpalování pod kotlem, krájení cibule, příprava masa. Ačkoliv přislíbilo účast až deset týmů, nakonec jich vařilo šest.
Kolem poledne byl již celý areál protkaný vůní gulášů a návštěvníci, kterých bylo letos 122, mohli začít
ochutnávat první vzorky. Letos došlo ke
změně v placení vstupného, které se vybíralo hned u vstupu do areálu od osob
starších 18 let. Činilo 150,- Kč. Návštěvníci po zaplacení dostali misku s třemi
žetony, které dle své chuti rozdělili mezi
soutěžní týmy. Gulášů si mohli nabídnout dle libosti.
V odpoledních hodinách proběhlo
vyhodnocení. Ti, co ochutnali, rozhodli
takto: vyhráli Kluci v akci – Aleš Jeřábek,
Libor Mudrla, Oldřich Matura (hovězí kližka) - 131 bodů, na druhém místě
skončili Traktoři – Jirka Vilam a Roman
Pospíšil (hovězí krk) 94 bodů a třetí byli
manželé Žemlovi (hovězí krk) se 76 body.
Děkujeme organizátorům za přípravu a uskutečnění akce a již teď se těšíme
na další ročník.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Děti zakončily prázdniny výšlapem
Prázdniny uběhly jako voda a jejich
poslední víkend patřil v Nížkovicích opět
dětem. Tentokrát zakončení prázdnin mělo
podobu výšlapu na Jalový dvůr. Děti šly od
sokolovny po vyznačené cestě oranžovými
fáborky. Doprovázeny svými rodiči zaznamenávaly do kartičky znaky Morseovy abecedy, které získávaly za správné odpovědi na
otázky týkající se znalostí o České republice
a o Nížkovicích. Malé děti – nečtenáři – sledovaly po cestě vyvěšené obrázky, které si
musely zapamatovat. V cíli pak rozluštily
tajenku, která jim prozradila předmět, který
mají hledat. V předmětu byl schovaný dopis,
který dětem určil cestu za hledáním pokladu. Podmínkou bylo vyjmenování všech
obrázků od těch nejmenších. Poklad byl nalezen a odměny rozdány. Děti se mohly povozit na koni a celé odpoledne jsme všichni
zakončili opékáním špekáčků.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Hody 2019
Jak už to bývá, hody v Nížkovicích tradičně vychází na druhou
neděli v září a letos tomu nebylo jinak. Stárci se celé léto na tuto
událost připravovali a je hezké, že po dvou letech znovu tuto tradici
obnovili.
Týden před hodovou nedělí jsme mohli slyšet a vidět stárky, jak
zpívají a zvou celou vesnici na připravované hody.
Páteční večer patřil diskotéce, kterou uspořádali stárci a přilákali
mladé i starší občany naší vesnice.
V sobotních ranních hodinách už místní zdatní muži odjeli do
lesa pro máju, která se celé dopoledne čistila a zdobila. Bohužel kvůli
nepříznivému počasí, se stavění máje přesunulo na nedělní dopoledne. Proto stárci, sklepníci a ochotní občané hlídali máju přes ce-

lou sobotu až do nedělního rána. Na sobotní večerní zábavě se sešli
místní občané i občané z okolních dědin. Nechybělo mašličkové
sólo i půlnoční překvapení. Krásnou atmosféru zajistila kapela Classic Kroměříž, která hrála do časných ranních hodin.
V neděli ráno se na máju připevnil věnec a mohla se konečně
postavit. Stavění máje se v naší obci stále dělá tradičně, za pomocí
vlastních rukou.
Odpoledne stárci v doprovodu DH Voděnky obešli celou vesnici, kde postupně vyzvedli všechny stárky a poté zamířili před sokolovnu pod máju, kde zpívali a tančili do večera.
Je hezké vidět tradice, které se v naší obci stále drží.
Žaneta Horáková
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Veľký Meder
Hurá, tak už je to tady! V sobotu 21.
září 2019 jsme se probudili do brzkého
chladného rána a před námi byl zájezd do
termálního koupaliště ve Veľkém Mederu.
Před obecním úřadem u plně obsazeného
autobusu pro 59 cestujících už nás s úsměvem vítala naše vedoucí, paní Kocmanová.
Mezi účastníky zájezdu byly zastoupeny
všechny věkové kategorie, z toho 12 dětí
a 4 senioři nad 70 let. Všichni naštěstí
přišli včas, a tak jsme v 5:30 hod. vyrazili
směr Slovensko.
Po bezproblémové cestě, s krátkou
zastávkou na protažení končetin, jsme
před devátou hodinou ranní dorazili do
cíle našeho zájezdu. Po příjezdu jsme se
společně vyfotili a vydali se k branám
aquaparku Thermal Corvinus Veľký Meder. Bylo nádherné počasí, jasná obloha a teplota vzduchu dosahovala 23°C.

V areálu na nás kromě polokrytého sedacího bazénu s teplotou vody 36–38 °C, rodinného bazénu, rekreačního bazénu se
sedadly a teplotou vody 30–35 °C, čekala
také úplně nová atrakce Letní zážitkový
svět, která byla otevřena v červnu letošního roku. Najdeme v ní bazén s unášející
vodou, relaxační jeskyní (perličkový bazén s masážním vodopádem) a písčitou
pláží. Dále vlnový bazén s dětským bazénem, kde jsme si každou hodinu užívali vlny jako na mořském pobřeží a skokanský bazén se skokanskými plošinami
ve výšce 1,5m, 2,60m a 3,6m nad vodní
hladinou, lezeckou stěnou a vodopády.
Když se ozval hlad a žízeň, občerstvili
jsme se v některé z restaurací a stánků,
kterých je v areálu spousta. Někteří z nás
využili slunečného počasí k opalování
na zapůjčeném lehátku nebo k příjemné

procházce lesoparkem, ve kterém je celý
aquapark umístěn.
Čas rychle ubíhal a byla tu chvíle odjezdu. Cestou na parkoviště jsme si ještě
zakoupili v obchůdcích různé slovenské
dobroty a suvenýry a v 18:00 hodin jsme
„zvedli kotvy“ a při západu slunce zamířili
k domovu. Zpět do Nížkovic jsme se vrátili ve 21:00 hodin.
Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu Nížkovice za finanční podporu, díky
které byla cena zájezdu 430,- Kč za osobu
velice příznivá. Veliký dík patří samozřejmě paní Zdence Kocmanové za výbornou
organizaci a vedení zájezdu.
Myslím, že jsme si všichni celý den
v termálech užili naplno a těším se, že
příští rok ten autobus do Veľkého Mederu
opět zaplníme.
účastnice zájezdu Eva Honková, DiS.

Low land night vol. 1
V sobotu 21. 9. 2019 proběhla akce Low land night vol. 1. Přípravy byly náročné, ale vše se zvládlo. Kapely i zúčastnění byli s akcí
spokojeni, ale bohužel účast byla menší, než se očekávalo. Na akci
bylo 42 platících, ale přesto byla dobrá atmosféra. Na další ročník se

budeme snažit lépe připravit a rozšířit propagaci. Děkujeme našemu
zvukaři za dobrou práci. Těšíme se na příští ročník a budeme se těšit
i na Vás!
kapela Unknown

NÍŽKOVICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, IČ : 00292168 v nákladu 300 ks.
Datum vydání: 25. 9. 2019. Zaregistrováno na MK ČR pod E 17655. Zpravodaj vychází nepravidelně.
Články do zpravodaje mohou předkládat občané Nížkovic a členové místních sdružení. Příspěvky občanů procházejí jazykovou úpravou,
redakční rada si vyhrazuje právo na jejich krácení. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy shodné s názory redakční rady. Příspěvky zasílejte
na adresu podatelna@nizkovice.cz nebo doručte přímo na obecní úřad. Autoři fotografií Dagmar Mudrlová, DiS.,
Ing. Radomír Pospíšil, Eva Honková, DiS.
Sazba a grafická úprava: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

