
Slovo  zastupitele

Představení zastupitelstva obce Nížkovice

Spoluobčané, v minulém vydání zpra-
vodaje jsem si posteskl nad četností slova 
zastupitele – starosty, proto tento příspěvek 
pojmu trochu jinak.

Nacházíme se v předvánočním čase, pl-
ném shonu a stresu. Šťastný budiž ten, které-
ho bláznění konce roku míjí. Proto si dovo-
lím zde připomenout co znamená advent a 
kdy vlastně začíná.

Advent znamená příchod a byl dobou 
očekávání příchodu Mesiáše. Začíná v nedě-
li, která je nejblíže svátku sv. Ondřeje (30.lis-
topadu). Přípravná doba na Vánoce zahrno-

Dušan Horák
52 let
Zaměstnání: uvolněný starosta obce
Vykonává funkci starosty a člena komise
stavební a životního prostředí

vala čtyři neděle před Štědrým dnem. Byla 
dobou postní, v níž platily zásady střídmosti 
v pití a jídle, zbožného rozjímání a zákazu 
zábav, tance, zpěvu. Přesto se konaly četné 
lidové obřady a zvyky, které postní zásady 
porušovaly.

Advent začíná 1.nedělí adventní a končí 
západem slunce na Štědrý den.

Advent je začátek liturgického roku a 
přípravou na Vánoce. Vyznačuje se dvojím 
očekáváním a to slavnostní narození Ježíše 
Krista a jeho druhého příchodu.

Výrazným symbolem adventu je advent-
ní věnec zdobený čtyřmi svícemi, dle počtu 

adventních nedělí. Česká hudební tradice se 
může pochlubit vyjímečným počtem kvalit-
ních adventních písní. Uplatňují se zejmé-
na při jitřních mariánských mších zvaných 
roráty. Adventní věnec je tradiční symbol 
západní církve, sloužící k symbolickému 
odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle 
má podobu věnce z jehličnatých větví oz-
dobeného čtyřmi svícemi, každou adventní 
neděli se zapaluje další svíce.

Přeji vám všem klidné svátky a hodně 
zdraví a úspěchů v roce 2019. 

Mějte se fajn a něco pro to dělejte.
Dušan Horák, starosta

4/2018

Ing. Jaromír Fridrich
50 let
Zaměstnání: bezpečnostní pracovník
Vykonává funkci místostarosty a člena komise stavební 
a životního prostředí a člena komise kulturně školské
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Dagmar Mudrlová, DiS.
42 let
Zaměstnání: pedagogický pracovník
Vykonává funkci předsedkyně kulturně školské komise

Mgr. Marcela Fiedlerová
34 let
Zaměstnání: administrativní pracovnice
Vykonává funkci předsedkyně fi nančního výboru 

Mgr. Eliška Brabencová
26 let
Zaměstnání: učitelka
Vykonává funkci člena kontrolního výboru a 
člena kulturně školské komise

Ing. Miroslav Kousek
33 let
Zaměstnání: projektant
Vykonává funkci předsedy komise stavební a životního 
prostředí a člena fi nančního výboru

MUDr. Petr Suk
36 let
Zaměstnání: lékař
Vykonává funkci člena fi nančního výboru a
člena komise stavební a životního prostředí

Ing. Radomír Pospíšil
47 let
Zaměstnání: vedoucí servisu zdravotnické techniky
Vykonává funkci předsedy kontrolního výboru

Radovan Brzobohatý
40 let
Zaměstnání: dělník
Vykonává funkci člena kontrolního výboru a
člena kulturně školské komise

Zápisy ze zasedání 

Zastupitelstva obce 

Nížkovice
Ustavující zasedání ZO Nížkovice – 
1.11.2018
1. Zastupitelstvo schvaluje, aby funkce sta-

rosty byla vykonávána jako uvolněná 
ve smyslu § 71 zákona o obcích a to  od 
1.11.2018 

2. Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty   

3. Zastupitelstvo schvaluje ve funkci staros-
ty p. Dušana Horáka 

4. Zastupitelstvo schvaluje na funkci mís-
tostarosty obce Ing. Jaromíra Fridricha 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení 
kontrolního a fi nančního výboru, každý 
v počtu tří členů

6. Zastupitelstvo obce schvaluje členy fi -
nančního výboru: Mgr. Marcelu Fied-
lerovou, Ing. Miroslava Kouska, MUDr. 
Petra Suka 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu 
fi nančního výboru: Mgr. Marcelu Fiedle-
rovou

8. Zastupitelstvo obce schvaluje členy kon-
trolního výboru: Mgr. Elišku Braben-
covou, p. Radovana Brzobohatého, Ing. 
Radomíra Pospíšila 

9. Zastupitelstvo schvaluje předsedu kont-
rolního výboru: Ing. Radomíra Pospíšila

10. Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn 
za výkon neuvolněným členům zastupi-
telstva   ve výši:
- Místostarosta: 10.000,-Kč
- Předseda výboru nebo komise: 

1.200,-Kč
- Člen výboru nebo komise: 1.000,-Kč
- Člen zastupitelstva: 800,-Kč

 Odměny neuvolněným zastupitelům ná-
leží od 2.11.2018. 

 Při nástupu náhradníků a při změnách v 
obsazení funkcí bude odměna poskyto-
vána od prvního dne kalendářního mě-
síce následujícího po měsíci, ve kterém 
došlo ke složení slibu nebo ke zvolení do 
příslušné funkce.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce 
obce do školské rady: Mgr. Elišku Bra-
bencovou a Ing. Jaromíra Fridricha.   

12. Zastupitelstvo obce schvaluje kronikářku 
obce: Dagmar Mudrlovou, DiS. Odměna 
se schvaluje ve výši 6.000,-Kč/rok, který 
byl zpracován a zapsán do kroniky obce.

1. Zasedání ZO Nížkovice – 12.11.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční 

limit v pokladně OÚ na částku 150.000,-
Kč.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 
nájmu sokolovny na provozování baletu s 
org. Kaštánky.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 
spolupráci mezi obcí Nížkovice a ŘSD

4. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení ko-
mise stavební a životního prostředí v po-
čtu pěti členů a komisi kulturní v počtu 
sedmi členů.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje za členy 
komise stavební a životního prostředí: 
Ing. Jaromíra Fridricha, Ing. Miroslava 
Kouska, MUDr. Petra Suka, p. Jaroslava 
Sobčáka, p.Dušana Horáka.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje jako před-
sedu komise stavební a životního prostře-
dí Ing. Miroslava Kouska.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy 
komise kulturní: Ing. Jaromíra Fridricha, 
Dagmar Mudrlovou, DiS., Mgr. Elišku 
Brabencovou, pí. Blanku Pospíšilovou, pí. 
Olgu Jeřábkovou, pí. Alenu Ondrovou a 
p. Radovana Brzobohatého

8. Zastupitelstvo obce schvaluje jako před-
sedu komise kulturní pí. Dagmar Mudr-
lovou, DiS

9. Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 
členům těchto komisí, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce, a kteří nejsou zaměst-
nanci obce ve výši maximálně 3.000,-Kč/
ročně, a to od 1. 1. 2019, s vyplacením od-
měny vždy ke konci kalendářního roku, 
za nějž náleží

10. Zastupitelstvo obce stanovuje:
 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu:

 do výše 50.000,- Kč měsíčně, 
 jsou-li vyvolána organizačními změnami 

na obecním úřadě, pokud tyto změny 
nevyvolají další nároky na fi nanční pro-
středky obce (nezvyšuje se celkový roz-
počet výdajů obce)

 Rozpočtová opatření v částkách vyšších 
může starosta obce samostatně provádět 
jen v případech:
- rozpočtového zapojení účelově při-

dělených fi nančních prostředků z 
jiných zdrojů (např. dotace)

- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný 
výdaj na zajištění chodu obce, v pří-
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Prezentace studie rekonstrukce sokolovny a středu obce Nížkovice

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Jak jistě všichni víte, vážení občané, historická budova sokolov-
ny, původně sloužící pro rozvoj těla a sportovního ducha nejen členů 
Jednoty sokolské a v současnosti hlavně pro kulturní vyžití, již mno-
ho let chátrá a chátrá. 

Sokolovně bylo již 93 let. Ano, základní kámen s pamětním lis-
tem byl položen na velikonoční neděli v roce 1925 a díky mnoha 
občanům, kteří se zdarma podíleli na výstavbě, byla tato slavnostně 
otevřena dne 22. srpna 1926 a od té doby slouží všem. 

Jelikož se opravdu zub času na naší sokolovně opravdu výrazně a vi-
ditelně podepsal, rozhodlo zastupitelstvo obce (respektive většina sou-
hlasila), že je již na čase s tímto neutěšeným stavem budovy něco udělat.

Byla vypsána soutěž na zhotovitele studie rekonstrukce sokolov-
ny a zároveň i revitalizace středu obce. Na obec přišly tři nabídky, z 
nichž zastupitelstvo obce vybralo nabídku pana Ing. arch. Radima 
Mazálka, který vytvořil tým projektantů, jehož členy jsou  - Ing. arch. 
Jana Podlepská, Ing. arch Jiří Huške, Martin Hudec MARCHD.  Tito 
přijeli k nám do obce, prohlédli si budovu a vytvořili návrh, jak by 
sokolovna mohla v budoucnu vypadat. Postupem času, i na základě 
našich požadavků a připomínek, došlo ke konečné podobě studie 
nejen rekonstrukce sokolovny, ale i revitalizace celého středu obce 
včetně prostor ZŠ a MŠ.

Pár desítek spoluobčanů se první ad-
ventní neděli v podvečer sešlo na návsi, aby 
společně shlédli slavnostní rozsvícení obec-
ního vánočního stromu. Ten se rozzářil v 
neděli 2. prosince 2018 krátce po půl páté. 

Program byl zahájen v 16:00 hodin 
úvodním slovem pana místostarosty Ing. 
Jaromíra Fridricha, který v krátkosti přiví-
tal přítomné občany. O kulturní program se 
jako každý rok postaraly děti ze základní a 
mateřské školy pod vedením pedagogů. Při-
pomněli nám také význam adventu.

Atmosféru blížících se Vánoc jsme si 
připomenuli i rozkrajováním jablíček a 
pouštěním lodiček z ořechových skořápek. 
Podávalo se domácí cukroví, které ochotně 
napekly místní důchodkyně. 

padě havárií nebo stavu nouze, vý-
daj k odvrácení možných škod, dále 
když včasné provedení úhrady je vá-
záno penalizací a dopady penalizace 
mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady

- úhrady pokut, penále z rozhodnutí 
nadřízených orgánů a dohledů a dal-
ší nutné výdaje, kdy schválení roz-
počtového opatření je nezbytné a má 
jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován

- v případě zaúčtování příjmů a výdaje 
daně z příjmů právnických osob, kte-
ré platí sama sobě

- v případě technické změny rozpočtu 
vlivem změny předpisů pokud mají 
vliv na rozpočet (technickou změ-
nou máme na mysli např. zavedení 
nové položky v průběhu roku, nebo 
vyhlášením použití dočasného para-
grafu apod.)

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na in-
formaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na 
nejbližším zasedání zastupitelstva kona-
ném po schválení rozpočtového opatření 
starostou a jejího stručného odůvodnění 
(odůvodnění lze na zasedání podat i úst-
ně).

 Tyto kompetence starosty obce k prová-
dění jednotlivých rozpočtových opatření 
zastupitelstvo obce schvaluje na dobu ce-
lého čtyřletého funkčního období.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje při sva-
tebních obřadech v obci Nížkovice jako 
oddávající: starostu obce a místostarostu 
obce, místo svatebního obřadu obřad-
ní místnost na OÚ, dnem pro oddávání 
bude pátek v čase 10:00 – 15:00 a sobota v 
čase 9:00 – 14:00

12. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO 
ŽLaP za rok 2017 a závěrečný účet DSO 
Ligary za rok 2017

 Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Právě tuto verzi jsme za účasti autorů studie představili dne 1. 
10. 2018 v sále sokolovny občanům obce. Chtěli jsme touto pre-
zentací ukázat, kam a za jakých podmínek bychom chtěli směřovat 
kompletní úpravu celého centra obce. Samozřejmě s vašimi názory, 
připomínkami a návrhy, jelikož se jedná o peníze nás všech a určitě 
si dokážete představit, kolik úsilí a fi nančních prostředků takový-
to projekt přibližně spolkne. Určitě, což všichni chápeme, nebude 
možné cokoliv z tohoto našeho záměru vytvořit, pokud nebudou k 
dispozici prostředky z dotací. A právě záměr získat dotace jak na re-
konstrukci sokolovny, tak i na komplexní úpravu (revitalizaci) stře-
du obce nás vedlo k přetvoření původního projektu na rekonstrukci 
sokolovny, který by dotační podmínky nesplnil.

Jsme moc rádi, že ti, kteří se z řad občanů 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.

Závěrem bych chtěl říci, že celá studie je stále k nahlédnutí na 
OÚ Nížkovice, kam se mohou občané přijít podívat a k celé záleži-
tosti vyjádřit své podněty, návrhy a připomínky. Budeme za ně je-
dině rádi, vždyť nám všem by mělo jít o budoucí podobu Nížkovic.

Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Jelikož nás letos předvánoční počasí dro-
bátko potrápilo, přišel vhod kelímek horké-
ho čaje nebo svařáku, který nám ochotně a 
s úsměvem podávaly kuchařky základní a 
mateřské školy. 

Ráda bych poděkovala pracovníkům 
obce, pedagogům základní a mateřské školy, 
ale i dětem a všem, kteří se na průběhu této 
akce podíleli. 

Ačkoli už nejsem malé dítě, stále jsou 
pro mě Vánoce nejkrásnějším svátkem v 
roce. Jsou symbolem klidu, míru a poho-
dy. Proto zapomeňte na stres každoden-
ního života a zkuste si užít adventní čas a 
pohodové Vánoce v kruhu rodiny a svých 
nejbližších.

Alena Ondrová
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Místní knihovna Nížkovice
Blíží se konec roku 2018 a začíná čas bi-

lancování. V letošním roce se pokračovalo v 
aktivitách, které byly započaty v předcházejí-
cím roce. 1x za 14 dnů se scházely maminky 
s dětmi v knihovně u knihy a kávičky. Projekt 
se nazývá „Pojďme si číst aneb kniha, kafe, 
kočárek“ a rádi mezi sebou přivítáme další 
zájemce o toto setkávání. Rovněž pokračo-
valo každé úterý v MŠ čtení pohádek před 
spaním. Knihovna se zapojila také do akce 
„Celé Česko čte dětem“, konkrétně „Babička 
a dědeček do školky“. Spolupracujeme i se ZŠ 
Nížkovice. Na podporu čtení byla vyhlášena 
v dubnu ve spolupráci s Obcí „Knižní výzva 
pro čtenáře do 14 let“.  Žáci ZŠ navštěvuji s 

paní učitelkou knihovnu a půjčují si knihy 
podle vyhlášených kritérií. Díky spolupráci 
se ZŠ v letošním roce úspěšně splní „Knižní 
výzvu“ asi 7 žáků, kteří se už těší na slíbenou 
odměnu od pana starosty.

Místní knihovna spolupracuje i s další 
složkou ZŠ a tou je družina. Každý měsíc 
se nahrnou mladší žáci pod dohledem paní 
učitelky Mudrlové do upravených prostor 
knihovny, kde si čtou a povídají. Některé 
děti si rovněž půjčuji knihy a tak knihovně 
roste počet dětských čtenářů.

V červnu byla dokončena revize knih, 
která se koná vždy po 5 letech. Aktuální stav 
knihovního fondu byl 2 344 knih. Knihov-

na nakupuje nové knihy prostřednictvím 
Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Letos 
bylo z rozpočtu obce na nákup uvolněno 5 
000 Kč. Důležitým zdrojem knih pro čtená-
ře jsou knihy z výměnného fondu Knihovny 
KKD Vyškov. V současné době máme půj-
čeny knihy v hodnotě cca 90 tis. Kč.

Místní knihovna Nížkovice byla vy-
hodnocena jako „Nejlepší neprofesionální 
knihovna vyškovského regionu v roce 2018“. 
Jedná se nejen o ocenění práce knihovnice, 
ale důležitým prvkem je i vybavení prostor 
knihovny, za což patří poděkování Zastupi-
telstvu obce.

Jaroslava Helísková, knihovnice

Betlémské světlo

Příspěvek starosty

Tříkrálová sbírka

Tak jako v loňském roce, tak i letos před Vánocemi se uskuteční 
cesta skautů s Betlémským světlem. Letos se však předávání světla 
neuskuteční dle tradice ve Vídni, ale v Linci, kde tato novodobá vá-
noční tradice vznikla.

Betlémské světlo, plamínek, který je každoročně před Vánocemi 
zapalován v jeskynní kapli v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus, 
čeští skauti převezmou v katedrále Neposkvrněného Početí Panny 
Marie v Linci. Následně ho přivezou do České republiky, a jak se 

Vážení spoluobčané, ještě jednou si dovolím vás v tomto zpra-
vodaji oslovit. Máme tu konec roku a s tím spojené bilancování co 
se povedlo, co méně a co vůbec. Nebudu vás tímto zatěžovat, chlubil 
jsem se v minulém zpravodaji.  

Apeluji na vás znovu ohledně splaškové kanalizace. Vypouštěj-
te do této kanalizace pouze to, co do ní patří, tj. splašky. Do této 
kanalizace rozhodně nepatří vlhčené ubrousky, dámské hygienické 
potřeby, roličky od toaletního papíru – přesto, že na některých je to 
napsáno, do kanalizace rozhodně nepatří. Dále sem nepatří zbyt-
ky jídel, olej ze smažení jídel a už vůbec ne zbytky ze staveb, různé 
hadry, polystyreny, zbytky malty, barev. Připadá mi, že to někdo do 
kanalizace hází schválně, potom se nedivte, že náklady na provoz 
kanalizace porostou. 

Na podzim proběhly volby do zastupitelstva obce, částečně se 
toto obměnilo. Vy jste svými hlasy určili, kdo bude další čtyři roky 

Tak jako v předchozích letech, tak i v 
roce 2019 bude pořádána Charitou České 
republiky tradiční Tříkrálová sbírka. Ko-
ledníci v kostýmech tří králů v doprovodu 
dosplělé osoby, vybavené průkazkou a zape-
četěnou pokladničkou za zpěvu koledníků, 
navštíví Vaše domácnosti v sobotu 5.1.2019 
od 13 hodin.

již stalo tradicí, pomocí skautských kurýrů bude Betlémské světlo 
rozváženo vlaky do všech koutů naší republiky.

Betlémské světlo přiveze pan starosta a dobrovolníci z řad rodičů 
a dětí 16. 12. 2018 a jeho plamínky budou v tento den hořet na Vánoč-
ním koncertu Vlčnovjanky v sokolovně. Vy, vážení občané, si budete 
moci pro Betlémské světlo, symbol klidu a míru, přicházet od 17. 12. 
na OÚ  a od soboty 22. 12. do Farního kostela sv. Kunhuty v Nížkovi-
cích. Máte možnost si tímto symbolem Vánoc rozzářit vaše domovy 
provoněné čerstvě napečeným cukrovím či větvičkami chvojí.

 Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

rozhodovat o tom, co se v obci bude budovat. Doufám, že jste zvolili 
správně a já osobně vám tímto za důvěru děkuji.

Jelikož se neúčastním přípravy zpravodaje, tak nevím, jestli se v 
tomto čísle objeví něco o knihovně. Doufám, že ano, proto jenom ve 
stručnosti. Jsem rád, že děti chodí do knihovny a čtou, sice v malém 
počtu, ale aspoň to. Knihovna ve spolupráci se školou pořádá čte-
nářskou výzvu, kde úspěšní čtenáři budou odměněni. Oceněna byla 
i samotná knihovna a to jako „Nejlepší neprofesionální knihovna 
vyškovského regionu roku 2018“, samozřejmě za celkovou činnost a 
prostředí. Poděkování patří naší knihovnici paní Helískové. Myslím, 
že knihovní fond je natolik pestrý, že si vyberou i dospělí čtenáři, 
takže přijďte a uvidíte.

 Takže pro ty, které neodnesl čert, ještě jednou přeji klidné 
prožití svátků vánočních a štěstí, zdraví a osobní úspěchy v profe-
sionálním, osobním i rodinném životě v tom nadcházejícím roce 
2019.  

Dušan Horák, starosta

Výtěžek sbírky je určen na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí a to zejména v 
regionech, kde sbírka probíhá. Předem dě-
kujeme za dary.

Tříkrálová sbírka je nemyslitelná bez 
obětavosti dobrovolníků a vstřícnosti veřej-
nosti. Pro každého z nás je možnost zapojit 
se do pomoci lidem, kteří to potřebují. Do 

loňské Tříkrálové sbírky se v naší obci za-
pojilo 14 koledníků v krásných dobových 
pláštích. Tímto žádáme rodiče, aby opět děti 
aktivně zapojili do této sbírky.

Králové šíří poselství a radost.
Zájemci se mohou obrátit na paní Dag-

mar Mudrlovou ve škole a Jitku Cagáškovou 
na OÚ.

Jitka Cagášková
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Návštěva z Pedagogické fakulty

Ze života základní školy

Stává se tradicí, že naši školu navštěvují studenti Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity, kteří se připravují na své učitelské 
povolání. Letos k nám přijeli se svým vyučujícím doc. Mgr. Jiřím 
Havlem, Ph.D. v pondělí 12. listopadu.  Nejprve si prohlédli ma-
teřskou školu, kde je velmi zaujala výuka v centrech a práce dětí s 
portfolii. Poté pozorovali výuku v jednotlivých třídách a ročnících. 
Seznámili se s tím, jak v praxi probíhá čtení a psaní genetickou me-

Ani jsme se nenadáli a tři měsíce ve 
škole uběhly jako voda. Byly to měsíce plné 
změn, jak personálních v MŠ, tak organizač-
ních, co se prostoru ve škole týče. Mnozí z 
vás si jistě všimli přistavených kontejnerů na 
školním dvoře. Jeden kontejner bude sloužit 
(doufáme, že již v brzké době) jako šatna pro 
žáky, druhý bude zvyšovat kapacitu sociál-
ních zařízení ve škole. Stávající šatna slouží 
nyní k dopolední výuce a rozšíření prostor 

Zprávy ze základní školy
todou, činnostní učení v matematice a vlastivědě nebo prožitkové 
čtení i sloh a sebehodnocení žáků. Vnímali rovné příležitosti ve 
vzdělávání jako běžnou součást výuky v jednotlivých ročnících a 
velmi ocenili příkladnou práci všech asistentek.  Vzájemně respek-
tující přístup dětí i dospělých vnímal pan doc. Havel jako hlavní 
předpoklad bezpečného prostředí pro naši práci. Při rozboru jed-
notlivých hodin, kterého se zúčastnil i pan starosta Dušan Horák, 
měli studenti možnost debatovat s vyučujícími. Jsem velmi ráda, 
že naše škola je školou, kde se sdílí dobrá praxe a je inspirující pro 
budoucí učitele. Děkuji všem pedagogům.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
Ze strany Ministerstva školství, mláde-

že a tělovýchovy České republiky byl pro 
oblast Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen 
následný projekt Místní akční plán (MAP) 
II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. 
Realizace bude probíhat v období od 1. 10. 
2018 do 30. 9. 2022.

Cílem pro MAP II je podpořit inter-
vence naplánované v předchozím projektu 
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v ma-
teřských a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 
ostatních aktérů ve vzdělávání včetně orga-
nizací neformálního vzdělávání. 

Budeme se společně vzdělávat, infor-
movat, plánovat a následně řešit místní 
problémy a potřeby v oblasti školství a prá-
ce s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na 
podporu všech pedagogických pracovníků, 

i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. 
Nezapomeneme na rodiče. Spolupraco-
vat budeme s neziskovými organizacemi, 
knihovnami, slavkovským zámkem. Chce-
me tím rozvíjet spolupráci na Slavkovsku a 
také gramotnosti a kompetence všech dětí a 
žáků. MAP je fi nancován z prostředků EU a 
města Slavkov u Brna.

Součástí realizace projektu jsou také pra-
covní skupiny složené z odborníků, zástup-
ců škol, obcí i veřejnosti, které se budou vě-
novat 6 oblastem ve vzdělávání dětí do 15 let 
věku (čtenářské a matematické gramotnosti, 
rovným příležitostem ve vzdělávání, poly-
technické výchově, neformálnímu vzdělává-
ní a fi nancování).

Podpořeny budou různé aktivity v ob-
cích, ve školách i školkách, například besedy 
v rámci rozvoje čtenářství dětí a žáků, zají-

mavé programy pro předškoláky, exkurze 
pro školní družiny, besedy pro rodiče. Do-
jde k vytvoření interaktivní učebnice Slav-
kovska; věnovat se budeme problematice 
kyberšikany, volbě povolání na Slavkovsku 
a dalším problémům. Podpoříme setkává-
ní pedagogů, vedoucích neziskových orga-
nizací pracujících s dětmi a sdílení dobré 
praxe. Uvítáme podporu ze strany fi rem na 
Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v 
oblasti polytechniky a volby povolání. 

O aktivitách pro žáky budeme rodiče in-
formovat prostřednictvím škol, učitelů. Zá-
jemci mohou také sledovat webové stránky 
projektu www.map-slavkov.cz nebo se při-
pojit do naší facebookové skupiny s názvem 
MAP Slavkovsko. 

Mgr. Jitka Schovancová
MAP II, Slavkov u Brna

Narodili se:
Dominika Jeřábková
Andrea a Iva Červenkovy

Opustili nás:
Libuše Lípová    22.10.2018

Významného životního jubilea se dožívají:
říjen: Brzobohatá Emília, Cagášek Zdeněk, 
listopad: Pokorná Hana
prosinec: Tihelková Amália, Čermáková Milada, Greger Čestmír

Kronika

pro odpolední školní družinu. Zbývá do-
končit vodoinstalaci a propojovací chodbu 
se školou. Vnímáme nepříjemnosti způso-
bené nynějším uspořádáním oblečení a bot 
v prostoru chodby a děkujeme rodičům i 
dětem za jejich trpělivost. 

Z prvních tří měsíců ve škole máme i 
mnoho příjemných zážitků. Žáci 1. - 3. roč-
níku navštívili koncem září Výstavu ovoce a 
zeleniny ve Slavkově u Brna. 11. října pro-

Plánované kulturní 

a společenské akce
Tříkrálová sbírka  5.1.2019
Obecní ples Nížkovice 26.1.2019
Obecní zabíjačka  2.2.2019
Maškarní ples pro děti 3.2.2019
Košt slivovice  16.2.2019
Ostatky - Masopust 23.2.2019
Divadlo – Doba kamenná 9.3.2019
VÍTÁNÍ JARA  23.3.2019

běhly tradiční volby do Školního parlamen-
tu. Z 11 kandidátů byli svými spolužáky 
zvoleni tři kluci a dvě děvčata – Matěj, Cyril, 
Dario, Aneta a Sára. Přejeme jim, aby se jim 
dařilo pracovat pro školu tak, jak si předse-
vzali. Máme též za sebou několik vystoupení 
– část žáků školy vystoupila na Setkání se se-
niory, na oslavách 100. let vzniku Republiky 
i na rozsvícení vánočního stromu 1. advent-
ní neděli. Položili jsme kytici v Masarykově 
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Zájezd do Velkého Mederu
Před dvěma lety pořádal obecní úřad Nížkovice zájezd do ter-

málního koupaliště do Velkého Mederu. Obec tehdy přispěla pěk-
nou částkou 10.000,- Kč na autobusovou dopravu. Vzhledem k 
tomu, že se zájezd lidem líbil a chtěli si ho zopakovat, pan starosta 
mě požádal, zda bych letos opět tento výlet zorganizovala. Naplá-
novali jsme ho na pátek 19. října, rozvěsili plakáty a lidé se mohli 
přihlašovat. Cena byla 400,- Kč na osobu, v ceně bylo dopravné, 
pojištění a vstupné na koupaliště. Autobus, který měl 59 míst, byl 
téměř obsazený. Složení výletníků bylo od těch nejmenších dětí až 
po nejstaršího občana, který měl 71 let. 

Nyní něco blíže k Velkému Mederu: v aquaparku a termálním 
koupališti ve Velkém Mederu je během letní sezóny přístupných 10 
bazénů a mimo sezónu 7 bazénů. Areál koupaliště je vybudován v 
lesoparku s bohatou zelení. Celkový rozsah vodní plochy je 3910m2, 
přičemž teplota dosahuje 25-38° C. Termální prameny vyvěrají 
z hloubky 1500m o teplotě 56-76,5°.C. Tato voda má blahodárné 
účinky na pohybové ústrojí, na páteř, kloubové onemocnění, svalo-
vé únavy a celkově přispívá k regeneraci organismu. K dosavadním 
službám přibyla letos koncem února nova atrakce - wellness cent-
rum. Skládá se ze 4 typů saun, solné komory, Jakuzzi, ochlazovacího 

bazénu, biosolária, dvou relaxačních místností, masážních služeb a 
mnoho dalšího. 

Odjezd z Nížkovic byl v 6:00 hodin, návrat kolem 22:00 hodiny 
večer, z čehož jsme byli čistého času 9 hodin v bazénech. Počasí nám 
přálo, celý den svítilo sluníčko. Myslím, že si všichni tento výlet užili, 
dokonce nejstarší účastník zájezdu všem ukázal, jak se jezdí na to-
bogánu, jeho aktivita byla nakažlivá, takže se všichni nesmírně bavili 
pohledem na naše muže v nejlepších letech, kteří bavili celé široké 
okolí. Při cestě zpět proběhla debata, že by se lidem líbilo tento výlet 
opakovat 2x ročně, na jaře a na podzim.

Je jen škoda, že spousta našich spoluobčanů, kteří by se mohli 
zúčastnit, se nepřihlásili. Snad tento článek přesvědčí i ty, kteří ještě 
váhají to zkusit a příště se přihlásí. Věkový limit tam nehraje žádnou 
roli, jsou tam opravdu i lidé ve velmi vysokém věku. 

Velký dík patří obecnímu úřadu, který opět přispěl větší částkou 
na autobusovou dopravu, díky tomu mohla být cena pro každého 
tak příznivá. Pokud bude na jaře od občanů opět zájem a zastupitel-
stvo v čele s panem starostou budou tomuto vstřícní, ráda se organi-
zace zájezdu opět ujmu. 

Zdena Kocmanová

sadu k uctění našeho prvního prezidenta T. 
G. Masaryka a zasadili se zaměstnanci obce 
k 100. výročí památeční lípu. 

I pedagogové se vzdělávají.  V měsíci září 
a říjnu byli proškoleni v rozsahu 16 hodin 
v oblasti mentoringu. 12. listopadu nás na-
vštívili studenti z Pedagogické fakulty MU.  
I nadále pokračujeme ve spolupráci s místní 
knihovnou. Jedenkrát za měsíc navštěvují 
knihovnu žáci 4. a 5. ročníku v rámci hodiny 
čtení a žáci 1. - 3. ročníku v odpolední školní 
družině. Snažíme se v dětech vzbudit zájem 
o knihu, učit je naslouchání a zdokonalová-
ní mluveného projevu.  Díky těmto školním 
aktivitám a pravidelným návštěvám získala 
místní knihovna několik nových malých 
čtenářů.

Poslední listopadový den jsme navští-
vili v rámci oslav 213. výročí Bitvy tří císa-
řů improvizované vojenské ležení ve dvoře 
obecní hospody v Křenovicích. Na začátku 
prosince nás čeká pečení perníčků, které je 
spojeno s návštěvou dětí z DD LILA v Otni-
cích. Pořádáme vánoční dílničky a jarmark 
v sokolovně a již tradiční Benefi ční  koncert 
v kostele sv. Kunhuty v Nížkovicích, jehož 
výtěžek opět poputuje dětem do LILY. Před 
Vánocemi navštívíme ještě kino ve Slavko-
vě u Brna a divadlo v Brně. Máme se tedy 
opravdu na co těšit 

Dagmar Mudrlová, DiS.

Ležení v KřenovicíchLežení v Křenovicích

Setkání s LiláčkySetkání s Liláčky

Setkání se seniory
Již tradičně v podzimní čas pořádá 

Obecní úřad setkání se seniory. To se letos 
uskutečnilo v sobotu 27. 10. od 14,30 hodin 
v místní sokolovně. Program zahájil svým 
proslovem starosta obce Dušan Horák. Ná-

sledovalo vystoupení žáků základní školy a 
přednáška MUDr. Vlasty Kučerové a Renaty 
Podzimkové. Ty se zaměřily na téma paliativ-
ní hospicové péče. Během své prezentace se 
snažily odbourávat tabu, která jsou dosud v 
naší společnosti s tématem smrti a umírání 
spojována.  V průběhu odpoledne přítom-

né třemi vstupy pobavil Spolek elegantních 
dam, který zatančil charleston, předvedl do-
bové spodní prádlo a na závěr rozproudil 
krev v žilách především u mužské populace 
výstředním kankánem. Hudební složku za-
jišťoval po celou dobu pan Pospíšil st. z Dam-
bořic, který hrál nejen k poslechu, ale i tanci. 
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100 let od vzniku Československa
28. říjen 1918 je den, kdy zásluhou československého odboje a le-

gií vznikla samostatná Československá republika. V tento den před-
stavitelé českého národa vyhlásili samostatnost a vymanili naši zemi 
z nadvlády Rakouska-Uherska. Největší podíl na tomto významném 
kroku měl československý odboj s vedoucími postavami T. G. Masa-
rykem, E. Benešem, M. R. Štefánikem, K. Kramářem a A. Rašínem. 

Právě kvůli této důležité události jsme se 31. 10. 2018 společně 
sešli na návsi, abychom si 100 let vzniku Československa připomně-
li a zároveň uctili památku obětí světových válek. Slavností průvod 

Kateřinská zábava
V loňském roce jsem na konci článku 

zmiňovala, že se těšíme na další vydařenou 
Kateřinskou zábavu. A moje přání se sta-
lo skutečností! V sobotu 24. listopadu se 
uskutečnila opravdu vydařená Kateřinská 
zábava, kterou rozproudila kapela Relax-

-band ze Šaratic společně s 10 páry dívek a 
žen v krásných barevných krojích. Přišlo ne-
uvěřitelných 159 platících hostů, co během 
chvilky vykoupilo všechny lístky do tom-
boly. Tombola byla rozmanitá a štědrá. Přes 
veškerou snahu, i tentokrát „Kačenky“ o své 
volební právo přišly, ale zábava tím neskon-
čila a tančilo se dál. Krojované ženy a dívky 

nezapomněly a již 
tradičně si připra-
vily půlnoční pře-
kvapení. Jménem 
všech „Kačenek“ 

bych chtěla poděkovat všem, bez kterých 
by se zábava nemohla uskutečnit; zejména 
obci Nížkovice, p. Práchynské, dobrovol-
níkům, kteří přiložili ruku k dílu a hlavně 
všem sponzorům, kteří nám věnovali dary 
do tomboly. Na závěr bych měla opět malé 
přání: Abychom se za rok zase společně sešli 
a užili si zábavu, alespoň tak jako letos!

P.S. Chtěla bych požádat hosty, aby za 
rok nestrhávali klobásky a perníky z věnce, 
který by se mohl utrhnout - rády Vám je na 
požádání odstřihneme.

Mgr. Eliška Brabencová

Pro 67 přítomných důchodců bylo při-
praveno občerstvení v podobě chlebíčků, 
koláčků, kávy, čaje a cukroví, které stejně 
jako v loni napekly místní seniorky – paní 
Kocmanová, Mudrlová, Partyková, Poláč-
ková a Tvrdoňová, kterým pomáhala Iveta 
Kubová. Všem ženám patří velké poděko-
vání. Na památku na tuto akci obdrželi se-
nioři přáníčka od školních dětí a igelitky s 
upomínkovými předměty obce a stolním 
kalendářem na rok 2019. Poděkování patří 
i všem, kteří se na akci organizačně podíleli. 
Již teď se těšíme na další společná setkávání 
v příštím roce.

Dagmar Mudrlová, DiS.

přinesl věnec a kytici k pomníkům padlých vojáků a pan starosta 
připomněl události, které ke vzniku Československa vedly. Děti ze 
školy zazpívaly písně, které nám připomněly prvního českosloven-
ského prezidenta T. G. Masaryka, a živá hudba zahrála českosloven-
skou hymnu. 

Následující den byla na počest tohoto výročí nad Nížkovicemi 
vysazena lípa, jakožto český národní strom a symbol svobody a de-
mokracie.

Mgr. Eliška Brabencová
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Nová sezóna 

mladých hasičů
Začátkem září byl započat nový 

soutěžní ročník 2018/2019 mladých 
hasičů. V ročníku se účastníme ve třech 
pohárech. Jedná se o hru Plamen, Vy-
škovský Soptík a Otevřenou uzlovou 
ligu.

Jako první zahajovací kolo hry Vy-
škovský Soptík proběhla soutěž 15. září 
2018 ve Vyškově. Zde se soutěžilo ve 
štafetě dvojic a běhu na 60m jednotliv-
ců. Ve štafetě dvojic se umístila příprav-
ka na prvním místě, mladší žáci na tře-
tím místě a starší žáci na druhém místě.

Jako další soutěž následoval 13. 
října 2018 Závod požárnické všestran-
nosti konaný v Hlubočanech. Jednalo 
se o podzimní kolo hry Plamen. Zde 
se přípravka umístila na sedmém mís-
tě, mladší žáci na prvním místě a starší 
žáci na devátém a dvanáctém místě. 
Jako doprovodná soutěž byla štafe-
ta požárních dvojic, kde se přípravka 
umístila na druhém místě, mladší na 
osmém místě a starší na devátém místě.

Sedmnáctým listopadem započala 
série zimních soutěží v uzlování. Na 
první závod jsme se vydali do Drnovic. 
Rozjezd pro nás nebyl úplně optimální 
a tak se přípravka umístila na šestém 
místě, mladší na pátém a pětadvacátém 
místě. Starší žáci se umístili na dvanác-
tém místě.

Druhý uzlový závod následoval 
hned další sobotu, tentokrát v Hru-
šovanech u Brna. Na této soutěži se 
nám již dařilo lépe. Přípravka obsadila 
druhé místo a odvezla si domů pohár. 
Mladší žáci byli také úspěšní a po na-
pínavém souboji se umístili taktéž na 
druhém místě. Druhá čtveřice mlad-
ších se umístila na patnáctém místě. 
Starší žáci obsadili deváté a sedmnácté 
místo.

Tím jsme do konce kalendářního 
roku vyčerpali veškeré soutěžní termí-
ny a čeká nás odpočinek až do 12. led-
na 2019. Tohoto dne se vydáme na další 
uzlovou soutěž a to do Dražovic. Tímto 
přejeme všem krásné prožití Vánoč-
ních svátků a skvělý vstup do Nového 
roku.

Ludvík Šimek


