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Dětský den 2019

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
s lehkou nervozitou zkusím zplodit
pár řádků, byť jistě nejsem zkušený literát. Jako nový zastupitel teprve poznávám,
oč v zastupitelstvu a při řízení obce běží.
Naštěstí jakékoliv mé dotazy nevedou
k poklepávání na čelo, ale ke konkrétním
odpovědím, za což kolegům děkuji.
Coby otec, lékař a zastupitel si sdělení rozdělím do tří rovin. Navzdory slibu
aktivní spoluúčasti na dětském dnu jsem
nakonec strávil den v nemocnici. Příjezd
domů 2.6. byl následován nehraným nadšeným líčením mých dvou dcer všech možných (a pár asi nemožných) zážitků z této
akce. Tímto bych moc rád poděkoval mnoha našim spoluobčanům za obětování jejich volného času a nemalé energie, kterou
věnovali přípravě nespočtu zábavných her
a přípravě občerstvení pro naše nejcenněj-

ší poklady - děti. Už se těším na další akce
a všechny vyzývám k hojné účasti. V nejbližší době upozorňuji na nohejbal, malý fotbal
a samozřejmě cyklozávody Nížina Cup.
Jako lékař bych rád upozornil na
každoroční nástrahy veder. Tento nemálo stresující vliv okolí často nepříznivě
ovlivňuje naše chování z důvodu zvýšené
nervozity z nepohody. Ve svém povolání,
a zejména při cestě do něj a zpět, každoročně pozoruji velký nárůst v nervozitě
řidičů. Nejčastější „vražednou“ zbraní
v naší zemi je stoprocentně automobil.
Snaha ušetřit vteřiny stojí ročně mnoho
zbytečně ukončených životů. Dobré plánování cesty, dostatečný příjem tekutin
a nepřeceňování svých schopností by mělo
být součástí každého usednutí za volant.
V roli zastupitele, přiznávám, jsem
zatím žádný převratný návrh či skutek

nevykonal. Zvyšuji si povědomí, co jsou
jednotlivé úkoly a jaké jsou možnosti zastupitelstva tyto úkoly plnit. Na veřejných
zasedáních nebývá příliš vysoká účast,
i tak všem zúčastněným děkuji. Maximální otevřenost a komunikativnost zastupitelů s občany je pro mě osobně nepodkročitelná. Proto prosím pište, či se choďte
osobně tázat – budete vyslyšeni. Jen prosím v případě pravdivosti přijměte fakt,
že Vaše výtka se může týkat věcí, které ani
zastupitelstvo, a dokonce ani starosta, již
z podstaty rozdělení moci ve státě nemůže
ovlivnit. I tak Vám, věřím, alespoň poradíme, kam se můžete obrátit. Vy, občani,
znamenáte obec. Zastupitelé jsou tu pro
Vás. Nejste nám lhostejní a budeme rádi,
když dění v obci nebude lhostejné Vám.
Děkuji za slovo.
MUDr. Petr Suk
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Něco od starosty obce
V tomto čísle zpravodaje si ode mě
přečtete asi více příspěvků. V tomto článku zrekapituluji první polovinu roku 2019.
Neměl jsem nikdy potřebu chlubit se tím,
co se udělalo, ale vyslyšel jsem připomínky občanů.
Tedy, prodali jsme obecní traktor včetně příslušenství a následně koupili komunální malotraktor. K tomuto postupně
dokupujeme příslušenství, zatím máme
zimní set obsahující radlici a rozmetadlo
a dále nosič kontejnerů, zatím s jedním

kontejnerem. Vybrali jsme dodavatele PD
(projektové dokumentace) rekonstrukce
sokolovny a revitalizace návsi. V současné době probíhají intenzivní konzultace
s projektanty. Samozřejmě řešíme i zachování hospody v sokolovně. Vysázeli jsme
stromy „V sadech“ podél spodní komunikace, jedná se o japonské třešně neboli
sakury, a to z důvodu okrasné funkce zejména při kvetení.
Získali jsme dotaci z JMK (Jihomoravský kraj) na úroky z úvěru na výstavbu ka-

nalizace ve výši 100.000,-Kč a také dotaci
z JMK na PD rekonstrukce sokolovny ve
výši 500.000,-Kč.
A ještě z jiného soudku. Pokud máte
zájem prodat jakékoliv své pozemky, a to
i pole, vinohrady, nabízíme možnost odkupu do majetku obce. Jelikož chceme
provést komplexní pozemkové úpravy,
přivítáme možnost získat pozemky do našeho vlastnictví.
Mějte se fajn a něco pro to dělejte,
Váš Dušan Horák

Odpady a kanalizace
Mám dvě oblíbená témata jako příspěvky do zpravodaje, a to kanalizace a odpady.
Obě témata jsem nyní spojil v jeden příspěvek (nejsou to ani tak oblíbená témata, jako
nejčastěji mnou psané příspěvky).
Jako první ta kratší část, a to kanalizace. Nedá mi to, abych na vás znovu neapeloval. Do teď jsem upozorňoval, apeloval,
žádal, nyní vás prosím. Prosím, nevhazujte
do toalet, potažmo do kanalizace to, co do
ní nepatří. Do kanalizace nepatří vlhčené
ubrousky (mor dnešní doby pro všechny
vodárenské společnosti), dámské hygienické vložky, ruličky od toaletního papíru,
dětské pleny, zbytky jídel, tuky (oleje) ze
smažení jídel a také dešťové vody. No a samozřejmostí je nevypouštět do kanalizace
stavební odpad, barvy atd. Zřejmě se někteří divíte proč, vždyť do teď jsme to dělali
a považujeme to za normální. Ale normální to není. Tak jak se vyvíjí svět okolo nás,
vyvíjí se i společenská zodpovědnost. Věci,
které jsem výše popsal, mimo dešťové vody,
nám ucpávají kanalizaci a hlavně nejsou rozložitelné v krátké době, kterou potřebujeme,
nebo nejsou rozložitelné vůbec. Žijeme ve
21. století, tak vás prosím, zamyslete se nad

sebou a výše popsané věci ne do kanalizace.
Těm, kteří se chovají zodpovědně, se omlouvám za příspěvek, který se jich netýká.
A nyní ty odpady. Přestože máme po
obci rozmístěno celkem velké množství
kontejnerů na tříděný odpad (oproti obcím v okolí), kontejnery jsou i tak téměř
pořád přeplněny. Důvodů je jistě několik.
Zde prosím, abyste se, milí spoluobčané,
nad svým chováním zamysleli. Do kontejneru na plast dávám PET lahve pomačkány či sešlapány, aby se tam vešlo co nejvíce plastu! Do kontejneru na papír dávám
kartony sešlapány, nebo tam házím celé
krabice? Do kontejneru na BIO házím
větve jenom drobné a rozstříhány na malé
kousky, aby zabraly co nejméně místa!
Ano, najdou se tací a doufám, že jich je
většina, co uvedené dělají, ale přesto jsou
mezi námi spoluobčané, co výše uvedené
nedělají, a proto se nedivme, že jsou kontejnery dost často zbytečně přeplněny.
Do kontejneru na papír rozhodně nepatří velké kartony z nábytku, tyto patří do
sběrného dvora a tam jsou pro naše občany ukládány zdarma. Dále máte možnost
ukládat papír do školy. Naše škola sbírá

starý papír a výtěžek ze sběru je použit na
aktivity školy. Nabízíme tímto možnost
odvozu většího množství papíru obecními
zaměstnanci, musí být však svázaný nebo
být v krabicích. Dále prosím, pokud do
starého papíru dáváte krabice od pizzy, tak
bez zbytků této pochutiny.
Do kontejneru na BIO prosím nevhazujte větve, a to žádné. Znovu je zde nabídka obce. Pokud budete mít větve, dejte
nám vědět a obecní pracovníci je svezou
na určené místo a v zimě poštěpkují. Štěpka je zdarma k dispozici všem občanům.
Tímto apeluji, od nynějška není žádný důvod k pálení větví. Pokud máte potřebu se
větví zbavit, dejte je před dům a po dohodě je odvezeme.
Další službou, o které uvažujeme, ale
o které se bude diskutovat s veřejností, tedy
s vámi, je zřízení komunitní kompostárny.
Tj. malé kompostárny, kterou by se likvidoval BIO odpad. Tedy tráva, listí, drobné větve, piliny, případně zbytky zeleniny a ovoce.
Až bude hotový návrh funkčnosti a vybrána
vhodná lokalita, proběhne schůzka s občany,
kde bude toto představeno a diskutováno.
Dušan Horák, starosta obce

Nabídka asistenční služby v obci
Vážení spoluobčané,
tímto Vám připomínám, že v obci je provozována asistenční
služba. Ta je provozována již několik let a asistenčním pracovníkem je paní Blanka Pospíšilová.
Asistenční služby jsou činnosti, které p. Pospíšilová vykonává v rámci své pracovní náplně a které jsou hrazeny Obcí Nížkovice. Do činností asistenčních služeb patří: příprava a podání
léků, donáška oběda, ohřátí a podání stravy, úprava a převlečení
lůžka, drobný úklid, donáška nákupu, zalévání květin, vyřízení
poplatků na obci (odpad – popelnice, stočné), vyřízení poštov-

ních činností (inkaso, kredit do mobilu, nákup novin a časopisů).
Ve výjimečných případech se rozsah služeb může rozšířit po dohodě se starostou obce a p. Pospíšilovou.
Nebojte se a nestyďte se tyto služby využívat. Vždyť proto byla
tato služba v obci zřízena, aby se vyšlo vstříc lidem, kteří ji potřebují. I proto obec p. Pospíšilovou zaměstnává. Pokud budete
mít zájem o některé z nabízených služeb, obraťte se na starostu
či místostarostu obce, nebo přímo na p. Blanku Pospíšilovou.
Dušan Horák, starosta obce
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Ukliďme Česko
Tak, jak rychle teče voda (pokud tedy má, co téci), tak rychle a neúprosně plyne i čas. Sešel se rok s rokem a opět nastal
čas projít obec i její okolí. A uklidit to, co nezodpovědní lidé
poházeli do škarp, do remízků, odložili jen tak v lese nebo zejména příslušníci naší mladší generace nahromadili v hájku
nad kostelem.
A tak jsme se 6. 4. 2019 po roce sešli v docela hojném počtu
včetně dětí. Vyrazili jsme ve skupinách do všech koutů a zákoutí
naší obce, abychom v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ uklidili vše, co kdo někam vyhodil místo toho, aby odpad či
nepotřebné věci umístil tam, kam toto patří. Asi po 3 hodinách
intenzivního sběru odpadků (na přiloženém fotu je pouze část
sesbíraného) se všichni zúčastnění sešli na hřišti, kde bylo pro
děti i dospělé připraveno občerstvení.
Chci zde poděkovat všem občanům, rodičům, dětem a myslivcům, kteří se aktivně zúčastnili a pomohli nám obec uklidit.
Tito pomohli na rozdíl od těch, co jen kritizují nečinnost obce,

nepořádek v obci a přitom ho sami po obci dělají nebo ti, co jen
píší nepodložené nesmysly na facebooku. Ještě jednou všem díky
a těším se na další setkávání s Vámi.
Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Vítání občánků
Poslední dubnovou neděli jsme v obřadní síni přivítali celkem šest miminek. Jelikož se tentokrát sešlo opravdu hodně miminek i rodinných příslušníků, rozhodli jsme se vítání rozdělit
na dvě části. V první části pan starosta Dušan Horák přivítal Robina, Nelinku a Timoteje. Ve druhé části jsme uvítali dvojčátka
Ivu s Andreou a Alexandru. Celý program hezkými básničkami

Plánované akce
Turnaj v malé kopané

29.6.2019

Guláše Nížkovice

6.7.2019

Tour de Nížina

28.8., 30.8.2019

Zakončení prázdnin pro děti 31.8.2019
Tradiční hody

6.- 8.9.2019

Ukončení léta (Unknown)

21.9.2019

doplnily dívky Lucinka, Anetka a Simonka. Po zápisu rodičů do
pamětní knihy následovalo předání pohádkových knih pro miminka a květin maminkám. Možnosti vyfotit své miminko v kolébce využili všichni přítomní rodiče. Společnou fotografií jsme
příjemně zakončili obě části slavnostního obřadu.
Alena Ondrová

Kronika zpravodaje
Narodili se:
Timotej Plaštiak
Matyáš Kutra
Barbora Dlhá
Opustili nás:
Věra Křivánková

17.4.2019

Jubilanti 2019:
Významného životního jubilea se dožívají:
jí:
Duben:
Jiřina Farmačková
Květen:
Zdenka Krejčí
Červen:
Hilda Šoustalová
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Upozornění občanům

Pošta Nížkovice

Vážení spoluobčané, již několikrát jsme prostřednictvím obecního rozhlasu, letáčků ve schránkách a webových stránek upozorňovali na to, co je třeba dělat, když se u Vašich dveří objeví nějaký
člověk, tzv. „Šmejd“, s nabídkou čehokoli. Především se to týká našich starších občanů, ale nemusí být výjimkou ani mladší generace.
Jelikož se opět v obci takoví „Šmejdi“ začali pohybovat, konkrétně s nabídkami na smlouvy stran elektřiny, ale mohou nabízet
samozřejmě cokoli, vyzývám Vás, abyste neznámému člověku neotvírali. Pokud již otevřete, tak ho v žádném případě nepouštějte
do domu či bytu, neztrácejte s ním čas nad jeho řečmi, kterými se
vás snaží pouze ošálit a donutit k podpisu něčeho, co již nebudete
moci vzít zpět.
Pouze mu sdělte, že zavoláte panu starostovi (tel.: 724 186 602)
či místostarostovi obce (tel.: 730 574 111), abyste zjistili, jestli o tom
ví, že někdo něco nabízí, jelikož je v naší obci jakýkoli podomní
prodej ZAKÁZÁN! Případně volejte na policii ČR linku 158.
Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Od 1. 6. 2019 přešla pošta v Nížkovicích na poštu Partner. Pro
občany se prakticky nic nemění, poštovní služby zůstaly zachovány. Výhodou by mohla být delší pracovní doba.
Postupně se také daří přidávat kromě poštovních služeb také
další – již máte možnost vsadit si tiket na sázkové hry na terminálu Sazky, zakoupit si drobné zboží jako psací potřeby, drobné
hračky či dekorace apod. Máte možnost si také zakoupit bagety,
stáčené víno (nyní již chlazené) a doufám, že se v nejbližší době
dočkáte také kávy, zákusků, chlebíčků apod. Proto jsem také provozovnu nazvala Poštovní kavárna.
Tento přechod si však vyžádal částečnou rekonstrukci dřívějších prostor. Pevně věřím, že se nám to povedlo a budete se všichni
v novém prostředí cítit dobře. Proto bych chtěla tímto poděkovat
všem za trpělivost, jak po dobu této rekonstrukce, tak i nyní, jelikož není ještě vše tak, jak bych si představovala. Zvlášť děkuji také
panu starostovi a všem zaměstnancům OÚ za podporu a pomoc.
Těším se na vaši návštěvu.
Irena Červinková, provozovatelka pošty Partner Nížkovice

Knihovna - Oznámení
Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že
v době prázdnin od 16.7.2019 do 13.8.2019 včetně bude
knihovna v Nížkovicích zavřená.
Jaroslava Helísková, vedoucí knihovny

Základní škola
Ze života základní školy
Život ve škole od posledních zpráv
v nížkovickém zpravodaji byl opět velmi
pestrý, a to nás některé akce teprve čekají.
V rámci celorepublikové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ jsme se zapojili do
úklidu obce. Za koupalištěm jsme zasadili
přes dvacet mladých doubků, které věnoval obci pan Vladimír Novozámský. Koncem dubna proběhl zápis do 1. ročníku a po
prázdninách nastoupí do školy 9 prvňáčků.
Zhruba v polovině května zahájili žáci pravidelný plavecký výcvik ve Vyškově. Po dobu
pěti týdnů zdokonalovali své plavecké styly
pod vedením instruktorů plavecké školy
Tempo Lenky Vanderkové. Na oslavu Dne
rodin vystoupily děti z mateřské a základní
školy v místní sokolovně se svým pásmem

Den rodiny

Červen 2019

písniček, básniček, fléten a krátkým zpracováním bajky Mravenci a cvrčci. Poděkovaly
tak svým nejbližším za jejich lásku a péči. Ve
středu 29. května jsme se vypravili do DD
LILA v Otnicích, abychom prožili společné
chvíle s našimi kamarády. Přijali jsme pozvání Liláčků za Vánoční benefiční koncert.
I přes nepříznivé počasí pro děti pracovníci
připravili velmi zajímavý program a prohlídku domova s několika zastaveními. Děti
byly úžasné svou empatií a přirozeností s jakou k Liláčkům přistupovaly.
První červnové pondělí jsme začali ve
škole velmi příjemně. Přijali jsme nabídku
paní lektorky Lucie Doušové na hudební
workshop s drumbeny a muzikoterapií.
Zazpívali jsme si písničky za doprovodu
akordeonu a prošli si různými hudebními
aktivitami. Ke konci žáci prožili muzikoterapeutickou relaxaci s japonskými, indickými a tibetskými nástroji. Žáci při ní využili
tibetské misky, zvonkohry Koshi a další nástroje z Indie.
V pátek 7. června jsme se vypravili na
jedenáctou hodinu do Janáčkova divadla
v Brně, abychom zde shlédli baletní divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
Hned následující pondělí vyjela celá škola
do Vyškova na dopravní hřiště. Výuka je
primárně určena pro žáky 4. ročníku, kteří
ještě pojedou v posledním červnovém týdnu plnit úkoly a psát test pro získání průkazu cyklisty.
Poslední větší akcí bylo pasování předškoláků na školáky. Událost důležitá nejen
pro budoucí prvňáčky, ale i pro žáky pátého
ročníku, kterým náleží privilegium pasování mečem. Předtím však museli předškoláci projít cestu s úkoly, které si pro ně páťáci
a některé čtvrťačky připravili. Pasování, kterému byl přítomen i pan starosta Dušan Horák, proběhlo na školní zahradě. Ta neslouží
pouze jako prostor pro hraní, ale i k výuce
žáků. Ti tam chodí číst, kreslit i opakovat
slovíčka v angličtině. Třeťáci na vyvýšené
záhony vyseli hrášek a ředkvičky.
Čeká nás posledních čtrnáct školních
dnů. Před sebou máme ještě jedno dopravní hřiště, výlet do Permonia v Oslavanech
u Brna a prezentace projektů žáků pátého
ročníku.
Na závěr bych chtěla popřát nejen všem
dětem, ale i jejich rodičům krásné a odpočinkové prázdniny, mnoho společných zážitků a prožitých chvil. Rodičům děkuji za
jejich přízeň a také za trpělivost a podporu
při řešení mnoha personálních změn v mateřské škole v průběhu roku. Děkuji rovněž
všem sponzorům, díky kterým můžeme vyjíždět na různé projektové a kulturní akce
a kteří nám tak pomáhají dělat výuku pestřejší.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Dopravní hřiště Vyškov

Den v LILA Otnice

Předškoláci
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Aktivity ve školní družině
Naše školní družina využívá programů MAP rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. V loňském roce jsme prošli
programem Technika do školní družiny
a žáci skládali různé úrovně stavebnice
Merkur. Letos připravil MAP další čtyři
vzdělávací programy pro ŠD. Ten první,
kterého se naše školní družina účastnila, byl zábavně - vzdělávací program
OZOBOTI VE VAŠÍ DRUŽINĚ. Přijel
za námi lektor pan Patrik Hrozek, který dětem představil robota OZOBOTA.
Ukázal jim, jak robot vnímá své okolí
a jak v něm reaguje. Děti se také naučily, jak zadávat robotovi příkazy pomocí
ozokódů, což jsou barevné kódy, na které Ozobot reaguje. Ve skupinkách děti
kreslily cesty pro Ozobota, řešily bludiště a jiné úkoly.
První aprílový den nás navštívila ve
školní družině paní Alena Svobodová
s prožitkovým programem „Buďme kamarádi“. Byl to program, který nám při-

blížil život postižených lidí, jejich možnosti v běžném životě, které se týkají
sebeobsluhy, přepravování, vzdělávání či
jejich zájmových aktivit. Děti se seznámily s řadou pomůcek pro osoby s postižením, vyzkoušely si malování nohama,
jezdit na vozíčku, psaní na Pichtově psacím stroji, chodit s bílou holí. Zahrály si
hmatové pexeso, vyzkoušely omalovánky
pro nevidomé, v Brailově písmu si zapsaly svoje jméno. Na závěr se naučily popřát krásný den znakovou řečí.
Koncem dubna vyjela školní družina
do Slavkova u Brna, aby zde v místním
zámku navštívila interaktivní výstavu
soukromého sběratele Jiřího Mládka
„Fenomén MERKUR“. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou, pustila
nám pohyblivé modely, děti plnily úkoly v hrací kartě k výstavě a na závěr si
mohly sestrojit vlastní výrobky.
V květnu proběhl v družině zábavně-vzdělávací program „Přilétá k nám

jaro“. Lektorem byl ornitolog pan Petr
Navrátil a koordinátorka MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
paní Jitka Schovancová. Žáci si zopakovali, kteří ptáci odlétají do teplých
krajin, učili se rozlišovat jiřičku od vlaštovky, dozvěděli se, co dělat, když naleznou malé ptáče a poslechli si zvuky
některých ptáků, např. slavíka a sovy.
Na závěr jsme dostali něco k pročtení
a luštění. Obdrželi jsme také ptačí budku,
kterou pověsíme do přírodní zahrady.
Každé první úterý v měsíci patřilo
návštěvě místní knihovny. Společně jsme
četli z knihy Ladislava Špačka „Dědečku,
už chodím do školy“, která je zaměřena
na pravidla slušného chování. Žáci poté
měli možnost prohlídky a výpůjčky knih
domů. Někteří z nich se zapojili do knižní výzvy, kterou opět po roce vyhlásila
místní knihovna ve spolupráci s OÚ Nížkovice.
Dagmar Mudrlová, DiS.

inspirace k dalším dobrým počinům :-)
Naši školu nominoval dětský domov
LILA za „pořádání benefičních koncertů
a společné akce - Škola v Nížkovicích pro
nás pořádá každoročně benefiční koncert a společně podnikáme po celý rok
akce, kde si užíváme vzájemné přátelství.
Našim dětem velmi prospívá přirozený
kontakt se zdravými dětmi a naopak děti
zdravé se učí pochopit a pomoci postiženým.“
„Konferenční sál Hotelu Slavia v Brně
zažil 21. května 2019 vlídné, veselé, intenzivní a místy dojemné setkání „ryzích

celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Zájem
o účast byl velký a po celou dobu akce
byli všichni nesmírně vnímaví vůči všemu dění, že když jeden vyprávěl, bylo
v sále neuvěřitelné ticho, jak mu druzí
se zájmem naslouchali,“ napsal Richard
Langer po setkání v Jihomoravském kraji. Co dodat? Byl to pro nás velmi příjemný, dojemný, nevšední a obohacují zážitek, za který moc děkujeme.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Nominace na cenu Ď
V květnu jsme obdrželi velmi nečekané pozvání spojené s nominací na „cenu
Ď 2019“ v Jihomoravském kraji. Autorem
a pořadatelem“ ceny Ď“ je Richard Langer. Co říci o projektu? Na cenu Ď může
své mecenáše, sponzory nebo dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno. Pravý mecenáš nebo dobrodinec
nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak
cítí. Na druhé straně ten, kdo pomoc
dostává, by měl zvážit, zda využil dostatečně všechny možnosti k velikému a důstojnému poděkování. Děkování není nikdy dost. Děkování není jen slušnost, ale

Pálení čarodějnic 2019
Poslední dubnový den jsme se probudili do vydatného deště. Konečně prší,
řekli bychom si s radostí, ale protože
se odpoledne měla uskutečnit plánovaná akce Pálení čarodějnic, déšť nás spíše
znervózňoval a vnášel mezi pořadatele
obavy. Všichni jsme sledovali v průběhu
dne předpověď počasí a hypnotizovali radar, ať srážky přesune o pár kilometrů jinam. A také se tak stalo. Sem tam nás ještě

pozlobily černé mraky, které ale rozehnal
svěží odpolední vítr. Oblohu ozdobilo sluníčko a tak se v půl páté mohl průvod asi
padesáti čarodějnic a čarodějů prohnat
obcí. Vepředu nesli kati čarodějnici k upálení a dva bubeníci bubnovali průvodu do
rytmu pochodu. Za křiku a zpěvu jsme
všichni dolétli na fotbalové hřiště, kde již
byla připravena hranice na upálení čarodějnice. Pro malé i starší děti byl připraven

program plný her a soutěží. Za své snažení
byly odměněny čarodějnickým kornoutem s dobrotami a špekáčkem. Potěšila mě
velká návštěvnost na této akci, potěšila mě
snaha a ochota dobrovolníků při přípravě
Čarodějnic, nakonec mě potěšilo i to počasí. A tak děkuji za kulturní komisi všem,
kteří se podíleli na organizaci a průběhu
akce, protože bez nich by to prostě nešlo.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Dětský den
V letošním roce se děti mohly z Dětského dne radovat přesně na svůj svátek
– 1. června. Malí i velcí si přišli zavzpomínat na zimu a společně jsme si užili krásný
letní vánoční den. Díky dobrovolníkům
na děti čekalo 12 stanovišť, na kterých si
užily „zimní radovánky“ – stavěly sněhuláky, běhaly na lyžích, vozily dárky, zdobily stromeček, upletly si vánočku a spoustu
dalšího. V doprovodném programu se
mohly děti podívat na výcvik psů Kynologického klubu z Brna, osvěžit se vodou od
hasičů, projet se v hasičském autě, zastřílet

s myslivci, prohlédnout si práci se dřevem.
A protože jsme měli „Vánoce“, tak se díky
sponzorům našly pro děti i nějaké vánoční dárky a mohly se vyřádit i na skákacím
hradu a velké nafukovací skluzavce.
Velmi děkujeme sponzorům, obci
Nížkovice a samozřejmě těm, kteří přispěli jakýmkoli kouskem práce k uspořádání
tohoto krásného dne, protože bez nich by
to nešlo! Doufáme, že se všem (a hlavně
dětem) tento den líbil a příští rok: Na shledanou!
Mgr. Eliška Brabencová

Hlavní sezóna mladých hasičů
Jarní sezónu jsme začali 13. dubna
2019 v Pístovicích na 41. ročníku závodu
požární všestrannosti. Do soutěže jsme
sestavili jedno družstvo mladších a dvě
družstva starších žáků.
Mladší se umístili na čtvrtém místě
a starší na šestém a osmnáctém místě.
Od 27. dubna 2019 nastal dvouměsíční nepřetržitý téměř každotýdenní kolotoč
soutěží. Pro tento ročník pořádaly soutěže
SDH Ivanovice na Hané, Kroužek, Moravské Málkovice, Luleč, Pustiměř, Hlubočany, Dražovice, Milešovice a Topolany.
Hlavní soutěžní disciplínou je požární
útok. Doprovodnými soutěžemi jsou štafeta požárních dvojic, štafeta na 4x60m
a běh jednotlivců na 60m.

Červen 2019

8
Na soutěži v Ivanovicích bylo družstvo
mladších páté a patnácté, družstvo starších
skončilo s neplatným pokusem sedmé.
O týden později do Kroužku, vzhledem
ke Koberské jízdě traktorů, jelo jen jedno
družstvo, a to družstvo mladších poskládané jen z nížkovických dětí. Ty si vyběhly
krásné druhé místo.
11. května 2019 byl na programu
1. ročník soutěže v Moravských Málkovicích. Zde se nám konečně podařilo ke
dvěma družstvům mladších a jednomu
družstvu starších nasadit i jedno družstvo
přípravky. Přípravka se umístila v požárním útoku na sedmém místě, ve štafetě
požárních dvojic na druhém místě. Mladší skončili v požárních útocích na pátém
a desátém místě a ve štafetách na desátém
a třináctém místě. Starší skončili v požárních útocích dvanáctí a ve štafetě třetí.
Další týden v Lulči se přípravka v požárním útoku umístila s neplatným pokusem na sedmém místě a ve štafetě na
4x60m na osmém místě. Mladší se umístili
v útoku na osmnáctém a devátém místě
a ve štafetě na druhém a patnáctém místě.
Starší skončili v útoku na pátém místě a ve
štafetě na čtvrtém místě.
25. května 2019 do Pustiměře jela jen
dvě mladší družstva a jedno starší družstvo. Mladší se umístili v požárním útoku
na jednadvacátém a desátém místě a starší na sedmém místě. Ve štafetě požárních
dvojic skončili mladší na třetím a jednadvacátém místě a starší
na čtvrtém místě.
Nedělní soutěže v Hlubočanech jsme se

letos neúčastnili a tak následovala další soutěž na Den dětí v Dražovicích. Opět jsme
sestavili dvě mladší a jedno starší družstvo.
V požárních útocích se umístili mladší
na šestém a desátém místě a starší na devátém místě. Ve štafetě na 4x60m se mladší umístili na šestém a čtrnáctém místě
a starší na čtvrtém místě.
Po dvou týdnech nás 15. června 2019
čekala soutěž v Milešovicích. Tentokrát soutěžilo jedno družstvo přípravky, jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších
Pořadí v požárních útocích bylo následující: přípravka čtvrtá, mladší třetí a starší sedmí.
Ve štafetě na 4x60m skončila přípravka čtvrtá, mladší jedenáctí a starší šestí.
Poslední soutěž sezóny připadla na

22. června 2019 v Topolonech. Na soutěž jsme sestavili jedno družstvo přípravky, dvě družstva mladších a jedno družstvo starších. Jedno družstvo mladších
jsme museli sestavit s pomocí soutěžících
z Ivanovic na Hané a Lulče. Přípravka se
umístila na sedmém místě, mladší na jedenáctém a čtrnáctém místě, starší na šestnáctém místě.
Po celkovém srovnání výsledků celého ročníku se ve „Vyškovském Soptíku
2018/2019“ umístila i přes nevelkou účast
přípravka na šestém místě. Mladší „Ohniváci 1“ skončili, i přes neúčast na okresním kole, na pátém místě a starší, v poměrně velké konkurenci, na osmém místě.
Ludvík Šimek

z osmi posledních jarních kol to opravdu
na vyšší postavení nemohlo být. Zejména
mrzí poslední výsledky na domácím hřišti, ve kterých jsme „dosáhli“ průměru
5 obdržených branek na zápas.
Mužstvo B, bojující o místo na slunci
ve IV. Třídě, skončilo bohužel poslední.
Za zmínku však stojí, že o lepší umístění
bojovalo opravdu až do poslední minuty
ročníku. V tomto zápase, kdy měli ještě
naději poskočit o dvě příčky, dlouho vedli, ale štěstí jim nepřálo a soupeř vyrovná-

vacím gólem v závěru tyto naděje zhasl.
Přejme si tedy všichni, aby se sezóna
příští podařila našim hráčům lépe a aby
sobě i fanouškům dělali více radosti. Závěrem je třeba zmínit navázání spolupráce
našeho SK s oddílem kopané v Kobeřicích
a to na úrovni mladší a starší přípravky.
Rádi přivítáme nové mladé naděje naši
kopané, možnost připojení je celoroční.
Bc. Jaromír Fridrich ml.

SK Nížkovice
Vážení spoluobčané, nastávají nám letní prázdniny, a to pro nás fotbalové nadšence znamená čas bilancování uplynulé
sezóny. Naše dvě mužstva mužů mají za
sebou další sezónu a řekněme, že byla střídavě oblačná, občas projasněná, ke konci
však zatažená.
Mužstvo A, hrající dlouhodobě III. třídu, skončilo na 9. místě této soutěže, ačkoli to na jaře po sérii 4 vítězství vypadalo na
boj o 5.-6. místo. Nicméně stejně jako na
podzim přišel útlum a po sedmi prohrách
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