
Vážení spoluobčané, 
tak, jak již se stává na tomto místě zvy-

kem, každý ze zastupitelů uvede prvními slo-
vy aktuální číslo zpravodaje. Na mě vyšlo již 
3. letošní vydání. Zároveň tím snad tento rok 
splníme naši představu o čtyřech vydáních 
za rok a zpravodaj se tak stane čtvrtletníkem. 
Svůj příspěvek do této rubriky bych však ne-
chtěl věnovat počtu vydání za rok, ale ohléd-
nutím za uplynulým čtvrtletím od posledního 
vydání zpravodaje a drobném nahlédnutí do 
čtvrtletí dalšího.

Je za námi čtvrt rok nabytý událostmi. III. 
Sjezd rodáků, ke kterému jsme byli trochu 
skeptičtí, hlavně tedy co do počtu účastníků 
z řad rodáků. Naštěstí práce kulturní komise 
nepřišla vniveč a sjezd rodáků neztratil nic na 
své atraktivitě ani v jeho třetím ročníku. Stejně 
jako v roce 2011 jsme se mohli seznámit for-
mou prezentací a vystoupení se spolky, které 
v obci fungují, a pevně doufejme, že nadále 
fungovat budou. Nelze vyjmenovat všechny 

účinkující a pomocníky z řad občanů a činov-
níků jednotlivých spolků, tak aspoň na tomto 
místě jim patří velké poděkování za ochotu a 
pomoc se spolupořádáním této akce. Doufej-
me, že budeme moci obnovit vzpomínky na 
obec rodákům i na dalším sjezdu.

Začali jsme s prováděcí dokumentací 
k akci výstavby V Sadech, která by měla být 
dokončena koncem října. Poté dojde k výbě-
ru zhotovitele stavby a snad již konečně, po 
urputném boji s  vydáním územního a sta-
vebního povolení, započne výstavba infra-
struktury v  této oblasti a budování nových 
rodinných domů a možná i přílivu nových 
spoluobčanů.

Za zmínku rozhodně stojí i aktivita s po-
řádáním akcí z  řad občanů, jako například 
II. ročník soutěže ve vaření guláše na ohni, 
který je pořádán panem Janem Pitákem, Dět-
ský den, do kterého se zapojuje čím dál více 
spolupořadatelů, Stezkou odvahy pro děti ko-
nané na konci prázdnin, letošním otevřením 

přírodní zahrady, kde se do vybudování zapo-
jili i spoluobčané, především z řad rodičů…
na sílící počet akcí a účast na těchto akcích je 
opravdu radost pohledět, rozvíjíme tím cesty 
k sobě a to je v tak malé obci jedině dobře. 

Hody proběhly v tradičním termínu, letos 
k nim navíc přibyla páteční diskotéka konaná 
samotnými stárky následovaná sobotní zába-
vou a nedělním průvodem s podvečerní zába-
vou pod májí s vystoupením našeho Čtyřlíst-
ku a brněnskou Carolkou.

Zmíním jednu z nadcházejících akcí, kte-
rou pořádá SK Nížkovice začátkem října, jed-
ná se o burčákový pochod, na který vás srdeč-
ně zveme. Více informací o tomto pochodu se 
dozvíte na webových stránkách www.skniz-
kovice.cz , slova POCHOD z názvu se určitě 
není nutno bát, trasu zvládne určitě každý.

Snad i nadále se společenský život v obci 
bude rozvíjet minimálně stejně jako dopo-
sud.

Ing. Miroslav Kousek

Slovo zastupitele

3/2016
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Vážení občané,
jak jsem slíbil, dalším „tématem dne“, kterým se budeme zabývat 

po kanalizaci, budou odpady.
Letos 7.září jsme zorganizovali schůzku s občany na téma Lik-

vidace odpadů, zejména likvidace bioodpadu, který je produkován 
jednotlivými domácnostmi, kdy hlavním tématem bylo seznámení 
občanů s možností pořídit si od obce kompostéry a způsob využití 
bioodpadů v domácnostech.

Začnu, ale ze široka. 
Za odpad v současné době platíme 490,-kč na osobu, někomu se 

to zdá dost nebo až moc, ale ve skutečnosti tato částka nepokrývá cel-
kové náklady na likvidaci odpadu v obci. 

Položme si otázku :“Co udělat proto, abychom tuto částku mohli 
snížit?“ 

A odpověď? Ano, snížit náklady! Ale jak to udělat? Co třeba lep-
ším tříděním? A co z toho budeme mít? No přece,čím více vytřídíme, 
tím více peněz nám Eko-kom za vytříděný odpad zaplatí. Platí se za 
vytříděný plast, sklo, papír a dalším nemalým plusem lepšího třídění 
je více místa v popelnici na domovní komunální odpad.

V průběhu prázdnin jsme doplnili do různých částí obce kontej-
nery na plast a papír, takže by neměl být problém s tím, kam vytříděný 
odpad v obci uložit. Pokud má někdo papíru opravdu hodně, může 
jej odevzdat v naší základní nebo mateřské škole nebo pracovníkům 
obce. 

Pokud se stane, že kontejnery budou plné, tak to nyní nebude na 
99% tím, že je nedostatek kontejnerů, ale spíše tím, že nejsme ochotni 
PET lahve sešlapat nebo  papírové kartony rozložit. Na toto upozornili 
i pracovníci svozové fi rmy Respono. 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje RO 8/2016.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční dar obci Hodějice ve výši 

3.000,-kč na zabezpečení akce „Soutěž v orbě“.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu 

mezi obcí Nížkovice a ŘSD ČR.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi 

obcí Nížkovice a E.ON – přípojka NN Jeřábek.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Nížkovice za 

rok 2015 bez výhrad, tento je uložen u účetní obce.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Nížkovice 

za rok 2015. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka 
obce Nížkovice za rok 2015 neposkytla v rozsahu předložených 
podkladů v  souladu s §4 Vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky. 

Aby toho nebylo málo, do začátku října budou v obci umístněny 
dva kontejnery na použitý olej z domácností. Do těchto kontejnerů se 
olej nebude vylévat, ale bude se ukládat v uzavřených obalech, napří-
klad v PET lahvích.

A to nejlepší nakonec - bioodpady. Na vesnici, v každé zahradě 
vždy bylo místo, kde se vyráběl „kompost“. Někdo tomu říkal kom-
post, někdo hnojiště. Do tohoto kompostu se vždy dávala posečená 
tráva, nahnilé ovoce a zelenina, hnůj od králíků, slepic i prasat (ty už 
skoro nikdo v obci nemá), listí atd. Poté se tento kompost na podzim 
rozvezl po zahradě a použil se při přípravě záhonů na další sezónu.

Jak probíhá kompostování nebudu popisovat, ale je jisté, že kom-
postování na vesnici patří a tudy vede i další cesta ke snížení ceny za 
odpad. Jestliže se bude v maximální míře kompostovat, nebudou po-
třeba hnědé kontejnery na bioodpad a obec ušetří za jejich vývoz. 

Vím, že jsou mezi námi občané, kteří by chtěli popelnici na bio 
do každé domácnosti, ale náklad na jednu popelnici o objemu 140 
litrů činí 1.208,-Kč za rok (pro obec to znamená navýšení nákla-
dů o  302.000,-Kč) a na popelnici o objemu 240 litrů činí náklad 
1.998,-Kč(pro obec to dělá 499.500,-kč). Takže cena za odpad by mu-
sela vzrůst na maximální možnou částku 1.000,-Kč na osobu za rok 
a ještě by obec velmi značnou část doplácela. 

Z  těchto důvodů se naše obec zapojila do projektu Ždánického 
lesa a Politaví, kdy má každá domácnost možnost zapůjčit si kom-
poster  zdarma v rámci dotačního titulu. 

Závěrem chci říci, že i Respono se konečně rozhoupalo a rozjíždí 
zkušební projekt vážení jednotlivých popelnic od občanů, potažmo 
celé obce, včetně tříděného odpadu.

 
Dušan Horák, starosta obce

Účetní závěrka obce Nížkovice za rok 2015 vč. Zprávy pro schva-
lující orgán od fi nančního výboru jsou uloženy u účetní obce.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce nebytových prostor – ka-
deřnictví p.Alenu Šmerdovou pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o nájmu.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele PD „parkoviště u hři-
ště“, Creative Buildings ve výši 60.137,- Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele prováděcí PD „Výstav-
ba V sadech“, Ing.Arch. Pavla Procházku a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy o dílo.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku smlouvy s VHP 
Ivanovice na Hané – VCP ve výši 159.040,-kč.

Ing.Jaromír Fridrich, místostarosta obce

16. Zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice dne 28.6.2016

Odpady

Vážení spoluobčané,
věřím, že Vás články o kanalizaci již 

unavují, ale musím znovu opakovat, že 
pokud bude vše jak má, nebudu o kanali-
zaci již psát. Bohužel tomu tak stále není. 

Znovu Vás upozorňuji na to, co do 
splaškové kanalizace nepatří. Zejména to 
jsou dámské vložky, vlhčené ubrousky, 
dětské pleny, dále zbytky jídel, tuky a hlav-
ně děšťové vody. Bohužel jsou mezi námi 

Kanalizace
občané, kteří toto stále nerespektují nebo 
nechápou.

A tedy ještě jednou. 
Do kanalizace nepatří DÁMSKÉ 

VLOŽKY, VLHČENÉ UBROUSKY, DĚT-
SKÉ PLENY, ZBYTKY JÍDEL, TUKY. 

Kdo toto nechápe a nerespektuje, 
nechť se poté nediví, že nám porostou 
náklady na provoz kanalizace. A proč bu-
deme mít zvýšené náklady? No protože se 

dámské vložky, vlhčené ubrousky, dětské 
pleny nerozloží a ucpávají čerpadla na vý-
tlaku. A tak nám nezbývá než více čistit, 
čistit a zase čistit.

Takový člověk si pak také musí ale 
uvědomit, kdo tyto zvýšené náklady za-
platí, a kdo jiný asi, než uživatel. 

Také je třeba si uvědomit, že v součas-
né době je výše stočného nižší než u spo-
lečnosti VaK a.s. Vyškov, a to  o cca 3,-kč 
za m3.

Dušan Horák, starosta obce
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Narodili se:
12.5. Natálie Švestková
17.7. Emílie Plaštiaková

Opustili nás:
6.7.  Květoslava Kocmanová

Červenec
11.7. Věra Šebelová (85)
16.7. Petr Kreutzer (80)
17.7. Marie Kočovská (80)

Srpen
2.8. Karel Vrána (75)
7.8. Josef Krejčí (91) 

Září
11.9. Ladislava Hrbáčková (80)
24.9.  Alena Chytilová (75)

Kronika Jubilanti 2016

Od posledního vítání občánků uplynulo 
jen pár měsíců a už tu máme další miminka. 
První zářijovou neděli jsme v obřadní míst-
nosti obecního úřadu v Nížkovicích uvítali 
celkem osm nových občánků.

     Z důvodu velkého počtu účastní-
ků tohoto slavnostního okamžiku jsme 

Vítání občánků
rozdělili uvítání našich prcků do života na 
dvě části. V té první pan starosta slavnost-
ně uvítal do života Vendulku, dva Martín-
ky a Šimonka.  V druhé části pak Staníka, 
Jakuba, Natálku a Emílii. Pěknými básnič-
kami občánky také přivítaly žákyně zá-
kladní školy Markétka s Natálkou.

     Po zápisu rodičů do pamětní kni-
hy následovalo předání dárečků pro dě-
ťátka a voňavých růží maminkám.  Na 
závěr této malé slavnosti jsme se všichni 
společně vyfotili.

Eva Honková, DiS.
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Zahájení školního 
roku

 Domnívám se, že nic neuteče 
rychleji tak jako letní prázdniny. 
Z  počáteční euforie, že jsou před 
námi dva měsíce volna bez ranního 
vstávání, úkolů a kroužků postupně 
nastupuje nepopsatelný pocit, že už 
je to zase tady. Jistota konce a no-
vého začátku - 1. září. Rodiče jásají, 
že jejich ratolestem konečně začíná 
škola a s ní spojený režim a určité 
povinnosti. Žáci až takovou radost 
s rodiči většinou nesdílí, i když pár 
těšících dětí by se asi našlo. Jsou to 
hlavně prvňáčci, kteří ještě netuší, 
co všechno je ve škole čeká. Čas 
nekonečných her vystřídá čas strávený ve 
třídě  nad čítankou, písankou a řešením 
různých úkolů.  Všichni se ale těšíme na 
stávající i nové kamarády.

     Nížkovické zahájení nového škol-
ního roku proběhlo ve čtvrtek v 10 hodin 

1. září jsme vkročili do nového školního roku. Do naší má-
lotřídní školy zavítali nejen místní školáci, ale další žáci z blíz-
kých  Heršpic a Kobeřic. Příchodem nových dětí je nížkovická 
škola stoprocentně naplněná. Vzdělává se v ní 33 žáků v běžném 
režimu a 22 dětí v  režimu domácího vzdělávání. Do mateřské 
školy chodí 34 dětí převážně z Nížkovic, kde jsou otevřené 2 tří-

ZŠ a MŠ Nížkovice  ve zkratce
dy.  Pedagogický sbor posílila nová paní učitelka Mgr. Vlastimi-
la Sládečková. Ostatní pedagogové i další zaměstnanci zůstávají 
v nepozměněném složení.

Přeji všem školní rok plný krásných zážitků a nových zku-
šeností. 

Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka školy

 Slavnostní otevření přírodní za-
hrady pro školu a školu. 2. 9. 2016

  „Podstatu zahrady netvoří to, co se v ní vidí, 
ale to, co se v ní odehrává.“

Když jsem četla tento citát, tak jsem si říkala, že to je přes-
ně to, co se nám na naší zahrádce líbí.

 Zahrada, kterou společně budují děti a rodiče je nejkrás-
nější, když si ji i společně užíváme.

Takové bylo i páteční odpoledne 2. září. Děti si spokojeně 
hrály, mámy a tátové tak měli možnost si v klidu povídat, a to vše 
pod dohledem babiček a dědečků. Sladké dobroty, které napekla 
Ivetka, Irenka a paní učitelky, jsme zapíjeli vodou ochucenou by-
linkami z naší bylinkové spirály a pokud někomu kručelo v bříš-
ku, mohl hlad zahnat vlastnoručně opečeným špekáčkem.

den, stejně jako pro prvňáčky, velkou ži-
votní událostí. 

     Všem přejeme, aby se jim ve škol-
ce a ve škole dařilo a hlavně líbilo. Aby zde 
navázali nová přátelství a ráno přicházeli 
a odpoledne odcházeli s úsměvem na tváři.

Dagmar Mudrlová, DiS.

na návsi pod lípou. Paní učitelky přiví-
taly  společně se zaměstnanci obce a pa-
nem starostou Dušanem Horákem a mís-
tostarostou Jaromírem Fridrichem devět 
prvňáčků  a žáky z Heršpic a z   Kobeřic. 
Nesmíme rovněž  zapomenout na ty nej-
menší v mateřince, pro které byl dnešní 
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Protože naši zahradu tvoří i to, že je v ní 
co k vidění, nechyběli na slavnostním otevře-
ní ani hosté – pan starosta Uhřic Petr Tihelka, 
pan starosta Kobeřic Roman Hanák a pan sta-
rosta Slavkova u Brna Michal Boudný. Všich-
ni si společně s naším panem starostou Duša-
nem Horákem zahradu prošli a prohlédli.

Co popřát naší zahrádce do nového školní-
ho roku? Aby pořád tak krásně kvetla a vzkvé-
tala, tak jak se jí to dařilo celé prázdniny.

Danka Doležalová

Léto s kaštánky
 Přívesnický tábor – Nížkovice, poslední 

červencový týden letošních prázdnin
Nikdy jsem nebyla táborový typ. Nepa-

matuji se, jestli jsem někdy na nějaký vůbec 
jela a jestli ano, pak mě jistě dovezli s pláčem 
domů. 

Proto, když mě pan starosta oslovil 
a  nabídl mi organizaci letního pobytu dětí 
na nížkovické faře, nejprve jsem zvažovala 
tuto nabídku někomu zadat, aby 
pro nás tábor zorganizoval. Naše 
agentura Kaštánky byla tehdy 
v jarních plenkách roku 2015 a já 
jsem řešila spoustu organizačních 
záležitostí. 

Před vánočními prázdninami 
jsme se sešly s  Janou Ševčíkovou 
z Heršpic, spoluorganizátorkou 
Kaštánků a zkusily vymyslet pro-
gram. Kupodivu to šlo ráz naráz 
a již počátkem ledna jsme daly 
dohromady vše potřebné včetně 
rozpočtu.

Poté se nabídka dlouho in-
zerovala po vesnici a jejím okolí 
a  koncem května se již sešel po-
třebný počet dětí a táborový tý-
den se mohl všem zájemcům s ur-
čitostí potvrdit.  A byl to skutečně 
bezva týden. 

Každý den byl jedinečný. 
Ráno po příchodu děti trávily 

na zahradě fary s asistentkou Na-
tálkou a její spoustou pohybových 

her. Poté nás navštívila lektorka Kaštánků 
a s dětmi hrála společenské hry u velikého 
farního stolu, anebo zase jiná lektorka dě-
tem nabídla rukodělné tvoření. Bezva byla 
i sportovní olympiáda na nížkovickém fot-
balovém hřišti. 

Během týdne jsme vyrazili i na dva výle-
ty. První z nich vedl cestou přes les na eko-
farmu Jalový dvůr, kde se děti svezly na koni 
a v rámci komentované prohlídky nakoukly 
ke zvířátkům do jejich příbytků. A druhý do 

ZOO, který mohl být pro spoustu dětí sku-
tečným dobrodružstvím, neboť jsme jeli in-
tegrovaným systémem MHD.

Celý týden byl báječný, naplněný letní 
pohodou, mísou ovoce a skvělou špaldovou 
bublaninou s rybízem a drobenkou od Olin-
ky Dopitové z Heršpic. 

Prostě to bylo fajn, tak příští rok, nížko-
váčci a děti z okolí, přijďte zas!

Klára Skrbková 
- koordinátorka Kaštánků
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Dějiny farnosti v Nížkovicích
Vážení občané, v  této rubrice budeme informovat o dě-

jinách nížkovické farnosti, postupně zpracovávané z kronik. 
Kéž nám tento pohled do historie poslouží nejen k poznání 

života našich předků, jejich starostí i radostí, ale také je nám 
poučením pro časy přítomné a budoucí.

Co je vlastně farnost?
Farnost je podle svatého Pavla (Bible, 

1 list Korinťanům 1,2) především „církev 
Boží“, tedy přepestré spo lečenství křesťa-
nů, které ve svém kostele slaví bohosluž-
bu: děti, mládež, dospělí, staří, rodiny i 
jednotlivci, křesťané družní i samotářští, 
lidé v očích druhých dobří i méně dobří – 
tedy společenství velice různorodé, někdy 
až protikladné. Ale všich ni slaví pravidel-
ně ve farním kostele bohoslužbu, a tím vy-
tvářejí jednu farnost.

Objevení starých kronik
Farnost má dvě kroniky, považova-

né za ztracené, avšak nalezené v nedávné 
době. Při opravě fary v  roce 2004 byla 
v  bedně na půdě fary nalezena kronika 
se zápisy z let 1816 – 1916. Další kronika 
byla objevena v  roce 2015 v archivu fary 
v Kobeřicích mezi starými dokumenty. Je 
z let 1869 – 1951. Obě kroniky jsou ručně 
psané.

Dějiny farnosti Nížko-
vice ve zkratce

První zmínky o farnosti pochází ze 14. 
a 15. století. V  16. století farnost zanikla 
z  důvodů úbytku katolíků, po třicetileté 
válce byly Nížkovice přifařeny do Dambo-
řic a později do Slavkova. V roce 1690 byly 
spravovány kaplanem z  Křižanovic, od r. 
1784 byla zřízena samostatná duchovní 
správa (tzv. lokální kaplanství), podřízená 

ještě spolu s Kobeřicemi faráři v Křižano-
vicích. Roku 1859 bylo uděleno právo fary 
a 2. října byl instalován první farář Josef 
Svoboda. V kronice je o tom pamětní zápis 
s  podpisy účastných kněží, učitelů a rad-
ních. Bohoslužby v  neděli bývaly střídavě 
v Nížkovicích a další neděli v Kobeřicích, 
dokud nebyla v  r. 1875 zřízena kobeřická 
farnost. Od roku 1964 v Nížkovicích farář 
nebydlí, dojíždí kněží z kobeřic a později ze 
Slavkova. Biskupská vizitace a biřmování se 

konalo 7. července 1786 za účasti prvního 
brněnského biskupa Matěje hraběte Cho-
rinského, později navštívili Nížkovice bis-
kupové Gindl (1837), Bauer (1891), Huyn 
(1906), Kupka (1937), o dalších návštěvách 
biskupů nejsou záznamy, nynější biskup 
Vojtěch Cikrle navštívil nížkovickou faru 
11. ledna 2010 při setkání kněží děkanství 
a 8. června 2013 při svěcení kostela a oltáře.

Sepsal P. Mgr. Milan Vavro, 
slavkovský děkan

Poslání farnosti jako celku i každého 
jejího člena spočívá ve vydávání svědectví 
o Kristu, ve slavení bohoslužby, především 
nedělní, ve vytváření živého společenství, 
jehož středem je Pán a v pomoci potřeb-
ným bez ohledu na to, jsou-li věřící, nebo 
ne. Každý člověk, který přijde do nížko-
vického kostela, zde může nalézt posilu 
pro svůj život, ztišení i možnost naslou-
chání, může zde pohlédnout na svůj život 
z jiného úhlu a setkat se s Bohem i se se-
bou samým.

III. Sjezd rodáků
 2. - 3. července 2016 se uskutečnil III. Sjezd rodáků 

naší obce. Rodáky přivítal na návsi starosta obce pan Dušan 
Horák.  Jako hosté byli přítomni senátor Ing. Ivo Bárek, ná-
městek hejtmana JMK a zároveň starosta obce Kobeřice Bc. 
Roman Hanák a v neposlední řadě starosta města Slavkov u 
Brna pan Michal Boudný.

Zastupitelé obce uctili položením 
věnců památku našich spoluobčanů, 
kteří padli za I. a II. světové války. Na 
závěr slavnostního zahájení byla 

     V dopoledních hodinách pro-
běhlo přátelské fotbalové utkání mezi 
skupinou A a B. Která ze skupin utká-
ní vyhrála, není tak důležité. Šlo hlav-
ně o zábavu a sportovního ducha.

     Od 14 hodin proběhl na ven-
kovním prostranství před sokolovnou 
kulturní program, ve kterém vystou-
pil Slávek Janoušek, lidový vypravěč 
Jožka Černý z  Hodonína. Nechyběl 
dětský taneční kroužek Čtyřlístek s 
lidovým pásmem „ JARMARK“, kte-
ré děti nacvičily ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ Nížkovice. Vystoupila zde také 
taneční skupina Carolka Brno se svým 
vítězným tancem „ Smím prosit“.

     Celé odpoledne zpříjemnila hudební skupina Vlkošáci. 
Na večerní zábavě hrála k tanci i poslechu hudební skupina 
P.F.MEN DUO.

     V  průběhu celého dne bylo možné si prohlédnout 
budovy ZŠ a MŠ Nížkovice, Obecní úřad Nížkovice, faru, 
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Tradiční krojované hody
Jako každý rok, tak i letos připadly tra-

diční krojované hody na druhou neděli v 
září. Zahájili jsme je v pátek 9. 9. diskoté-
kou s DJ Jokerem, účast byla překvapivá. 

Přišli se pobavit teenage-
ři, ale i dospělejší z okolních vesnic.
     V sobotu se konalo tradiční zdobe-
ní a stavění máje, při kterém pomáhali 
spoluobčané. Jelikož v naší obci probí-

há stavění máje ručně, přijeli se na tuto 
tradici podívat i z širokého okolí. Večer 
byla taneční zábava, kterou zahájili stárci 
svým slavnostním nástupem. Zábava se 
potom rozjela v plném proudu. A o půl-
noci stárci předvedli půlnoční překvape-
ní a pobavili tím všechny přítomné hosty.
     Všichni jsme se v neděli probudili do 
slunného dne a stárci se vydali v kroji 

kostel Sv. Kunhuty či sokolovnu 
a také školní a přírodní zahradu. 
V každém prostoru byla nachystaná 
prezentace, kde si naši spoluobčané 
mohli zavzpomínat na své školní 
roky, sportovní či kulturní akce, či si 
prohlédnout, jak se naše obec v prů-
běhu let měnila. Všechny expozice 
příjemně dokreslily atmosféru celé-
ho dne.

V  neděli proběhla v  Kostele Sv. 
Kunhuty mše za občany obce Níž-
kovice.  

Zuzana Kovandová

do kostela sv. Kunhuty na mši. Odpole-
dne stárci společně s dětmi ze Čtyřlíst-
ku a z Carolky obešli celou obec a prů-
vod zakončili pod májí, kde za hojné 
účasti spoluobčanů tancovali a zpívali.
     Za stárky mohu říct, že bychom byli rádi, 
kdyby se příští rok hody vydařily stejně 
jako letos.

Žaneta Horáková
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