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Vánoční koncert
v Nížkovicích

Vánoce (Co život dal)
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
ó Vánoce! Ó Vánoce!
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Výstavba a budování obce

Odpoãívka pro cyklisty

Oprava úãelové komunikace u státní silnice

V˘mûna oken M·

Úklid skládky za hﬁbitovem

Zahradní domek na zahradû M·

V˘mûna oken Z·
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Rozbor hospodaﬁení Obce NíÏkovice za 1. pololetí 2008
Obec Nížkovice měla v 1. pol. 2008 příjmy ve výši 5 452 678,95 Kč. Schválený rozpočet byl naplněn na 54,96 %. Index
příjmů za 1. pol. činí 166,85 % ve srovnání
s 1. pol. roku 2007. Toto vysoké plnění ve
srovnání s předcházejícím rokem je způsobeno tím, že v letošním roce obec prodala
stavební pozemek na 6ti bytovku č. 2
i s projektovou dokumentací, dále zahájila
prodej bytů na obecních bytovkách u hřiště
a prodala akcie Čs. spořitelny.
Plnění daňových příjmů je celkem rovnoměrné. U některých daní je plnění něco
pod nebo nad 50 %, u některých je plnění
nižší.
Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu jsou splněny na 30,50 %.
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
je splněn na 91,34 % a poplatek ze psů na
96,58 % schváleného rozpočtu. Poplatek ze
psů je splatný k 31.3.2008 a poplatek za likvidaci komunálního odpadu k 30. 6. 2008.
Neinvestiční
přijaté
transfery od obcí – pol.
4121 – splněno na 98,23 %
upraveného
rozpočtu.
Jedná se o vrácený přeplatek příspěvku na LSPP za
minulé roky . Vrací Město
Slavkov u Brna.
U nedaňových příjmů
jsou výkyvy větší. Je to
dáno tím, že buď je již
poplatek vybrán, akce provedena, nebo ještě nikoli.
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů – splněno na
105,85 % schváleného rozpočtu a na 99,85 % upraveného rozpočtu. Jedná se
o finanční prostředky,
které nám posílají MND
Production a.s. Hodonín
za průzkumnou činnost
na našem katastrálním území.
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – splněno na 150,71 % schváleného rozpočtu a 98,26 % upraveného
rozpočtu. Byl zde mimořádný příjem
15 000 Kč – přijaté sankční platby. Na
druhé straně byl výdej 30 000 Kč – pokuta
za vypouštění odpadních vod do potoka. Je
třeba vybudovat kanalizaci a odpadní vody
odvést do čističky odpadních vod.
Činnosti knihovnické – splněno na
78,00 % schváleného rozpočtu.
Pohřebnictví – příjem splněn na 24,14 %.
Složenky na hřbitovní poplatky budou rozeslány až ve 2. pol. 2008.
Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené – splněno na 36,71 % schváleného rozpočtu. Příjmy z prodeje pozemků
jsou zatím nulové.
Příjmy z prodeje zboží – pytle na odpad
– splněno na 93,18 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje za 1. pol. 2008 byly
v částce 2 229 883,04 Kč, což je 23,12 %
plánovaných výdajů na rok 2008.
Silnice – 2212 – nulové plnění. Opravy
silnic se provádí až ve 2. pololetí.

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – 2321 – splněno na 25,44 %.
Bylo zde počítáno se zpracováním projektu
na kanalizaci.
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
a základního vzdělávání – 3119 – zde je plnění na 45,14 %. Jsou zde hlavně evidovány příspěvky na provoz Záklaní školy
a Mateřské školy Nížkovice, přísp. organizace. Na rok 2008 je zde plánovaná výměna oken v ZŠ a MŠ, která již proběhla
v červenci.
Činnosti knihovnické – 3314 – splněno
na 49,50 % upraveného rozpočtu.
Knihovna je vybavena veřejně přístupným internetem, je zde možnost výpůjčky
i mezi knihovnami. Bohužel je v naší obci
málo čtenářů a služby jsou málo využívány.
Ostatní záležitosti kultury – 3319 – výdaje jsou splněny na 41,46 %. Zde se evidují výdaje na vedení kroniky.

Rozhlas a televize – 3341 – splněno na
20,45 %. Je zde plánována údržba rozhlasu.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
prostředků – 3399 – splněno na 32,66 %. Ve
2. pololetí se uskuteční beseda s důchodci.
Veřejné osvětlení – 3631 – splněno na
29,57 %. Zatím nebyla provedena oprava
VO.
Pohřebnictví – 3632 – výdaje byly zatím
čerpány ve výši 9,31 % schváleného rozpočtu.
Zde by se měl zakoupit kontejner na odkládání suchých věnců a kytek.
Komunální služby a územní rozvoj j.n. –
3639 – splněno na 12,06 %. Je zde plánován výkup pozemků, který se provádí průběžně a dále je zde plánovaná rezerva na
budování v příštích letech.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 3721
– splněno na 54,52 %. Zde se evidují výdaje
na likvidaci nebezpeč. odpadů ve SD Slavkov u Brna a 2x ročně svoz nebezpeč. odpadů vozidlem Respona, a.s. z obce.
Sběr a svoz komunálních odpadů – 3722
– splněno na 45,34 %. Zde se evidují výdaje

za svoz a likvidaci komunálního odpadu
(popelnice) a svoz odpadu kontejnery
včetně uložení na skládce – 2x do roka přistavuje obec.
Sběr a svoz ostatních odpadů – 3723 –
splněno na 57,56 %. Zde se evidují výdaje
na likvidaci tříděného odpadu (papír, sklo,
PET lahve).
Péče o vzhled obcí a vřejnou zeleň – 3745
– splněno na 26,04 %. Je zde plánován
nákup zahradního traktoru, uskutečnil se
až v červenci.
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – 4399 – splněno na
16,67 %.
Zde se vyplácí pozůstalým tzv. pohřebné
za vypravení pohřbu člena rodiny. Tento
příspěvek činí 5000 Kč a ZO jej schválilo po
zrušení pohřebného, které vyplácel stát.
Zastupitelstva obcí – 6112 – splněno na
43,77 %.
Činnost místní správy – 6171 – splněno na
19,32 % schváleného rozpočtu. Pro letošní rok jsou
zde plánovány úpravy budovy OÚ investičního a neinvestičního charakteru
v hodnotě přes 1 mil. Kč.
Akce se uskuteční ve 2. pololetí, poněvadž muselo
být vyhlášeno další výběrové řízení na výběr dodavatele.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
– 6310 – splněno na
53,32 %.
U ostatních paragrafů
jsou výdaje v normě, nebo
o něco nižší, než se předpokládalo.
Jsou však i paragrafy,
kde je prozatím nulové plnění, např. Podpora ostatních produkčních činností
(údržba obecního lesa), Využití volného
času dětí a mládeže (dovybavení zpevněné
plochy za MŠ).
Volné zdroje z roku 2007 na ZBÚ
v částce 2 808 216,95 Kč budou, pokud se
nám podaří naplnit rozpočet příjmů v letošním roce, ponechány na účtu jako rezerva pro příští roky, kdy se budou konat
investiční akce náročnější na finanční prostředky.
Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ ke dni
30. 6. 2008 je 5 893 512,28 Kč.
Výše nesplaceného úvěru, který si Obec
Nížkovice vzala na dobudování bytového
domu o 6ti bytových jednotkách č. 1 v loňském roce, je 2 794 670,34 Kč.
Součástí rozboru hospodaření za 1. pol.
2008 je i Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí
FIN 2-12 M, do kterého je možno nahlédnout v kanceláři OÚ.
Jaroslava Helísková
referentka
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Obecnû závazná vyhlá‰ka Obce NíÏkovice ã. 1/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Nížkovice se na
svém zasedání dne 10.12.2008 usnesením
č.5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

b) z částky 250 Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
činily 254 421 Kč a byly rozúčtovány na 731
poplatníků, skutečný náklad na osobu činil
348 Kč.

Čl. l
Úvodní ustanovení
(1) Obec Nížkovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku provádí obecní
úřad.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných
splátkách s termíny splatnosti do 31.
března a do 30. června příslušného kalendářního roku.

Čl. 2
Poplatník
Osoby poplatníků jsou určeny v § l 0b
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu vznik poplatkové povinnosti do
30 dnů.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své příjmení, jméno, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu
odlišná. Poplatník, který je vlastníkem
stavby na území obce, která slouží nebo je
určena k individuální rekreaci, v níž není
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo
evidenční této stavby; pokud stavba není
takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
(3) Poplatník podle čl. 2 této vyhlášky
(§ 10 odst. l písm. a) zákona o místních poplatcích) je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu v obci,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
(4) Poplatník podle čl. 2 této vyhlášky
(§ l0 odst. l písm. b) zákona o místních poplatcích) je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci,
a to do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle
čl. 2 činí 440 Kč a je tvořena:
a) z částky 190 Kč za osobu a kalendářní rok, a

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozuje:
a) fyzická osoba, jejímž místem trvalého
pobytu v obci Nízkovice je sídlo ohlašovny,
tj. Nízkovice č. 39
b) fyzická osoba, která se celoročně prokazatelně nezdržuje v místě trvalého pobytu, tj. v obci Nížkovice
(2) Úleva se poskytuje:
a) fyzické osobě, která se dlouhodobě
(nejméně 3 měsíce v kalendářním roce)
prokazatelně nezdržuje v místě trvalého
pobytu, tj. v obci Nížkovice ve výši 110 Kč
b) fyzické osobě, která se dlouhodobě
(nejméně 6 měsíců v kalendářním roce)
prokazatelně nezdržuje v místě trvalého
pobytu, tj. v obci Nížkovice ve výši 220 Kč
c) fyzické osobě, která se dlouhodobě
(nejméně 9 měsíců v kalendářním roce)
prokazatelně nezdržuje v místě trvalého
pobytu, tj. v obci Nízko více ve výši 330 Kč
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve
správné výši podléhá zvýšení poplatku podle
§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.2
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
(1) Zrušují se:
a) Obecně závazná vyhláška obce Nížkovice č. 4/2001, o místním poplatku za
provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) Obecně závazná vyhláška obce Nížkovice č. 2/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce
Nížkovice č. 4/2001, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
c) Obecně závazná vyhláška obce Nížkovice č. 4/2005, kterou se mění a do-

plňuje obecně závazná vyhláška obce Nížkovice č. 4/2001, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
d) Obecně závazná vyhláška obce Nížkovice č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce
Nížkovice č. 4/2001, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
(2) Na právní vztahy vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem l. ledna 2009.
Petr Plotěný, starosta
Dušan Horák místostarosta
1 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.
2 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
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Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30. 11. 2008
Schválený rozpočet (Kč)

Upravený rozpočet (Kč)

Plnění k 30. 11. 2008 (Kč)

C/RS (%)

C/RU (%)

5 070 000

5 717 900

5 072 235,00

100,04

88,71

Tř. 1 – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaň. příjmy

779 800

871 900

719 185,74

92,23

82,48

Tř. 3 – Kapitál.příjmy

3 945 000

4 979 500

4 081 182,00

103,45

81,96

Tř. 4 – Přijaté dotace

126 200

321 600

306 381,36

242,77

95,27

Příjmy celkem

9 921 000

11 890 900

10 178 984,10

102,60

85,60

Tř. 5 – Běžné výdaje

7 273 500

8,298 900

3 532 280,91

48,56

42,56

Tř. 6 – Kapitál. výdaje

2 370 000

3,314 500

1 745 902,50

73,67

52,67

Výdaje celkem

9 643 500

11,613 400

5 278 183,41

54,73

45,45

Saldo: Příjmy–výdaje

277 500

277 500

4 900 800,69

1766,05

1766,05

Splátky úvěrů

-277 500

-277 500

-253 987,35

91,53

91,53

Změny v zastupitelstvu
obce
Od voleb v roce 2006 došlo k těmto
změnám, mandátu člena zastupitelstva se vzdali:
Jaromír Kamínek
nahradil ho František Vaverka
Jiří Kuba
nahradil ho Ladislav Chytil
Robin Švestka
nahradil ho Jan Piták

Významné výdaje v roce 2008
Výměna oken v ZŠ a MŠ Nížkovice
Oprava komunikace u státní silnice
Stavební úpravy budovy OÚ
Výkup pozemků
Sekačka
Zahradní domek
Úroky z úvěru na 6ti bytovku
Příspěvek ZŠ a MŠ Nížkovice na provoz
Příspěvek TJ Sokol Nížkovice

685 000 Kč
235 000 Kč
1 000 000 Kč
830 000 Kč
138 000 Kč
98 000 Kč
101 000 Kč
545 400 Kč
70 000 Kč

Ing. Jiří Tršo
nahradil ho Josef Jeřábek
Všichni se vzdali mandátu z důvodu
pracovního zaneprázdnění.

Římskokatolická
farnost oznamuje
Bohoslužby o svátcích:
24. 12.
půlnoční ve 21.30 hodin
25. 12.
v 9.30 hodin
26. 12.
v 9.30 hodin
28. 12.
v 9.30 hodin
1. 1.
v 9.30 hodin

Narodili se
Jakub Hon
Filip Rychtářík
David Karlíček

Změna vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2009
Cena

Bez DPH (Kč/m3)

Včetně DPH (Kč/m3)

Vodné

27,98

30,50

Stočné

26,15

28,50

Vodné + stočné

54,13

59,00

Cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů
odebrané pitné vody. Cena stočného je za
1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné
do veřejné kanalizace.
Stav vodoměru k 31. 12. 2008 bude stanoven z denních spotřeb fakturovaného
období, popř. má odběratel možnost stav
vodoměru k 31. 12. nahlásit nejpozději do
9. ledna 2009 tímto způsobem:
• prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz

Opustili nás
Pavel Spáčil
Zdeňka Kovandová
Veronika Marková
Jan Macháček
Stanislav Zeman
František Švrček
Oldřich Novotný
Jaroslav Držka

• elektronickou poštou
info@vakvyskov.cz

na

e-mail

• telefonicky na zákaznické centrum –
telefon 517 324 930
• osobně na zákaznickém centru ve Vyškově, Brněnská 410/13.
VAK Vyškov, a.s.
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Tělovýchovná jednota Sokol Nížkovice
V měsíci listopadu skončila podzimní
část sezony ročníku 2008/2009. V krátkosti
rekapitulujeme podzimní výsledky všech
mužstev:
Přípravka:
Z důvodu katastrofální situace v počtu
dětí ve věkové hranici 11–15 let v Nížkovicích jsme museli rozpustit po devítileté
existenci mužstvo žáků, v této věkové kategorii máme pouze jednoho fotbalistu. Naopak v přípravkovém věku – to znamená
od 5–10 let máme přihlášeno 22 dětí mezi
nimi i 7 dívek. Z tohoto důvodu se místo
žáků přihlásilo v Nížkovicích poprvé
v existenci klubu mužstvo přípravky. Hrajeme okresní soutěž skupinu „B“. V polovině premiérového ročníku obsadily naši
nejmenší pod vedením Romana Vaverky 7.

místo se ziskem čtyř bodů. Nejlepším střelcem podzimu se stal s devíti brankami
Roman Rychtárik. Zájem této věkové kategorie o fotbal nás mile překvapil. Pro
zdárný vývoj a fotbalový růst našich nejmladších nadějí potřebujeme sehnat ještě
malespoň jednoho trenéra, uvítáme každého zájemce ze současných i bývalých
fotbalistů případně i rodičů a prarodičů.

o první místo s větším elánem. Nejlepším
střelcem podzimu se stal již tradičně Lukáš
Berný s třinácti brankami. Boj o první
místo je pro jaro zcela otevřenou záležitostí, našimi hlavními soupeři v boji o vítězství ve skupině budou mužstva Kobeřic,
Nesovic a Hodějic. U této věkové kategorie
postrádáme větší soustředění na zápasy
a lepší přístup k tréninkům.

Dorost:
Dorost hrající okresní soutěž skupinu
„B“ obsadil po podzimní části sezony po
odchodu 4 hráčů do mužské věkové kategorie a ukončení aktivní činnosti dvou
hráčů pěkné druhé místo. Je to sice
úspěch, ale u této generace fotbalistů která
je pohromadě již delší dobu a je na vrcholu
ve své věkové kategorii bychom čekali boj

„B“ mužstvo:
Rezervní tým hrající 4. rokem 4. třídu
skupinu „B“ obsadilo po podzimu poslední
(13.místo) se ziskem osmi bodů. Je nutné
ale připomenout že tolik bodů ještě na
podzim ve třech minulých sezonách nezískalo. Nejlepším střelcem podzimu je
s třemi brankami dorostenec Petr Fridrich.
Obrovským problémem je útok který nastřílel za celý podzim pouze 10 branek. Až
na výsledkový výbuch v Otnicích si myslíme že to byl nejlepší podzim našeho
béčka za jeho existence. Novým trenérem
„B“ mužstva pro jarní část sezony je J.Fridrich mladší.

MUÎI A – III. tﬁída sk. B:
Podzimní tabulka:
1. Vele‰ovice
14
2. KrouÏek
14
3. Hodûjice
14
4. Letonice B
14
5. DraÏovice B
14
6. Slavíkovice
14
7. Kﬁenovice B
14
8. NíÏkovice
14
9. Zb˘‰ov
14
10. Mouﬁínov
14
11. ·aratice B
14
12. Nûmãany B
14
13. Lovãiãky
14
14. Ra‰ovice
14

11
10
9
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3

0
0
3
1
3
2
1
1
1
1
1
4
3
3

3
4
2
6
5
6
7
8
8
8
8
6
7
8

66:31
61:32
45:27
38:37
17:21
34:30
27:31
28:31
24:32
27:43
24:44
29:51
28:29
30:39

33
30
30
22
21
20
19
16
16
16
16
16
15
12

MUÎI B – IV. tﬁída sk. B:
Podzimní tabulka
1. Slavkov B
13
2. Nesovice B
13
3. KﬁiÏanovice B
13
4. Kﬁenovice C
13
5. VáÏany B
13
6. Otnice B
13
7. Kobeﬁice B
13
8. Her‰pice
13
9. Slavíkovice B
12
10. Mile‰ovice
13
11. Bo‰ovice B
13
12. Zb˘‰ov B
13
13. NíÏkovice B
13

9
9
7
7
7
5
5
4
3
4
3
3
2

3
1
2
2
0
4
3
5
6
1
2
1
2

1
3
4
4
6
4
5
4
3
8
8
9
9

47:15
48:23
34:28
32:32
21:27
39:26
36:36
28:25
25:30
26:30
18:30
26:44
10:44

30
28
23
23
21
19
18
17
15
13
11
10
8

DOROST – O.S. sk. B:
Podzimní tabulka:
1. Kobeﬁice
2. NíÏkovice
3. Nesovice
4. Hodûjice
5. Vele‰ovice
6. Vícemilice
7. KﬁiÏanovice
8. ·aratice

6
5
5
5
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
4
5
6
7

41:8
38:10
30:14
24:13
19:19
19:33
14:48
11:51

19
16
15
15
9
6
3
0

8
6
6
5
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
3
2
1
3
6
6
4
7

50:2
63:29
40:19
52:8
19:25
18:56
16:38
9:31
10:69

24
18
18
15
9
7
4
4
1

7
7
7
7
7
7
7
7

P¤ÍPRAVKA – O.S. sk. B:
Podzimní neúplná tabulka:
1. Slavkov
8
2. Hodûjice
9
3. Otnice
8
4. Vele‰ovice
6
5. Kﬁenovice
6
6. KﬁiÏanovice
9
7. NíÏkovice
8
8. Lovãiãky
6
9. Kobeﬁice
8

Tabulka stﬁelcÛ:
1. Endlicher Martin
2. Kousek Miroslav
Mihula Pavel
3. Bern˘ Luká‰
·vestka Robin
·vestka Vlastimír
4. Bern˘ Jan
Horák Tomá‰
Kamínek Petr

6 (2xp.k.)
5
5
3
3
3 (1xp.k.)
1
1
1

Tabulka stﬁelcÛ:
1. Fridrich Petr
1. Brzobohat˘ Radek
Galek Ondﬁej
Horák Du‰an
Kousek Miroslav
Kutlák Martin
Strouhal Václav
Vaverka Franti‰ek

3 (1xp.k.)
1
1
1
1
1
1
1

Tabulka stﬁelcÛ:
1. Bern˘ Luká‰
2. Novotn˘ Olin
3. Bern˘ Jan
4. Dadák Pavel
5. Horák Tomá‰
6. Dadák David
Fridrich Petr
Chytil Tomá‰
PavlÛ Marek

13
8
6 (3xp.k.)
5
2
1
1
1
1

Tabulka stﬁelcÛ:
1. Rychtárik Roman
2. Novotn˘ Martin
3. Kroupa Vlastimil
4. Mudrlová Adéla
Vaverka Roman

9
3
2
1
1

„A“ mužstvo
Áčko hrající III. třídu skupinu „B“ získalo 16 bodů za 5 výher a 1 remizu. Nejlepším střelcem podzimu je s šesti
brankami Martin Endlicher. Mužstvo figuruje po podzimu na osmém místě pouze
díky dobrému brankovému skóre. Spodek
tabulky je letos obzvlášť vyrovnaný, na poslední Rašovice máme náskok pouhých
čtyř bodů. Obrovským problémem je proměňování šancí. Ke spokojenosti nám
chybí 3 body – které jsme ztratili například
v zápase s Letonicemi a nebo v zápase Nížkovice – Hodějice když jsme nedali šance
které snad ani nejdou nedat. Naopak velmi
slušným výkonem byl zápas ve Velešovicíh a Slavíkovicích. Určitě se zlepšila obranná fáze – dostali jsme o 11 branek
méně než za loňský podzim. Co se ale
vůbec nezlepšilo je docházka na tréninky.
Během jara bude nadále probíhat omlazování kádru „A“ mužstva. Určitě se nám
víc líbily zápasy v kterých hrála omlazená
sestava. O posílení mužstva neuvažujeme, současné složení mužstva by mělo
být na záchranu dostačující, ale musí se
každopádně zlepšit koncovka – to znamená proměňování šancí a přístup k tréninkům.
Již druhým rokem jako zpestření poločasové přestávky při domácích utkáních
„A“ mužstva funguje losování tomboly. Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na
další spolupráci.
Zveme mezi své řady nové fotbalisty
všech věkových kategorií. Dále i spoluobčany kteří by měli zájem jakýmkoliv způsobem pomoci s provozováním fotbalu
v Nížkovicích.
Výbor fotbalu TJ Sokol Nížkovice

NÍÎKOVICK¯ ZPRAVODAJ vydává Obec NíÏkovice v nákladu 350 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 17655. Zpravodaj vychází nepravidelnû. âlánky do zpravodaje mohou pﬁedkládat obãané NíÏkovic a ãlenové
místních sdruÏení. Pﬁíspûvky obãanÛ procházejí jazykovou úpravou, redakãní rada si vyhrazuje právo na jejich krácení. Uveﬁejnûné názory a stanoviska nejsou vÏdy shodné s názory redakãní rady. Pﬁíspûvky zasílejte na adresu ounizkovice@politavi.cz nebo doruãte pﬁímo na obecní úﬁad. Sazba a grafická úprava BM TYPO, Slavkov u Brna, www.bmtypo.cz.

Ostatky

Halloween Z·

Náv‰tûva dûtí z LILA Otnice

Mot˘l Haluzice

Draci nad NíÏkovicemi

Peãení perníãkÛ s dûtmi z LILA

Draci nad NíÏkovicemi

Vystoupení dûtí Z· a M· ke Dni matek

Plavání

Hody

PyÏamková párty

Halloween ve ‰kolce

První ‰kolní den

Svícení brouãkÛm

Podzimní triãka

Volby do ‰kolního parlamentu

Svícení brouãkÛm

Adventní dílny

Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky, svátky radosti a míru,
svátky lásky a přátelské pohody naplněné starými pověstmi a bájemi, zvyky a koledami. Pomalu se loučíme s rokem 2008. Nastává čas, kdy
budeme hodnotit, jaký byl, co se nám podařilo a co
jsme v letošním roce stihli udělat. Pomalu plánujeme na příští rok.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se snaží
o hezčí vzhled naší obce úpravou svých zahrádek, okolí svého
domu, udržováním svých nemovitostí. Všem těm, kteří se podíleli na organizaci různých společenských akcí, dále všem organizacím a sdružením za jejich prospěšnou činnost a aktivitu.
Děkuji našim dětem a mládeži za jejich kulturní vystoupení
a podílení se na různých akcích. Těším se na spolupráci
v novém roce.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce a jménem
svým Vám přeji z celého srdce hezké prožití vánočních svátků,
aby byly plné pohody, míru a štěstí. Do nového roku přeji hodně
zdraví, štěstí, porozumění a osobních i pracovních úspěchů.
Závěrem Vás všechny zvu na novoroční setkání a přivítání
Nového roku, které se uskuteční 1. ledna 2009 v 0.15 hodin na
návsi. Nový rok přivítáme malým ohňostrojem. K přípitku se
bude podávat punč, který připraví ČZS Nížkovice.
Petr Plotěný, starosta obce

NeÏ pﬁijdou Vánoce

Adventní dílny

