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Stavební úpravy víceúčelové budovy
v Nížkovicích se v těchto dnech dokončují.
Práce byly zahájeny v měsíci říjnu 2008
a jsou investičního i neinvestičního chara-
kteru. 

Stavební úpravy zahrnují zřízení bezba-
riérového vstupu do budovy, výtahové plo-
šiny z přízemí do poschodí upravené i pro
vozíčkáře, výměny oken, zateplení celé bu-
dovy, nová fasáda, výměny podlah v ně-
kterých místnostech, nová dlažba na
chodbách, oprava topení. Výše výdajů do-
sáhla 4 mil. Kč. Na tuto akci byla získána
dotace od Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje z Programu obnovy venkova ve
výši 155 tisíc Kč.

Ve víceúčelové budově se nachází poda-
 telna České pošty, místní knihovna, kadeř-
nictví, ústředna Telefónicy O2, kanceláře
OÚ a zasedací místnost. Plánujeme zřízení
a vybavení malého fit centra přímo v bu-
dově. 

Další akcí, která byla zahájena v květnu
tohoto roku, je nová fasáda na budově ZŠ,
která bude dokončena v měsíci červenci.
Obecní pokladnu přijde na 650 tisíc Kč.

Stavební úpravy víceúčelové budovy končí

Víceúãelová budova obecního úfiadu

Víceúãelová budova obecního úfiadu
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Nové lokality k bydlení v Nížkovicích

Zastavovací studie
lokalita „Klínky“
v Nížkovicích
• nová bytová výstavba RD

Vymezené území
Projektová lokalita Klínky navazuje na
zastavěnou část obce Nížkovice.
 Nachází se souběžně s ulicí při silnici
III. třídy – Nížkovice–Kobeřice.

Celková plocha řešení území je cca
10 000 m2. Lokalita obsahuje parcely
v katastrálním území Nížkovice, je-
jímž majitelem bude investor.

Zastavovací studie
lokalita ,,V sadech“
v Nížkovicích
• nová bytová výstavba RD

Vymezené území
Projektová lokalita V sadech navazuje
na zastavěnou část obce Nížkovice.
Nachází se souběžně s ulicí při silnici
III. třídy – Nížkovice–Heršpice.

Celková plocha řešení území je cca
25 000 m2. Lokalita obsahuje parcely
v katastrálním území Nížkovice, je-
jímž majitelem bude investor.

Lokalita „Klínky“

Lokalita „V sadech“Lokalita „Klínky“

Lokalita „V sadech“
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2 – 12 M).

Příjmy:
Obec Nížkovice měla v roce 2008 příjmy

ve výši 10,536.148,23 Kč. Schválený rozpo-
čet byl naplněn na 106,20 %, upravený roz-
počet na 94,72 %. V roce 2007 byly příjmy
ve výši 6,242.390,94 Kč, tj. nárůst
o 68,78 %.

a) Daňové příjmy celkem vzrostly
o 9,43 %. Co se týká sdílených daní (pol.
11xx – 12xx), ty oproti roku 2007 vzrostly
o 11,20 %. Daň z příjmů právnických osob
(pol. 1121) vzrostla o 18,61 %, daň z při-
dané hodnoty (pol. 1211) vzrostla o 17,01
%, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
(pol. 1113) vzrostla o 29,63 %, naopak daň
z příjmů fyzických osob ze SVČ (pol. 1112)
klesla o 4,43 %, daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti (pol. 1111) klesla
o 3,03 %.

Místní poplatky (pol. 133x – 134x)
vzrostly o 2,51 %, správní poplatky
(pol. 1361) vzrostly o 43,42 %. Evidují se
zde poplatky za vidimaci a legalizaci
a popl. při přihlašování občanů k trvalému
pobytu. Od roku 2008 také poplatky
z Czech POINTU.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) klesla
o 6,44 %. Jedná se o další pokles z důvodu
vyplácení přeplatků na dani z příjmů – spo-
lečné zdanění manželů. V roce 2007 tato
daň klesla proti roku 2006 o 12,9 % a v roce
2006 proti roku 2005 o 11,63 %. 

b) Nedaňové příjmy vzrostly o 45,11 %.
Vzrostly příjmy z pronájmu ostatních ne-
movitostí (pol. 2132 – pronájem bytů
v obecních bytech u hřiště a v novém by-
tovém domu čp. 275), příjmy z úroků (pol.
2141), přijaté nekapiálové příspěvky (pol.

2324), příjmy z úhrad dobývacího prostou
(pol. 2343) a příjmy z prodeje zboží – pytlů
na odpad (pol. 2112). Naopak klesly příjmy
z poskytování služeb (pol. 2111). U ostat-
ních položek jsou příjmy přibližně na
stejné úrovni. Objevila se nová položka –
přijaté sankční platby – 2210. Obec zapla-
tila pokutu za vypouštění odpadních vod
do potoku ve výši 30 tis. Kč a 15 tis. Kč se
jí vrátilo do rozpočtu. Dále je to položka
2119 – příjmy z vlastní činnosti. Tento pří-
jem je za zřízení věcného břemena na
obecním pozemku (E.ON) ve výši 10
tis. Kč. 

c) Kapitálové příjmy – v roce 2007 to
bylo 389.833,50 Kč Kč, v roce 2008
4,081.182,- Kč. Obec započala s prodejem
obecních bytů v bytovkách u hřiště i s po-
zemky, které obdržela bezúplatně od
Správy vojenského ubytovacího fondu
Praha. Dále prodala stavební pozemek na
bytový dům č.2 včetně plánů a akcie České
spořitelny.

d) Přijaté dotace
Dotace klesly proti roku 2007 o 23,79 %.

Obec zaměstnávala pracovnici asistenční
služby (od ÚP obdržela 44.857,- Kč –
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
stát. rozpočtu). Dotace v rámci SDV byly
o 2.467,- Kč vyšší. Obec obdržela rovněž
investiční dotaci z Programu obnovy ven-
kova JMK na akci „Stavební úpravy budovy
OÚ“ ve výši 155.000,- Kč, neinvestiční do-
taci od ministerstva kultury v rámci pro-
gramu VISK 3 na automatizaci knihovního
systému 5.000,- Kč a od ministerstva fi-
nancí dotaci na volby do zastupitelstev
krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve
výši 30.000,- Kč. 

Výdaje:
V roce 2008 byly výdaje ve výši

6,894.644,22 Kč, v roce 2007 to bylo
9,914.701,66 Kč, tj. snížení o 30,46 %.

a) Běžné výdaje klesly o 1,82 %, což je
zanedbatelné. Jiné je ale složení běžných
výdajů. Například opravy a udržování
vzrostly téměř o 100%. Realizují se úpravy
budovy OÚ, které jsou z části neinvestiční
povahy. 

b) Kapitálové výdaje klesly o 52,94 %.
Hlavní podíl na tomto poklesu má dobu-
dování bytového domu – v roce 2007 bylo
proinvestováno 5,036.701,47 Kč.

V roce 2008 se proinvestovalo na inves-
tičních akcích 1,645.245,- Kč, výkup po-
zemků v hodnotě 830.796,50 Kč a nákup
zahradního traktoru v hodnotě 137.707,- Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil v roce
2008 3,641.504,01 Kč. Tato částka zůstala
jako rezerva na ZBÚ spolu s ostatními fin.
prostředky, které obec ušetřila v minulých
letech. Splátky úvěru činily – 277.494,80 Kč.

Rozpočtová opatření se dělala dle po-
třeby, aby vždy výdej ještě před uskuteč-
něním byl rozpočtovaný a dále aby výdaje
ve srovnání s upraveným rozpočtem byly
maximálně 100,00 %.

2. Stav účelových fondů
Sociální fond stav k 31. 12. 2008

29.454,40 Kč 
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpoč-

tem obce a statutem sociálního fondu pro
rok 2008 schváleným zastupitelstvem obce
dne 29. 2. 2008.

3. Hospodaření příspěvkových organi-
zací zřízených obcí

Obec Nížkovice je zřizovatelem Základní
školy a Mateřské školy Nížkovice, okres
Vyškov, příspěvkové organizace. Celkový
hospodářský výsledek PO za rok 2008 je 0,
z toho HV z ÚSC je ztráta 14.277,- Kč, HV
z doplňkové činnosti je zisk 14.277,- Kč, 

HV ze SR je 0,— Kč. Nevyčerpaná dotace
ze SR činí 0,— Kč. 

Příspěvková organizace obdržela od
obce na provoz 565.400,- Kč.

Závěrečný účet obce Nížkovice za rok 2008

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění C/RS C/RU
Rozpočet opatření rozpočet k 31. 12. 08 % %

Tř. 1 – Daňové příjmy 5 070 000,– + 648 600,– 5 718 600,– 5 384 570,17 106,20 94,16

Tř. 2 – Nedaň. příjmy 779 800,– + 78 200,– 858 000,– 758 034,70 97,21 88,35

Tř. 3 – Kapitál. příjmy 3 945 000,– + 280 800,– 4 225 800,– 4 081 182,00 103,45 96,58

Tř. 4 – Přijaté dotace 126 200,– + 195 400,– 321 600,– 312 361,36 247,51 97,13

Příjmy celkem 9 921 000,– +1 203 000,– 11 124 000,– 10 536 148,23 106,20 94,72

Tř. 5 – Běžné výdaje 7 273 500,– + 887 400,– 8 160 900,– 4 280 895,72 58,86 52,46

Tř. 6 – Kapitál. výdaje 2 370 000,– + 315 600,– 2 685 600,– 2 613 748,50 110,28 97,32

Výdaje celkem 9 643 500,– +1 203 000,– 10 846 500,– 6 894 644,22 71,50 63,57

Saldo: Příjmy–výdaje 277 500,– – 277 500,– 3 641 504,01 1312,25 1312,2

Třída 8 – financování

Přijaté úvěry a půjčky – – – – – –

Splátky úvěrů -277 500,– – -277 500,– -277 494,80 100,– 100,–

Prostředky min. let – – – -3 364 009,21 – –

Financování celkem -277 500,– – -277 500,– -3 641 504,01 1312,25 1312,2

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
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K 31.12.2008 měla na ZBÚ částku

164.352,47 Kč, na účtu ŠJ 11.496,84 Kč, na
účtu FKSP 12.384,64 Kč. 
Zůstatek hotovosti v pokladně ZŠ: Kč 21.363,–
Zůstatek hotovosti v pokladně ŠD: Kč 49,–
Zůstatek hotovosti v pokladně ŠJ: Kč 694,50
Zůstatek hotovosti v pokladně MŠ: Kč 46,50

Roční účetní závěrka PO včetně záko-
nem předepsaných výkazů je založena na
OÚ.

Za rok 2008 byla provedena v PO veřej-
nosprávní kontrola, kterou provedl pan
Ivan Vacek, Nížkovice č.73. Byla navržena
nápravná opatření, nebyly však zjištěny
žádné závažné chyby a nedostatky. Zápis
je založen na OÚ.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Obec dostala dotaci od ÚP Vyškov na so-
ciální pracovnici ve výši 44.857,- Kč (pol.
4116, ÚZ 13101). Tyto finanční prostředky
obec dostává na základě předloženého Mě-
síčního vyúčtování mzdových nákladů .

Z Min. kultury ČR obdržela obec dotaci
ve výši 5.000,- Kč (pol. 4116, ÚZ 34053)
v rámci programu VISK 3 na automatizaci
knihovního systému. Dotace byla řádně vy-
účtována min. kultury.

Z Min. financí ČR obec obdržela dotaci
na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3

Senátu Parlamentu ČR ve výši 30.000,- Kč.
Závěrečné vyúčtování bylo provedeno
v rámci finančního vypořádání za rok 2008.
Nevyčerpané prostředky ve výši
12.479,- Kč byly vráceny na účet Jihomo-
ravského kraje dne 2. 2. 2009.

Další dotace do rozpočtu obce za rok
2008 činila 155.000,- Kč z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci PRV na
akci „Stavební úpravy budovy OÚ“ (pol.
4222, ÚZ 617). Dotace byla řádně vyúčto-
vána dle požadavku JMK.

Město Slavkov u Brna vrátilo obci pře-
platek příspěvku na lékařskou službu
první pomoci za rok 2007 ve výši
5.304,36 Kč (pol. 4121).

Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
v rámci SDV (pol. 4112) činily v roce 2008
72.200,- Kč.

Celkem obec obdržela dotace ve výši
312.361,36 Kč.

Obec Nížkovice si v roce 2007 vzala úvěr
u KB Vyškov na dostavbu bytového domu.
Úvěr je splatný nejpozději k 25.1.2017.
K 31.12.2008 činí dluh 2,654.676,12 Kč.

Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ k 31. 12.
2008 činil 6,172.226,16 Kč.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2008

Přezkoumání hospodaření provedla

p. Viera Svobodová a p. Antonie Dobro-
volná, zaměstnanci odboru kontrolního
a právního – odd. přezkumu obcí Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkou-
mávání hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků
obcí, které se uskutečnilo 14. 4. 2009.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospoda-
ření byla vypracována na základě Zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření, které
bylo provedeno kontrolory p. Hanou Kou-
malovou a p. Vierou Svobodovou a usku-
tečnilo se 3.9.2008 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření,
které se uskutečnilo dne 14. 4. 2009.

Závěr zprávy:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2008 je
přílohou k závěrečnému účtu.

Přílohy: 
- Zpráva o výsledku přezkoumání hos-

podaření za rok 2008
- Závěrečný účet za rok 2008– počítačové

sestavy 

V Nížkovicích dne 21. 4. 2009
Vypracovala: Helísková

Rozpočet roku 2009
Příjmy Plán Skutečnost

Daňové příjmy 5 416 000,00 Kč

Nedaňové příjmy 793 000,00 Kč

Kapitálové příjmy 3 517 000,00 Kč

Dotace 91 000,00 Kč

Financování 1 199 000,00 Kč

Celkem 11 016 000,00 Kč

Výdaje Plán Skutečnost

Provozní výdaje 6 405 000,00 Kč

- školství 691 200,00 Kč

- kultura 160 200,00 Kč

- místní hospodářství 1 546 500,00 Kč

- státní správa a samospráva 2 052 600,00 Kč

- ostatní 1 954 500,00 Kč

Rezerva 500 000,00 Kč

Kapitálové výdaje 4 111 000,00 Kč

Financování

Celkem 11 016 000,00 Kč

Narodili se
Viola Janoušková, 5. 2.
Laura Křivánková, 6. 3.
Jiří Štěpán, 28. 4.
Simona Švestková, 2. 5.
Veronika Kubová, 27. 5.

Opustili nás
Ludmila Pařízková, 4. 3.

Cyklostezky 2009 zahájily
Jaro je v plném proudu a silnice, cesty

i stezky zaplňují cyklisté. Aby jejich ježdění
bylo zábavnější a zároveň i trochu smyslu-
plnější, vyhlásil Dobrovolný svazek Ždá-
nický les a Politaví již poněkolikáté v řadě
akci za poznáním svého regionu – Cyklo s-
tezky. Cílem této bohulibé akce je navštívit
na kole všech 27 obcí sdružení a svou náv-
štěvu potvrdit razítkem v průkazce. Prů-
kazky můžete získat na Obecním úřadě
v Nížkovicích. Letošní ročník přinesl malou
změnu. Není nutno všechny obce objet
během jednoho roku. Můžete část nechat
až na příští sezonu a vyhodnocení se
zúčastníte až další rok. Průkazka vám zů-
stane i nadále v platnosti. Po návštěvě všech
27 obcí DO průkazku s razítky odevzdáte
na obecní úřad (do 5. září). Potom budete
pozváni na společenskou akci, která se
bude konat jako každý rok 28. září – letos
v Křižanovicích – kde vám budou průkazky
vráceny, dostanete malý dárek a budete za-
řazeni do slosování o zajímavé ceny.



aut. Staré hasičské
auto mělo velkou
nádrž. Líbilo se mi, jak
jsme stříkali hadicí.
Hasiči měli ucpávku
do kanálu. Ukázali
nám stříbrný oblek,
který hasiče ochrání
před velkým žárem.
V autě měli šikovné vy-
sílačky. Zaujalo mě
nafukovací lehátko
a helmy se světlem.
Slyšeli jsme houkačky.
Nejvíc se mi líbilo,
když mě utěsnili do
červeného vaku…“

Děkujeme hasičům ze Slavkova za pří-
jemný zážitek, který nám nezkazil ani déšť
na zpáteční cestě domů. Děti se na náv-
štěvě u hasičů pobavily, ale také si po je-
jich vyprávění uvědomily, že „hasiči mají
nebezpečné povolání“, že „práce hasičů je
velmi zajímavá“ a „je dobře, že pomáhají
lidem.“ 

Školní výlet do ZOO
Na přání dětí jsme se letos (2. 6. 2009)

vypravili na celodenní výlet do ZOO na
Svatém Kopečku u Olomouce.

Děti z MŠ měly při návštěvě ZOO svůj
velký úkol – najít tygra, který jim před vý-
letem napsal záhadný dopis. V olomoucké
ZOO našly nejen tygra, ale mohly zamá-
vat žirafám, klokanům, lvům, velblou-
dům, nebály se navštívit netopýry či
pohladit kozičky a ovce. Děti ze ZŠ si na
procházku po ZOO předem připravily nej-
různější otázky o zvířatech. A tak kromě
pozorování zvířat u výběhů a klecí, si také
hledaly odpovědi a zajímavé informace
o obyvatelích ZOO.

Po dobře odvedené práci si všichni užili
i velkou legraci a zábavu v lanovém centru
Lanáček. Lana a sítě napnuté mezi stromy
v podobě opičí, kachní, netopýří a jiné
stezky jsou nádherným zpestřením pro-
hlídky ZOO a výborným odreagování všech
dětí.

5Červenec 2009 Nížkovický zpravodaj

Obec Nížkovice
nabízí k pronájmu

HOSPODU
NA SOKOLOVNĚ

Nástup SRPEN 2009

Plocha
cca 100 m2 – 50 míst
k sezení + zahrádka

cca 100 m2

Zájemci se mohou přihlásit

do 1. 8. 2009.

Bližší informace na tel.:

724 186 602, 544 222 621

ounizkovice@politavi.cz

Konec školního roku se přiblížil velmi
rychle, a protože skoro všechno, co jsme si
pro tento rok předsevzali, už umíme
a známe a navíc počasí nás láká ze školy
ven, vypravili jsme se během května
a června na různé výlety. 

Na Jalovém dvoře s dětmi z Domova LILA
Vloni jsme navázali přátelství s Domo-

vem pro postižené děti LILA v Otnicích.
Během letošního roku za námi „Liláčci“
přijeli do nížkovické školy a naše děti zase
navštívily LILA Domov v Otnicích. Všichni
společně jsme se setkali v úterý 9. 6. 2009
na Jalovém dvoře. 16 různě postižených
dětí přijelo se svými tetami a sestřičkami
autobusem a děti z MŠ a ZŠ Nížkovice přišly
pěšky přes kopec. Prožili jsme slunečné do-
poledne v příjemném prostředí statku. Hráli
jsme hry zaměřené na zvířata, opékali špe-
káčky, hladili koníky, pozorovali ovečky, os-
líky a tlustá čínská prasátka, točili se na
kolotoči, lízali zmrzlinu. Společně jsme si
zazpívali písničky o zvířatech a nakonec děti
z LILY našly pro všechny zvířátkový poklad. 

Spontánnost a bezprostřednost dětí po-
stižených i zdravých zvítězila a jsme rádi,
že LIdskosti a LAskavosti jsou schopné
i děti naší školky a školy. Těšíme se na další
setkání. Velmi děkujeme majitelům eko-

farmy Jalový dvůr za milé přijetí, poskyt-
nuté zázemí a možnost strávit dopoledne
v přírodě mezi zvířátky.

Návštěva u hasičů
V pátek 29. 5. 2009 jsme navštívili Ha-

sičský záchranný sbor ve Slavkově. Děti
z MŠ i ZŠ Nížkovice si prohlédly hasičské
vozy zvenku i zevnitř, speciální vybavení
a výstroj hasičů, vyzkoušely si hasičské
helmy, rukavice i dýchací přístroje. Nejvíce
se všem dětem líbilo stříkání z hadice, pro-
tože každý aspoň na chvíli mohl být oprav-
dovým hasičem.

Školáci 1.–4. třídy zapsali své zážitky
a dojmy: 

„Když potřebujeme hasiče, voláme 150.
Zkoušeli jsme si nasazovat helmy. Měli tam
tři velká červená auta. Podívali jsme se do

Škola hrou – učení pro život
Ve středu 17. 6. 2009 si děti z MŠ a 1. a 2.

třídy ZŠ užily sportovní dopoledne na
hřišti v Dražůvkách. Na cestě k autobusu
se o naši bezpečnost postarala policejní
hlídka, která nás doprovodila k hlavní sil-
nici a pomohla nám ji přejít k zastávce.
Během dopoledne děti předvedly skvělé
sportovní výkony v netradičních disciplí-
nách – hod gumákem, běh v obřích botách,
skok v pytlích, závod žížal nebo přenos
malého míčku na raketě. Ke svým hrám vy-
užily i další sportovní náčiní a prostředí mí-
stního hřiště. Nechyběla malá svačinka ani
závěrečné vyhodnocení s medailemi a od-
měnami. Několik písniček na autobusové
zastávce nám zkrátilo čas před odjezdem
domů. 

Žáci 3. a 4. třídy se ve stejný den
zúčastnili akce Muzea města Brna na
Špilberku „Baroko – příběhy barokního
Brna“. Umělecko-historická výstava
o všedním i svátečním životě, řemeslech
a pověstech Brna v období 17. a 18. sto-
letí byla doplněna komentovaným vý-
kladem, pracovními listy a kvízy. Děti
se zájmem naslouchaly a sami si ově-
řily, co už se o historii a městě Brně na-
učily.

Mateřská a základní škola na cestách

Náv‰tûva u hasiãÛ

Dûti na Jalovém dvofie
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MUÎI A – III. tfiída sk. B:
Koneãná tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. Vele‰ovice 26 19 3 4 109:42 60 1. Endlicher Martin 9 (3xp.k.)
2. Hodûjice 26 18 4 4 83:43 58 2. Kousek Miroslav 7
3. KrouÏek 26 17 2 7 102:53 53 3. Mihula Pavel 6
4. DraÏovice B 26 15 5 6 54:36 50 4. Horák Tomá‰ 5
5. Letonice B 26 14 1 11 74:50 43 5. ·vestka Robin 4
6. Zb˘‰ov 26 13 4 9 54:50 43 ·vestka Vlastimír 4 (2xp.k.)
7. Slavíkovice 26 10 3 13 58:63 33 Urban Ladislav 4
8. NíÏkovice 26 9 4 13 48:58 31 6. Bern˘ Luká‰ 3
9. Kfienovice B 26 9 2 15 49:68 29 Vanûk Martin 3 (1xp.k.)

10. Moufiínov 26 9 1 16 58:84 28 7. Bern˘ Jan 1
11. Lovãiãky 26 7 6 13 45:55 27 Kamínek Petr 1
12. Nûmãany B 26 6 7 13 45:92 25 Kousek Radomír 1
13. Ra‰ovice 26 6 5 15 52:81 23
14. ·aratice B 26 6 1 19 37:93 19

MUÎI B – IV. tfiída sk. B:
Koneãná tabulka Tabulka stfielcÛ:
1. Slavkov B 24 18 4 2 81:28 58 1. Strouhal Václav 5
2. Nesovice B 24 17 2 5 95:39 53 2. Fridrich Petr 3 (1xp.k.)
3. Kfienovice C 24 13 6 5 59:50 45 PavlÛ Marek 3
4. Otnice B 24 13 5 6 72:42 44 3. Kutlák Martin 2
5. VáÏany B 24 12 2 10 41:49 38 Brzobohat˘ Radek 2
6. KfiiÏanovice B 24 11 5 8 54:55 38 Galek Ondfiej 2
7. Kobefiice B 24 11 3 10 74:62 36 Kousek Miroslav 2
8. Her‰pice 24 9 6 9 52:43 33 4. Horák Du‰an 1
9. Mile‰ovice 24 9 2 13 49:58 29 Vaverka Franti‰ek 1

10. Slavíkovice B 24 6 7 11 45:62 25 Urban Ladislav 1
11. Bo‰ovice B 24 4 3 17 35:65 15 Kousek Radomír 1
12. Zb˘‰ov B 24 4 3 17 50:92 15
13. NíÏkovice B 24 4 2 18 23:85 14

DOROST – O. S. sk. B:
Koneãná tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. Kobefiice 14 11 2 1 81:20 35 1. Novotn˘ Olin 15 (1xp.k.)
2. Nesovice 14 11 1 2 76:22 34 2. Bern˘ Luká‰ 13
3. NíÏkovice 14 9 3 2 60:20 30 3. Bern˘ Jan 9 (4xp.k.)
4. Hodûjice 14 6 1 7 35:34 19 4. Dadák Pavel 5
5. Vele‰ovice 14 4 3 7 28:31 15 Horák Tomá‰ 5
6. Vícemilice 14 4 1 9 32:67 13 5. PavlÛ Marek 3
7. ·aratice 14 3 1 10 31:78 10 Fridrich Petr 3
8. KfiiÏanovice 14 2 0 12 24:95 6 6. Dadák David 1

Chytil Tomá‰ 1
âern˘ Jan 1
Julínek Marek 1
Jefiábek Martin 1
Nûmec Josef 1
Lotrek Erik 1

P¤ÍPRAVKA – O. S. sk. B:
Neúplná koneãná tabulka Tabulka stfielcÛ:
1. Slavkov 15 14 1 0 111:8 43 1. Rychtárik Roman 13
2. Hodûjice 16 12 1 3 100:39 37 2. Novotn˘ Martin 6
3. Otnice 16 12 0 4 86:34 36 3. Kroupa Vlastimil 2
4. Vele‰ovice 15 11 0 4 92:44 33 4. Mudrlová Adéla 1
5. Kfienovice 16 8 0 8 68:54 24 Vaverka Roman 1
6. KfiiÏanovice 16 5 1 10 38:92 16 Vaverková Tereza 1
7. NíÏkovice 16 3 1 12 26:65 10 Kocmanová Adéla 1
8. Lovãiãky 16 3 1 12 29:102 10 Ondráãek Michal 1
9. Kobefiice 16 0 1 15 26:136 1

Není znám v˘sledek utkání Vele‰ovice–NíÏkovice

Jak si vedli naši fotbalisté v uplynulé sezoně

Občerstvení zajištěno – pro soutěžící zdarma.
Všichni jsou zváni!

SOBOTA
9.00–11.30 h. orba (soutěž č. 1)

vyorání první brázdy císařem Josefem
11.30–12.30 h. oběd
13.00–14.00 h. slavnostní průvod
14.00–16.00 h. vozatajský parkur dvojspřeží 1. kolo (soutěž č. 2a)
16.00–18.00 h. štafety dvojspřeží (soutěž č. 3)
16.00–18.00 h. kláda, ovladatelnost pro všechny koně (soutěž č. 4)
16.00–18.00 h. těžký tah malí a velcí koně (soutěž č. 5)
18.00–18.30 h. parkur skoková soutěž 1. kolo (soutěž č. 6a)
20.00 h. taneční zábava

NEDĚLE
10.00–11.00 h. vozatajská drezura dvojspřeží (soutěž č. 2b)
11.00–12.30 h. drezurní úloha sedlová (soutěž č. 6b)
12.30–13.30 h. oběd
13.30–14.30 h. vozatajský parkur dvojspřeží 2. kolo (soutěž č. 2a)
14.30–15.00 h. skoková soutěž sedlová 2. kolo (soutěž č. 6a)
15.00–16.00 h. ovladatelnost v kládě 2. kolo malí koně (soutěž č. 4)
16.00–16.15 h. rovinný dostih (soutěž č. 7)

Ukázky z westernové show v průběhu celého dne.

Do soutěží č. 2a, 3, 4 a 5 se mohou hlásit jen koně startující v soutěži č. 1.

OBEC HODĚJICE pořádá

Mistrovství republiky malých koní
a

IV. ročník soutěže v orbě koňmo
8. a 9. SRPNA 2009 •HODĚJICE

Slavnostní zahájení soutěže císařem Josefem II. na počest
240. výročí vyorání císařské brázdy ve Slavíkovicích u Rousínova



·kolní v˘let, Zoo Olomouc Sportovní odpoledne, matefiská a základní ‰kola

Ostatky

Obecní ples

Hory, ‰kola, M. Morávka

Obecní ples

Setkání s dÛchodci Setkání s dÛchodci

Ostatky

Ostatky

Hory, ‰kola, M. Morávka



Tvofiivé dílny Tvofiivé dílny

Dûtsk˘ karneval

Dûtsk˘ karneval

Dûtsk˘ karneval

Hurá prázdniny – cyklistické odpoledne Hurá prázdniny – cyklistické odpoledne

ANAH K&R s. r. o., nákladní autodoprava

• Nákladní přeprava
• Zemní práce
• Kontejnerová přeprava

kontejnery 3, 5, 7, 10 m3

Cena za odvoz stavební sutě a výkopové ze-
miny v Nížkovicích: 1500 Kč

Odvoz i z ostatních obcí regionu Slavkovska

Ml˘nská 86, 683 52 Kfienovice
tel.: 544 223 689
tel./fax: 544 223 690
mobil: 602 726 473, 737 211 490
e-mail: anahkr@volny.cz
www.anah.cz


