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Mikulá‰ská nadílka

Mikuláš a další akce v MŠ a ZŠ
O dění v naší škole pravidelně informujeme na školních internetových
stránkách. Pro čtenáře Nížkovického
zpravodaje vybíráme několik fotografií
a událostí od konce podzimu.

·kolní parlament

Na podzim jsme již tradičně vypustili draky a vyřezávali dýně. Vytvořili
jsme celé dýňové království a díky statečným účastníkům podvečerní výpravy za dýňovým semínkem jsme
zachránili i královský poklad.
•
Každý školní rok volí školáci své zástupce do školního parlamentu. I letos
proběhly regulérní volby, ze kterých
vzešlo pět nových členů.
•
Školáci a předškoláčci navštívili
brněnskou katedrálu Petra a Pavla.
S panem kostelníkem Jonášem si ji prošli a prohlédli od podzemní krypty až
po věž.
•
Čas adventní jsme již tradičně zahájili zpíváním pod obecním vánočním
stromečkem.
•
(dokončení na straně 6)

Dûti v Anthroposu

Vánoční koncert DH Vracovjáci

Vánoční koncert

Rozsvěcení
vánočního
stromu

Ukončení roku
na návsi
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
první číslo Nížkovického
zpravodaje v letošním
roce. Naleznete v něm zachycené slovem i obrazem
události, které se uskutečnily koncem loňského a začátkem letošního roku a rovněž Závěrečný účet obce za
rok 2011 a v hlavních rysech rozpočet na
rok 2012. Hlavní prioritou pro naši obec je
v současné době příprava na výstavbu ka-

nalizace v naší obci. Společně s obcemi
sdruženými v DSO Ligary pracujeme na
zhotovení projektové dokumentace pro
stavební povolení.
Nemalé finanční prostředky z rozpočtu
obce bylo nutné vyčlenit pro zajištění
chodu ZŠ a MŠ Nížkovice. V letošním roce
opět po několika letech i na dofinancování
platů učitelů v ZŠ z důvodu malého počtu
žáků, a to částkou 300 tisíc Kč. Vím, že rozhodnutí, do které školy své dítě umístí, je
na rodičích, ale zvažte dobře, vážení rodiče,

své rozhodnutí a další možné následky!?
Největší finanční částku v letošním roce ale
vynaložíme na výkup pozemků, aby bylo
možné zahájit výstavbu inženýrských sítí
a následně výstavbu domků V sadech.
Podle finančních možností také chceme
provádět rekonstrukci sokolovny.
Vím, že každý z Vás by navrhl, co by
ještě bylo potřeba v obci zbudovat, nebo
opravit, ale jak všichni víme, o peníze jde
vždy v první řadě.
Petr Plotěný, starosta obce

Závěrečný účet obce Nížkovice za rok 2011
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 11

C/RS
%

C/RU
%

Tř. 1 – Daňové příjmy

5,045.100,-

+ 230,500,-

5,275.600,-

5,170.931,95

102,49

98,02

Tř. 2 – Nedaň. příjmy

705.500,-

+ 162.600,-

868.100,-

781.428,06

110,76

90,02

Tř. 3 – Kapitál. příjmy

1,300.000,-

+ 117.300,-

1,417.300,-

1,364.250,00

104,94

96,26

199.400,-

+ 263.200,-

462.600,

460.542,00

230,96

99,56

Příjmy celkem

7,250.000,-

+ 773.600,-

8,023.600,-

7,777.152,01

102,27

96,93

Tř. 5 – Běžné výdaje

5,645.000,-

+ 911.700,-

6,556.700,-

5,554.227,42

98,39

84,71

Tř. 4 – Přijaté transf.

Tř. 6 – Kapitál. výdaje

2,900.000,-

- 500.000,-

2,400.000,-

2,009.445,00

68,24

82,76

Výdaje celkem

8,545.000,-

+ 411.700,-

8,956.700,-

7,533.287,42

88,16

84,11

Saldo: Příjmy – výdaje

-1295.000,-

+ 361.900,-

- 933.100,-

+ 243.864,59

18,83

26,13

Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů

–

–

–

–

–

–

- 309.100,-

–

- 309.100,-

- 308.129,42

99,69

99,69

Prostředky min. let

+1604.100,-

- 361.900,-

+1242.200,-

+ 64.264.,83

4,01

5,17

Financování celkem

+1295.000,-

- 361.900,-

+ 933.100,-

- 243.864,59

- 18,83

- 26,13

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní
úřadu (výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání
příjmů a výdajů – sestavy). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle
jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny níže.
Příjmy:
Obec Nížkovice měla v roce 2011 příjmy
ve výši 7,777.152,01 Kč. Schválený rozpočet
byl naplněn na 107,27 %, upravený rozpočet na 96,83,%. V roce 2010 byly příjmy ve
výši 9,191.876,97 Kč, tj. pokles o 15,39 %.
a) Daňové příjmy celkem vzrostly o 2,56
%. Co se týká sdílených daní (pol. 11xx –
12xx), ty oproti roku 2010 klesly celkem
o 0,16 %. Daň z příjmů právnických osob
(pol. 1121) klesla o 3,83 %, daň z přidané
hodnoty (pol. 1211) stoupla o 0,69 %, daň
z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů (pol.
1113) stoupla o 9,26 %, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (pol. 1112) klesla o 62,65
%, daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti (pol. 1111) stoupla o 0,23 %.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) vzrostla
o 24,08 %. Projevily se zde úpravy v placení
daně, např. bylo zrušeno osvobození od
platby u novostaveb na 10 let a byla zvýšena cena půdy. Místní poplatky (pol. 133x
– 134x) klesly o 1,21 %.
Správní poplatky (pol.1361) vzrostly
o 15,2 %. Správní poplatky každoročně
stoupají. Občané využívají možnosti, které
jim poskytuje CzechPOINT a také provádění vidimací na legalizací. Eviduje se zde
rovněž popl. při přihlašování občanů
k trvalému pobytu.
b) Nedaňové příjmy vzrostly o 10,51 %.
Obec obdržela neinvestiční dary od podnikatelů v obci a od RESPONA, a.s. Vyškov
ve výši asi 20 tis. Kč a dále pořádá kulturní
akce, ze kterých má příjem ze vstupného.
Dalším významným faktorem byly příjmy
z prodeje zboží (kniha Nížkovice v obrazech 2011).
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
(pol. 2132) klesly o 5,25 % (byty se prodávají do osobního vlastnictví).
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
(pol. 2343) vzrostly naopak o 12,5 %, příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.

2111) o 89,97 % a příjmy z prodeje zboží
(pol. 2112) o 12.595,24 %. Vzrostly i příjmy
z úroků (pol. 2141) o 7,68 %.
Přijaté nekapitálových příspěvky (pol.
2324) – hlavní náplní jsou přijaté přeplatky
za energie z předcházejícího roku. Vysoký
přeplatek na plynu vznikl v roce 2010 u paragrafu 6171 (vliv zateplení fasády a výměna oken na budově OÚ), takže v roce
2011 se projevil pokles o 91,1 % . U pol.
2321 – Přijaté neinvestiční dary – je navýšení o 391,24 %.
U ostatních položek jsou příjmy přibližně na stejné úrovni.
c) Kapitálové příjmy – v roce 2010 to
bylo 2,647.982,- Kč, v roce 2011 1,364.250,Kč, tj. pokles o 48,48 %. V roce 2011 pokračoval prodej bytů, byly prodány pouze
dva byty, ale za cenu v místě obvyklou.
V předcházejících letech se prodávaly byty
nájemníkům za zvýhodněnou cenu.
d) Přijaté dotace
Dotace klesly proti roku 2010 o 42,05 %.
Obec obdržela celkem 460.542,- Kč:
- neinvestiční dotaci z Programu obnovy
venkova JMK na akci „Oprava podlahy
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a elektrické instalace v budově sokolovny“ ve výši 150.000,- Kč, v roce 2010
to byla investiční dotace ve výši
160.000,- Kč na akci „Rekonstrukce vnitřního rozvodu elektřiny v budově ZŠ“
- od ÚP obdržela na pracovníky na VPP
a referenta 107.630,- Kč (v roce 2010 to
bylo 84.000,- Kč)
- z Min. financí na sčítání lidu obdržela
3.512,- Kč, bylo celé vráceno ve finančním vypořádání za rok 2011
- dotace v rámci SDV byla ve výši 199.400,Kč, v roce 2010 to bylo 243.300,- Kč
Výdaje:
V roce 2011 byly výdaje ve výši
7,533.287,42 Kč, v roce 2010 to bylo
6,973.871,96 Kč, tj. zvýšení o 8,02 %.
a) Běžné výdaje vzrostly o 11,88 %
(nákup DDHM za 200 tis. Kč (bedny na
posyp, odpadkové koše, stoly na tenis, sněhová fréza, kancelářský trezor…, oprava
sokolovny za 560 tis. Kč). V roce 2011 se
opět konalo hodně neinvestičních akcí.
Položka 5171 – opravy a udržování –
vzrostla o 274,23 %. Prováděla se oprava
podlahy v sokolovně, značení silnic,
oprava veřejného osvětlení a budovy OÚ.
b) Kapitálové výdaje klesly o 1,51 %.
500 tis. Kč bylo poskytnuto DSO Ligary na
výstavbu kanalizace. Byly vykoupeny pozemky v hodnotě 1,479.060,- Kč. Nepodařilo se zrealizovat akci – výstavba
víceúčelového hřiště. Je třeba upravit
územní plán obce. Finanční prostředky
byly přesunuty na jiné akce a hlavně na
výkup pozemků.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil v roce
2011 +243.864,59 Kč. Splátky úvěru činily
- 308.129,42 Kč (pol. 8124). 64.264,83 Kč
bylo vzato z finančních prostředků na ZBÚ
ušetřených v předcházejících letech (pol.
8115).
Rozpočtová opatření se dělala dle potřeby, aby vždy výdej ještě před uskutečněním byl rozpočtovaný a dále aby výdaje
ve srovnání s upraveným rozpočtem byly
maximálně 100,00 %.
2. Hospodářský výsledek
Obec Nížkovice neprovozuje hospodářskou činnost. Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti za rok 2011 činí před zdaněním 60.202,77 Kč (Výkaz zisku a ztráty).
V roce 2011 HV ještě nezahrnuje opotřebení – odpisy dlouhodobého majetku. Dooprávkování majetku k 31. 12. 2011 se
účtovalo na účet 406 a neprojevilo se ve výsledku hospodaření.
Od roku 2012 se začne odepisovat a HV
bude asi významně nižší.
3. Údaje o hospodaření s majetkem
a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty
a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.nizkovice.cz
v sekci Úřední deska. K nahlédnutí jsou na
obecním úřadu u účetní úřadu. Výkazy
a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji
majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
4. Stav účelových fondů
Sociální fond: stav k 31. 12. 2011
33.604,50 Kč.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem sociálního fondu pro
rok 2008 schváleným zastupitelstvem obce
dne 29. 2. 2008 a platným i pro další roky
(schváleno ZO Nížkovice dne 11. 3. 2009 –
usnesení č. 6).
5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec Nížkovice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nížkovice,
okres Vyškov, příspěvkové organizace.
Celkový hospodářský výsledek PO za rok
2011 je 12.630,01 Kč, z toho HV z HČ je
kladný a činí 12.427,01 Kč, HV z doplňkové činnosti je kladný a činí 203,- Kč.
Nevyčerpaná dotace ze SR činí 0,– Kč. Nevyčerpaná dotace na dlouhodobý majetek
činí 0,– Kč.
Příspěvková organizace obdržela od obce
na provoz a DHDM 610.000,- Kč a na platy
učitelů v ZŠ z důvodu nízkého počtu žáků ve
škole 60.000,- Kč (září – prosinec 2011). K 31.
12. 2011 měla na ZBÚ částku 272.463,53 Kč,
na účtu FKSP 26.262,15 Kč. Zůstatek hotovosti v pokladnách: 15.712,- Kč.
Roční účetní závěrka PO včetně zákonem předepsaných výkazů je založena na
OÚ. V roce 2011 byla provedena v PO 2x veřejnosprávní kontrola, kterou provedla auditorka Ing. Zdeňka Cáhlíková. Zápis je
založen na OÚ.
6. Vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Obec dostala dotaci od ÚP Vyškov na
pracovníka na VPP a referenta ve výši
107.630,- Kč (pol. 4116, ÚZ 13101). Tyto finanční prostředky obec dostává na základě
předloženého Měsíčního vyúčtování mzdových nákladů.
Z Min. financí na sčítání lidu obdržela
3.512,- Kč, v rámci finančního vypořádání
byla vrácena celá částka dne 31. 1. 2012 na
účet Jihomoravského kraje.
Další dotace do rozpočtu obce za rok
2011 činila 150.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci PRV na akci
„Oprava podlahy a elektrické instalace
v budově sokolovny“ (pol. 4122, ÚZ 341).
Dotace byla řádně vyúčtována dle požadavku JMK.
Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
v rámci SDV (pol. 4112) činily v roce 2011
199.400,- Kč.
Celkem obec obdržela dotace ve výši
460.542,- 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 31.12.2011 činil dluh 1,760.716,48 Kč.
Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ
k 31.12.2011 činil 5,196.405,42 Kč.
Finanční vypořádání s příjemci dotací
za rok 2011:
Myslivecké sdružení Nížkovice,
Nížkovice 94
7.500,- Kč
Miroslav Janoušek,
Agentura JAN, Nížkovice 69
5.000,- Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. KLUB PAPRSEK,
Osvobození 53, Vyškov
1.000,- Kč
SK Nížkovice, Nížkovice 44
40.000,- Kč
Celkem
53.500,- Kč

Duben 2012

U příjemců veřejných prostředků byla
provedena veřejnoprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými
prostředky s důrazem na jejich použití
k dohodnutému účelu. Všechny subjekty
použily finanční prostředky na dohodnutý
účel, což doložily fakturami a pokladními
doklady, které byly řádně zaznamenané
v jejich účetnictví.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání hospodaření provedla
p. Antonie Dobrovolná a p. Viera Svobodová, zaměstnanci odboru kontrolního
a právního – odd. přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2012.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření, které
bylo provedeno kontrolory p. Antonií Dobrovolnou a p. Vierou Svobodovou a uskutečnilo se dne 29. 9. 2011 a na základě
výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2012.
Závěr zprávy:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je
přílohou k závěrečnému účtu.
Petr Plotěný, starosta obce

Rozpočet roku 2012
Příjmy
Daňové příjmy

Plán
5.101.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

702.300,00 Kč

Kapitálové příjmy

7.392.000,00 Kč

Přijaté transfery
Financování
Celkem
Výdaje

276.700,00 Kč
–5.571.000,00 Kč
7.901.000,00 Kč
Plán

Provozní výdaje

6.021.000,00 Kč

- školství

1.058.800,00 Kč

- kultura

471.100,00 Kč

- komunální služby
a územní rozvoj

1.098.400,00 Kč

- tělovýchova

177.100,00 Kč

- nakládání s odpady

365.500,00 Kč

- péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň

195.000,00 Kč

- státní správa
a samospráva
- ostatní

2.124.600,00 Kč
530.500,00 Kč

Kapitálové výdaje

1.880.000,00 Kč

Celkem

7.901.000,00 Kč

Duben 2012
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Z činnosti SK Nížkovice

Z činnosti TJ Sokol Nížkovice

V měsíci listopadu loňského roku jsme
uspořádali stezku odvahy, která vedla na „větřák“. Po cestě jsme pro děti nachystali několik strašidel. Menší děti stezku absolvovaly
v doprovodu rodičů, ti větší samostatně
a nutno podotknout, že některé měly pro
strach uděláno. Na konci stezky čekalo menší
občerstvení a několik zábavných her. Děkujeme ženám, které nám s touto akcí pomohly.
Poslední den loňského roku jsme v místní
sokolovně zorganizovali silvestrovskou zábavu za vydatné pomoci Zuzany Chytilové.
Účast více než padesáti platících nás mile
překvapila a taktéž kladné ohlasy na tuto
akci, takže na konci roku znovu v sokolovně.
V únoru jsme se podíleli na pořádání tradičních ostatků, tentokráte se zúčastnilo
úžasných čtyřicet masek a spousta dětí, kteří
přišli i díky osvětě v MŠ a ZŠ. Děkujeme
tímto všem, kteří se na ostatcích podíleli.
Za SK Nížkovice Dušan Horák

Před koncem roku jsme uspořádali tradiční
turnaj ve stolním tenise, v kategorii mládeže se
zúčastnilo 11 sportovců a vítězem se stal Dan
Zámečník, na druhém místě skončila Tereza
Vaverková a na třetím Jiří Jeřábek. V kategorii
dospělých jsme přivítali 24 účastníků a vítězem
se stal Martin Hofírek (mladší), druhý skončil
Milan Hofírek (starší) a třetí Tomáš Hrabovský.
V lednu letošního roku proběhl rodinný turnaj
ve florbale za účasti šesti týmů. Vítězem se
stalo družstvo Včelí medvídci, druzí skončili
Čápovci a třetí Pospíšilovi.
Nyní již tradiční košt slivovice proběhl
v únoru a sešlo se na něm 25 koštérů a čtyřicet vzorků kořalek od slivovice přes meruňky,
kalvádos po koňak. Vítězové v kategorii
modré ovoce: 1. Jan Piták, 2. Jiří Bárta, 3.
Dušan Horák; pořadí v kategorii ostatní 1. Miroslav Partyka koňak, 2. František a TomášGala meruňka, 3. Miroslav Hrbáček meruňka.
Za TJ Sokol Nížkovice Dušan Horák

Zásobníky se sáčky
na psí exkrementy
Máme tady jaro
a stejný problém,
který se řeší celý rok
– nebývalé množství
psích exkrementů.
Každý z občanů chce
mít veřejné prostranství hezké a upravené,
ale většina majitelů psů je k úklidu výkalů
lhostejná. Tím, že nechají svého psa vykonávat potřebu na chodnících, ulicích či
v nejhorších případech na dětských a sportovních hřištích, ukazují veřejně svou bezohlednost k ostatním spoluobčanům
i čistotě našeho nejbližšího životního prostředí. Za chování psa je vždy zodpovědný
jeho majitel, a tak by si měl být vědom, že
ignorováním úklidu vypovídá i o svém vlastním postoji k pořádku. S lidmi se musí
více komunikovat a přesvědčit je o tom, že
to co dělají, respektive nedělají, není pro nás
ostatní dobré. Proto zde apeluji na majitele
psů, aby při vycházkách změnili svůj přístup k čistotě naší obce a prokázali svou
ohleduplnost k ostatním tím, že budou psí
exkrementy po svých miláčcích pečlivě uklízet. Po obci je umístěno několik držáků na
sáčky určené ke sběru psích výkalů. Že se
sáčky kradou téměř ihned po jejich dodání
do těchto držáků je jiná věc, ale i kdyby tady
sáčky nebyly vůbec, majitel psa má přece za
povinnost uklidit, co jeho pejsek nadělá.
Uvidíme, jakým směrem se budeme v tomto
případě ubírat a zda-li se za nějakou dobu
něco v tomto ohledu změní.
Dušan Horák
MUÎI A – III. tﬁída sk. B:
Podzimní tabulka:
1. Zb˘‰ov
14
2. Kobeﬁice
14
3. Slavíkovice
14
4. Hodûjice
14
5. VáÏany B
14
6. Kﬁenovice B
14
7. Nûmãany
14
8. NíÏkovice
14
9. Letonice B
14
10. Her‰pice
14
11. Slavkov B
14
12. Lovãiãky
14
13. KrouÏek
14
14. Bo‰ovice
14

8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4

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

3
4
5
4
6
5
5
5
7
7
6
7
8
9

43:35
49:23
42:27
39:28
31:32
31:32
32:41
31:32
35:39
34:38
43:52
37:34
30:53
25:36

27
26
25
24
22
21
21
19
17
17
16
15
14
13

MUÎI B – IV. tﬁída sk. B:
Podzimní tabulka:
1. ·aratice B
14
2. Vícemilice B
14
3. Kﬁenovice C
14
4. Otnice B
14
5. Nesovice B
14
6. KﬁiÏanovice B 14
7. Ra‰ovice
14
8. Kobeﬁice B
14
9. Bo‰ovice B
14
10. Lovãiãky B
14
11. Slavíkovice B 14
12. NíÏkovice B
14
13. Vele‰ovice B 14
14. Zb˘‰ov B
14

11
10
10
10
9
7
6
5
5
3
3
1
2
1

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

1
2
3
3
4
7
6
4
8
8
10
7
9
11

89:33
45:16
49:28
40:29
44:41
42:27
25:25
36:37
32:48
20:43
30:54
15:35
25:48
21:49

35
32
31
31
28
21
20
20
16
12
10
9
9
5

ÎÁCI – O.S. sk. B:
Podzimní tabulka:
1. Vele‰ovice
2. Kﬁenovice
3. Letonice
4. Bo‰ovice
5. Otnice
6. Vícemilice
7. NíÏkovice
8. KﬁiÏanovice
9. Mile‰ovice
10. ·aratice

8
8
6
6
4
3
3
2
2
0

0
0
1
0
1
2
1
1
0
0

1
1
2
3
4
4
5
6
7
9

51:14
45:15
40:18
38:18
33:25
29:24
12:27
17:41
22:51
6:60

24
24
19
18
13
11
10
7
6
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Mikuláš a další akce v MŠ a ZŠ
(pokračování ze strany 1)
Děti z Domova LILA v Otnicích a jejich
tety s námi v letošním školním roce strávily
již podzimní Dýňový den a v prosinci přijely na Čerta, Anděla a Mikuláše. Všichni
společně jsme napekli mikulášské perníčky.
•
Předvánoční jarmark a dílničky přilákaly
do školy mnoho rodičů, kamarádů i občanů Nížkovic.
Vánoãní dílniãky

·koláci a pﬁed‰koláci pﬁed brnûnskou katedrálou Petra a Pavla

•
Benefiční vánoční koncert pro děti z Domova LILA se konal uprostřed státního
smutku za pana prezidenta Václava Havla.
Věříme, že naše setkání v nížkovickém kostele svaté Kunhuty bylo důstojným uctěním
jeho památky a také svátečním zážitkem
pro všechny rodiče a hosty. Paní ředitelka
Domova LILA Mgr. Ludmila Pšenáková převzala peněžní dar, který zahrnoval nejen
vybrané vstupné, ale i peníze od organizátorů kobeřického Mikuláše. Našim milým
hostem byl pan Slávek Janoušek, který
s námi hrál a zpíval.
•
Na konci roku 2011 byl uzavřen celorepublikový projekt Cesta ke kvalitě. Naši
školu téměř rok a půl navštěvoval garant
projektu PhDr. Bc. Miloslav Nekvapil.
Pozoroval dění ve škole, účastnil se mimoškolních akcí a průběžně hovořil s pedagogy s cílem pochopit specifika naší
málotřídní vesnické školy. Jeho zpráva
o všem, co se v naší škole děje, je zveřejněna na internetu a vyjde i knižně. Stali
jsme se školou inspirativní praxe. Závěry
projektu budeme v březnu prezentovat na
celorepublikové konferenci .
•
Čtvrtý lyžařský výcvik jsme opět prožili
na Malé Morávce. Počasí na konci ledna
bylo naprosto ideální a množství sněhu pro
nás všechny z nížiny téměř neuvěřitelné.
Sněhu jsme si užili při lyžování i večerním
sněhovém „válení“.

Narodili se
Jan Antonín Peša, 5. 1. 2012

Opustili nás
Manová Milada
Mančíková Hana
Vrána Pavel

14. 10. 2011
3. 2. 2012
15. 2. 2012

Dne 1. února 2012 prošli svou první velkou zkoušku předškoláčci. Zápis do
1. třídy byl letos ve znamení indiánů. Děti
počítaly a lovily bizony, přecházely hory
a doly, plavaly přes řeku a po splnění všech
zkoušek si zasloužily tři indiánská pírka.

Mateřská škola
Ježíšek přinesl do mateřské školky
želvu. Děti mají nového kamaráda Lukiho,
o kterého všichni společně pečují.

Îelva Luki

V lednu děti prožily indiánské období
a pomáhaly tak všem předškoláčkům v přípravách na zápis.
V únoru všechny děti oslavily masopust,
který zakončily procházkou po vesnici
s basou a písničkou.

Zápis do 1. tﬁídy

•
Den navíc – 29. únor – byl ve škole dnem
„naruby“. Neučily paní učitelky, ale děti.
Připravily si co umějí a co by mohly své kamarády a paní učitelky naučit. V pestrém
programu jsme vyráběli, sledovali vystoupení kamarádů, tancovali, žonglovali, bubnovali i kouzlili.
•
Poslední únorový den vyšlo nulté číslo
našeho nového školního časopisu ŠKOLNÍ
OČKO. Rozhodli jsme se, že si budeme pravidelně zapisovat každodenní školní zajímavosti, novinky, ale i perličky z hodin.
OČKO bude sledovat, co všechno se v naší
škole a školce děje.

Masopust

Na začátku března se mateřáčci ocitli
v pravěku. Všechno bylo PRA… a všude
byli mamuti. Toho skutečného mamuta si
děti prohlédly v brněnském Anthroposu.
Zveme vás na webové stránky naší školy
www.nizkovice.cz/skola
Připravily Mgr. Lenka Pospíšilová,
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Mateﬁská ‰kola na snûhu

LyÏaﬁsk˘ v˘cvik

DùTSK¯ MA·KARNÍ PLES

KATE¤INSKÁ ZÁBAVA

XIV. OBECNÍ PLES

KO·T
SLIVOVICE

TURNAJ VE FLORBALE

TURNAJ
V PING PONGU

STEZKA ODVAHY

OSTATKY

