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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení občané, rok 2007 nám pomalu

končí a budeme hodnotit jaký byl. Jsou
před námi svátky vánoční, svátky klidu, ale
i čas na přípravu na rok 2008.

V letošním roce obec dokončila výstavbu
bytového domu a předala byty nájemníkům.

Dále byla provedena oprava sociálního
zařízení v základní škole a oprava vzdu-
chotechniky ve školní kuchyni mateřské
školy. Tyto opravy si vyžádaly výdaje ve
výši 258 000 Kč. Na tuto akci obec obdržela
dotaci z Jihomoravského kraje 118 000 Kč.

Další významnou akcí byla oprava
topení a elektrické instalace na bytovkách
u hřiště, které obec získala do svého ma-
jetku 1. 12. 2006. Výdaje na tuto opravu
dosáhly výše 410 000 Kč.

Nelze opomenout opravu a rozšíření
veřejného osvětlení v části obce u státní sil-
nice z důvodu bezpečnosti občanů žijících
v této části.

Obec pokračovala ve výkupu pozemků
pro výstavbu, ale bohužel vázne domluva
s majiteli pozemků.

Obec nechala vypracovat dokumentaci
na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domků (pro územní řízení).
Připravuje se privatizace bytových domů
u hřiště č.p. 264–267. Privatizace by měla
být zahájena v roce 2008.

Z kulturních akcí se obec podílela na
pořádání tradičních hodů, setkání s dů-
chodci, Kateřinské zábavy a adventního
posezení u cimbálu.

Vážení občané, chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci společenských akcí, dále všem orga-
nizacím a sdružením za jejich aktivitu.
Těším se na spolupráci v novém roce.

Petr Plotěný, starosta obce

Jménem zastupitelstva obce Nížkovice vám přeji krásné, klidné a pohodové prožití
svátků vánočních, štěstí, úsměv, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2008.

Zároveň si vás dovoluji pozvat na novoroční setkání a přivítání nového roku, které
se uskuteční 1. ledna 2008 v 0.15 hodin na návsi. ČZS Nížkovice pro vás připraví a bude
zde podávat k přípitku punč. Nový rok 2008 bude přivítán malým ohňostrojem.

Petr Plotěný, starosta obce

Veselé Vánoce chceme vám přát,
aby měl člověk člověka rád.
Aby jeden druhému štěstí přál,
aby ten nový rok za něco stál.
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Krojované hody

Setkání s důchodci
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Perliãky ze ‰koly a ‰kolky
Učitelská práce – a na tom se jistě

všichni shodneme – není jednoduchá.
Práce s dětmi ale zdaleka nepřináší jen
starost a válku nervů. Jsou-li děti spoko-
jené, dokáží to dát svým spontánním způ-
sobem najevo a to je pro nás tou nejlepší
odměnou. Často nás dokáží rozesmát
svými podařenými výroky. O některé
z nich se s vámi rádi podělíme:

Při stolní hře „Chcete být milionářem“. 
Otázka: Jmenuj největšího u nás žijí-

cího brouka.
Odpověď: Hovnivál.
Učitelka: Ne, má takové velké něco na

hlavě – ukazuje živou gestikulací.
Odpověď: Aha, to je přece Paroháč.

Otázka: Kdo je to Václav Havel?
Odpověď: To je nějaký náš hokejista ne?

Učitelka MŠ jde na WC zkontrolovat
malého dvouapůl letého hošíka. Ten
stojí v rohu místnosti s kalhotami u kot-
níků a sděluje: Neboj, až ušchnu, tak
pšídu, jo?

Místní knihovna v Nížkovicích doznala
v roce 2007 velkých změn. Je v ní umístěn
počítač s veřejně přístupným internetem,
který bude od 1. 1. 2008 zdarma k dispozici
všem občanům. Knihovna je připojena na
internet již od roku 2006, ale chyběl kvalitní
počítač. Ten byl do knihovny dodán v listo-
padu letošního roku. Další velkou změnou
je zavedení automatizovaného knihovnic-
kého systému. Prozatím je v knihovně
veden sáčkový výpůjční protokol a doplnění
knihovního fondu je zabezpečeno nákupem
knih v maloobchodě. Obec získala v roce
2007 dotaci z rozpočtu umění a knihoven
Ministerstva kultury v rámci programu Ve-
řejné informační služby knihoven (VISK 3)
ve výši 27 000 Kč na zakoupení počítače
a software, což je 67,31 % celkových výdajů
na projekt. Vlastní podíl obce na financování
projektu činil 13 111 Kč. Za tyto finanční pro-
středky byla zakoupena do knihovny ti-
skárna, čtečka kódů, stůl pod počítač,
kancelářská židle a zaplacen servisní popla-
tek za 10.–12. měsíc 2007. V současné době
je prováděna v knihovně inventarizace kni-
žního fondu. Vyřazují se staré, nečtené

knihy a zařazují nové, které knihovna zí-
skala darem. Knihy, které zů stanou v evi-
denci, se zadávají do počítače. Zahájením
automatizace knihovnických procesů se
knihovna stala součástí otevřené informační
sítě veřejných knihoven v České republice.
Knihovna je připojena přímo do kooperač-
ního katalogu okresu Vyškov, a tím umož-
ňuje všem občanům rovný přístup
k dokumentům i informacím. Zvolením sy-
stému ARL (Advanced Rapid Library), který
v souladu s novým informačním prostředím
a využitím možností moderní výpočetní
a telekomunikační techniky, po skytuje uži-
vatelům pohodlné nástroje pro komunikaci
a kooperaci knihoven. Zároveň splňuje
všechny požadavky kladené na dnešní i bu-
doucí knihovny. Na závěr bych chtěla říci,
že jsme udělali všechno proto, aby naše kni-
hovna byla na úrovni a čtenáři měli veškerý
možný servis. Nezbývá než doufat, že si do
knihovny najdou cestu nejen starší občané,
ale i střední a mladá generace a budou
v plné míře využívat služeb místní kni-
hovny. 

Jaroslava Helísková, samostatný referent

Z ãinnosti organizace
Sokol NíÏkovice

Sokol Nížkovice má jediný oddíl, a to
fotbalový, který má v dnešní době čtyři
mužstva – A mužstvo mužů hrající
okresní soutěž III. třídy, B mužstvo mužů
hraje IV. třídu, mužstvo dorostu hraje
okresní přebor, stejně tak i mužstvo
žáků. Nejmladší fotbalisti hrající za pří-
pravku dojíždějí do Kobeřic. Jednou
z mála akcí pořádanou v letošním roce
byly tradiční hody, na kterých se podílí
společně s obecním úřadem, čímž mu
tímto děkujeme za podporu. Další akcí je
nyní již tradiční turnaj ve stolním tenise
pořádaný mezi Vánocemi a Silvestrem.
Tato akce získává čím dále větší oblibu,
což dokládá každoročně stoupající počet
sportovců. Tímto bychom chtěli popřát
všechno nejlepší, hodně úspěchů a sa-
mozřejmě zdraví v roce 2008.

výbor Sokol Nížkovice 

V uplynulých měsících se v naší MŠ a ZŠ
uskutečnilo několik akcí a výukových pro-
gramů pro děti i jejich rodiče.

Od začátku září začaly děti ZŠ a MŠ
navštěvovat plavecký výcvik ve Vyškově
pod vedením zkušených instruktorů
plavání. Mateřáčci absolvovali 5 lekcí, kde
se formou her seznamovali s pobytem
v bazénu a přípravou na základy plavání.
Školáčci absolvovali 9 lekcí, někteří se
plavat učili, někteří již svoje plavecké
dovednosti zdokonalovali. Celý plavecký

výcvik děti společně zakončily v pros-
torách ZŠ, a to Zkouškou plaváčků plnou
her i soutěží a zakončenou rozdáním
Mokrého vysvědčení. Děkujeme místnímu
zastupitelstvu, které přispělo na výuku
plavání. Děti si hradily dopravu.

Dne 5. 10. vyrazili budoucí prvňáčci a děti
ze ZŠ autobusem na výlet do Stříbského
mlýna, aby se zúčastnili akce Debrujáři
aneb dopoledne plné pokusů, hlavolamů
a her. Tuto akci nachystali žáci a učitelky ZŠ
Řeznovice. Jednalo se o jednoduché
pokusy, které jsou založeny na základních
fyzických a chemických zákonitostech. Děti
se vrátily plné zážitků a dojmů z příjemně
prožitého pátečního dopoledne.

V měsíci říjnu se žáci ZŠ zúčastnili
výukového programu na dopravním hřišti
ve Vyškově, kde se učili základní dopravní
značky a pravidla silničního provozu.
Následně si mohly děti své poznatky
a nabyté vědomosti vyzkoušet v praxi jíz-
dou na kole na uměle vytvořeném hřišti.

V měsíci říjnu děti MŠ a ZŠ zhlédly dvě
divadelní představení. První s názvem
Krteček a škola, které bylo maňáskové, za
Kouzelou píšťalkou se děti vydaly do
brněnského divadla Radost. Představení,
které sehráli čtyři mladí herci, bylo plné
pohádek a písniček, dětem se velice líbilo.

Projekt Měsíc na draka probíhal celý říjen
a draci se promítali do všech výukových
předmětů i do řízených činností v MŠ. Děti
si přinášely obrázkové knížky, četly po-
hádky, učily se básničky i písničky, hrály se
pohybové hry, draci se malovali, vyráběli,
počítali. Tato práce i snažení dětí a peda-
gogů vyvrcholilo akcí Nížkovický drak. Žáci
3. a 4. třídy zahráli pohádku O drakovi
Šestihlavovi, ke které si sami vyrobili pa-
pírové loutky. Všechny děti si vyrobily

„dračí kůži a chřestidla“, vymyslely dračí
pokřik a jako překvapení nachystaly pro
paní učitelky papírové dračí hlavy. I rodiče
čekal nelehký úkol, a to pomocí indicií vy-
luštit heslo pro vyvolání Nížkovického
draka ze sluje-sokolovny. Když se to
rodičům podařilo, mohli jsme se vydat na
polní cestu k JZD, kde vzlétli papíroví draci.
Děti byly za svou snahu odměněny dárečky
a pamětními listy. Největší odměna patřila
rodičům i učitelkám… rozzářený úsměv na
dětských tvářích.

Měsíc říjen byl zakončen 31. 10. ve
středu odpoledne v místní sokolovně
Velkým rejem duchů. Na slavnost duchů,
inspirovaným americkým svátkem Hal-
loween, se děti chystaly již dopoledne.
Školáci vydlabali dýně, aby z nich vyro-
bili svítilny, všechny děti si vyrobily pa-
pírové masky. U oběda na děti čekalo
překvapení – kouzelný lektvar připravený
ze sirupu a gumových žížalek. Již
zmíněné od poledne v sokolovně děti ve
strašidelných maskách a převlecích
soutěžily, skotačily, tancovaly a za
splněné úkoly pak každé strašidýlko
dostalo malou odměnu.

Dále proběhly tyto akce: Uspávání
broučků, Čertovská tancovačka, Vánoční
besídka. Doufáme a věříme, že se nám
akce zdařily. Děkujeme tímto za podporu
i pomoc zejména panu starostovi Petru
Plotěnému a naší paní ředitelce Mgr. Ivoně
Princlíkové. Současně jí patří dík za pod-
poru a možnosti našeho dalšího
vzdělávání – tak potřebného pro profesi
učitele v dnešní době. Neboť, jak už bylo
řečeno, děti nejsou ve škole kvůli nám, ale
MY JSME TU PRO DĚTI.

Dana Doležalová
Dagmar Mudrlová, učitelky MŠ A ZŠ

Nížkováček – okénko do ZŠ a MŠ

Nové služby v místní knihovně
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Už se vyznáte v bar-
vách kontejnerů, či pytlů
určených na odpad?
Kam vyhodíme barevné
sklo, papír či plasty?
Nebo to sice víte, ale tří-
dění odpadu je pro vás
jen další zbytečná práce

navíc? Pokuste se nad sebou zamyslet a vy-
zkoušet si náš test. Skutečně víte co kam
patří?

1. Přestal nám fungovat televizní ovla-
dač. Vyměnili jste baterie za nové a staré
vyhodíte do odpadkového koše. 

ANO – NE

2. Došel vám mycí prostředek na nádobí,
aviváž i šampon. Všechny prázdné obaly
skončí v odpadkovém koši.

ANO – NE

3. Stavíte, nebo jen provádíte stavební
úpravy? Co pak uděláte s obaly od staveb-
ního materiálu – kartony, igelitové pytle

apod. Když nestačí popelnice, někdy nave-
čer uděláme ohýnek a odpad spálíme spolu
s klestím a suchou trávou.

ANO – NE

4. Minerální voda v PET lahvích, tu ku-
pujeme nejlépe v celém balení. Láhve
včetně obalu pak skončí v popelnici.

ANO – NE

5. Rádi mlsáte? A co pak třeba s takovým
obalem od bonboniéry? Celý obal skončí
v koši.

ANO – NE

Správné odpovědi: Jestli jste odpověděli
na všechny otázky NE, jste na dobré cestě
třídit odpad, tím šetřit své peníze a přičinit
se o lepší životní podmínky pro nás pro
všechny a pro naše příští generace.

Pokud jste na většinu, nebo snad na
všechny otázky odpověděli ANO, věříme, že
to tak nenecháte. Tady máte malou nápovědu:

1. Vybité baterie patří mezi nebezpečný
odpad. O termínu a místě umístění kontej-

nerů v naší obci vás informuje místní roz-
hlas. Baterie můžete také odevzdat v pro-
dejnách Jednoty a elektro a nebo ve
sběrném dvoře Slavkov u Brna.

2. Obaly od čisticích prostředků nejdříve
vymyjeme a poté uložíme do žlutého kon-
tejneru na plasty a nejdříve prázdné obaly
sešlápneme aby zabíraly co nejméně místa.

3. Složené neznečištěné velké kartony
patří do velkoobjemového kontejneru na
sběrný dvůr. Složené objemné igelitové
obaly patří taktéž na sběrný dvůr do jiného
velkoobjemového kontejneru. O umístění
velkoobjemového kontejneru v naší obci
opět informuje místní rozhlas.

4. PET lahve i s igelitovým obalem patří
do žlutého kontejneru a samozřejmně
znovu sešlápnuté.

5. Papírová část obalu od bonboniéry
patří do kontejneru na papír. 

Starý papír také rádi přijmeme v Zá-
kladní či Mateřské škole. Pomůžete tak
nejen ekologii ale také dětem, kterým za
utržené peníze hradíme část nákladů na
různé školní akce. Děkujeme!

TEST – Jak jsme na tom s tfiídûním odpadu v domácnosti?

„Maminko, mami, my se tento
týden ve škole vůbec neučíme!“
Tato věta nejčastěji zaznívala z úst
našich žáčků v prvním listopado-
vém týdnu. V tomto čase totiž pro-
bíhala v naší škole projektová
výuka, která se od té klasické liší
jako den a noc. Základem je zvo-
lení si vhodného tématu, k němuž
je vztažena veškerá výuka v rámci
všech předmětů.

Téma, a potažmo také název,
projektu – „bramborování“ – se
tentokrát nabízelo samo, každé
dítě totiž brambory pozná, něco
málo o nich ví a dokonce i roční
období bylo s tímto tématem
vhodně spjato. Proč se ale pouš-
tíme do projektové výuky a neučíme kla-
sicky? Tento moderní způsob vyučování
nám, pedagogům, umožňuje zaměřit se

mnohem více na sociální kontexty výuky,
na pěstování příznivého školního klima
a podporování kooperace žáků. Jinak ře-
čeno, díky skupinové výuce, která je zá-
kladem projektové výuky, hrám, soutěžím
a dalším netradičním přístupům jsme se
mohli kromě na získávání nových po-
znatků žáků zaměřit především na podpo-
rování spolupráce u dětí, rozvíjení jejich
tolerance, vzájemného respektování a nas-
louchání si, kamarádství a podporu. 

Počátek projektového týdne přinesl
dětem relaxační prožití růstu rostlinky od
semínka po vykvetení, následoval blok češ-
tiny, kdy děti skládaly z písmen „b r a m b
o r a“ nová slova, hledaly další slova začí-
nající na tato písmenka, učily se pracovat
s tzv. pětilístkem. V přírodovědném bloku
se žáci naučili mnoho věcí o stavbě rost-
liny, odrůdách brambor, o jejich složení,
využití a také něco málo o historii jejich
pěstování. V rámci výuky cizího jazyka děti
vyhledávaly jednotlivé pokrmy z brambor
v anglickém slovníku. V matematickém

bloku jsme řešili různé příklady
a slovní úlohy, vážili a měřili
brambory, děti si procvičovaly od-
hady a poměřování. V tělocviku
a sportovním kroužku jsme si za-
hráli spoustu soutěží a her, kdy
základním tělocvičným nářadím
byla právě brambora. Brambora
byla také hlavním pokrmem, který
se promítl v celotýdenním jídel-
níčku, za což děkujeme paním ku-
chařkám. Děti si dokonce v jídelně
mohly samy vyrobit jednoduché
pomazánky z brambor, na jejichž
ochutnávku byli následně pozváni
také rodiče.

Celý projektový týden byl ukon-
čen pátečním „bramborovým sed-

 mibojem“, který obnášel hraní si
s bram borou. V rámci závěrečného hodno-
cení děti vyplňovaly také dotazník, v němž
mohly vyjádřit svůj názor na prožitý týden.
V naprosté většině jsme se setkali s velmi
kladnými ohlasy z jejich strany, což nás
utvrdilo v tom, že tento projektový způsob
výuky budeme zařazovat do vyučování co
nejčastěji to bude možné.

Pedagogický sbor
ZŠ a MŠ Nížkovice

Co všechno víme o bramboře?

Topná sezona
Vážení občané, nastala nám topná se-

zona, což značí, že začíná další zatěžo-
vání ovzduší spalinami. Naše obec leží
částečně v údolí, a to s sebou přináší ne-
blahou skutečnost, že kouř z našich ko-
mínů zůstává mezi domy a my jsme
nuceni jej dýchat. Chci vás tímto příspěv-
kem upozornit na to co, bylo popsáno
v letáku týkající se spalování odpadů,
který vydal obecní úřad. Při spalování od-
padů a nejen odpadů vznikají nebetpečné
látky, které musíme my i naše děti dýchat,
proto spalujme jenom to, co se spalovat
má, a přispějme tím k lepšímu ovzduší
a k lepším vztahům mezi námi.

Dušan Horák
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Dovolte nám, abychom vám představili
naší ZŠ a MŠ, která je otevřena všem
dětem od tří do desíti let. V letošním škol-
ním roce navštěvuje MŠ 18 dětí a ZŠ 23
žáků. Při ZŠ pracuje i školní družina, jejíž
služeb využívá 20 dětí. Provoz školní dru-
žiny byl na žádost rodičů prodloužen do
15.30 hodin.

Hlavní důraz v našich školách klademe na
rozvoj a utváření osobnosti dítěte, práci v ko-
lektivu, vzájemnou pomoc a respektování
odlišností i rozdílů mezi dětmi. Cílem školy
je výchova zdravě sebevědomého žáka,
který umí vyjádřit a zdůvodnit svůj názor,
naslouchat ostatním, spolupracovat a di-
skutovat s nimi, čímž se aktivně zapojuje
do života školy, obce i společnosti.

Na start naší spolupráce mezi dětmi, ro-
diči, pedagogy i občany obce jsme připravili
celoroční projekt „Zvládneme to spolu“.
Projekt prolíná všemi předměty, aktivitami,
mi mo školní činností i plánovanými akcemi
v obci. Prvním příkladem společně zvlád-
nuté práce je brigáda na školní zahradě, kte-

rou jsme zorganizovali 22. září a které se
zúčastnili rodiče se svými dětmi, pracovníci
školy i občané obce. Všem touto cestou ještě
jednou mnohokrát děkujeme.

Každý měsíc probíhají konzultační ho-
diny, kde mají rodiče se svým dítětem
možnost se individuálně informovat o po-
krocích a učebních plánech s třídním nebo
vyučujícím učitelem. Nabízíme také pe-
strou mimoškolní činnost, kdy se děti
mohou zapojit v počítačovém, sportovním
či tvořivém kroužku. Předškoláci mají
možnost navštěvovat kroužek SLUNÍČKO,
kde se pod vedením své budoucí učitelky
připravují na plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

Účastníme se řady dalších aktivit – pla-
veckého výcviku, dopravní výchovy ve
Vyš kově, navštěvujeme kulturní akce (di-
vadlo Radost, výstavy a promítání pohádek
ve Slavkově), výtvarných, sportovních i ji-
ných soutěží. I v tomto školním roce se
naše škola zapojila do sběru starého pa-
píru, a tak vedeme děti k třídění odpadu
a ochraně životního prostředí.

Společně se ZŠ Žarošice jsme se začát-
kem října vydali na akci pořádanou ZŠ
a MŠ Řeznovice s názvem „Debrujáři na
Stříbském mlýně“. Děti si zde vyzkoušely
celou řadu pokusů se vzduchem, vodou
i pohybem, sestavily mnoho hlavolamů,
zahrály si zajímavé logické hry a seznámily
se s novými lidmi i prostředím. 

Co nás čeká v nejbližší době? 24. října
Drakiáda, 23. listopadu Uspávání brouč -
ků, v prosinci plánujeme Čertovskou tan-
covačku, Adventní koncert s vánoční
výstavou, v lednu školu v přírodě spoje-
nou s lyžařským výcvikem.

Děkujeme za spolupráci i finanční pod-
poru zřizovateli ZŠ a MŠ a věříme, že i na dále
ji budeme rozvíjet na společných akcích jako
je plánované posezení pro důchodce, díky ne-
příznivému počasí odložený táborák nebo již
zmíněnou Drakiádu a Uspávání broučků. Tě-
šíme se na vzájemná setkávání s dětmi, rodiči
i ostatními občany Nížkovic a okolí.

Za všechny pracovníky
Ivona Princlíková, ředitelka ZŠ a MŠ

V naší obci je zřízena záchranná stanice
pro handicapované živočichy. Jedná se
o společnost Seiferos, jejímž zřizovatelem
je sokolník, pan Zdeněk Fabián. Požádali
jsme ho o několik slov, která by nám la-
ikům společnost Seiferos přiblížila.

V České republice je pro veřejnost
ochrana přírody jen na okraji zájmu.
Ochrana dravých ptáků je lidem naprosto
neznámá. V této kategorii se přitom na-
chází největší množství ohrožených druhů
u nás. 

Naše společnost se zajímá především
o ochranu dravých ptáků a k těmto cílům
využívá pouze určité prvky sokolnického
držení a výcviku dravců. Nelovíme
s dravcem, ale učíme se poznávat celou
jeho mentalitu a předávat naše vědo-
mosti dalším, kteří by chtěli nějak po-
moct v našem úsilí.

S dravcem se lidé většinou setkají jen na
velkou vzdálenost a jedná  se především
o běžné druhy. Pokud se už dostanou do
bezprostřední blízkosti, jedná se většinou
o poraněného dravce.  Bohužel v této situ-
aci lidé neví, jak se mají k dravci stavět.
Proto je našim hlavním cílem široká osvěta,
především prostřednictvím výukových pro-
gramů na základních školách. Žáci se
mohou zblízka seznámit i s druhy, které

jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se
o každém mnoho zajímavostí. Letovými
ukázkami si mohou prakticky ověřit, co se
ze života dravců dozvěděli. S tímto výuko-
vým programem jsme již navštívili více jak
jeden tisíc základních škol na území celé
České republiky.

Dalším našim krokem v osvětě jsou le-
tové ukázky dravců pro veřejnost v období
školních prázdnin. Tato akce probíhala
každoročně v areálu Lednického zámku
a byla technicky nejrozsáhlejší. Od roku
2001 se tyto akce konají na novém místě
v Lednici, v nově zbudovaném areálu
mimo zámecký park. Pořádáme zde vý-
stavu  šedesáti dravců spojenou s jejich le-
tovými schopnostmi, loveckým uměním.
Můžete se o nich dozvědět mnoho zajíma-
vých informací. Prostřednictvím této
osvěty lidé o nás ví a mohou nás rychleji
kontaktovat v případě nálezu poraněného
dravce. Tyto první okamžiky pomoci jsou
pro zraněného dravce nejdůležitější, než se
dostane do rukou odborníka.

Naše společnost nabízí možnou prezen-
taci letových ukázek dravců pro různá vý-
ročí, firemní akce, reklamní i filmovou
spolupráci a další možná využití spojená
s pořádáním veřejných akcí. Celý program
si společnost technicky zabezpečuje sama
a lze poskytnout výklad i v angličtině nebo
němčině.

Výdělek z našich akcí je v souladu se
zákonem použit výhradně na činnost
spojenou s ochranou dravců.

Pro mladé adepty sokolnictví pořádáme
měsíční kurs, kde si teoreticky i prakticky
vyzkouší vše, co souvisí s tímto zájmovým
oborem.

Naše stanice pro handicapované živoči-
chy je schopna se postarat celoročně nej-
 méně o stovku ptáků. Máme v provozu tři

základny rozmístěné na území Brno-ven-
kov, každá o kapacitě třinácti stabilních
a několika mobilních voliér. Provoz zde je
nepřetržitý. 

1. Kuřim, Havlíčkova 387, tel.: 608
100 441, 2. Nížkovice 218, tel.: 608 100 441

Stanice jsou zařízené na potřebu jak re-
habilitační, tak i chovnou. V rámci úspor
provádíme i odchovy samotného krmení
pro dravce, a to především křepelek.

Často se stává, že jste nuceni sdílet
s dravcem společné prostory ve dne
i v noci. Děje se to především při dokrmo-
vání opuštěných mláďat, nebo vás často
sami dravci vyhledávají jako naše orlice.

V našem zařízení jsou i jedinci, kteří
jsou trvale handicapovaní. Tyto dravce za-
řazujeme do záchranného programu od-
chovu v zajetí a ve spolupráci s agenturou
ochrany přírody  je možné vypouštět jejich
mláďata zpět do přírody.

A ještě perlička nakonec: pan Zdeněk Fa-
bián společně s jedním ze svých dravců –
rarohem se podílel na přivítání našeho pre-
zidenta, pana Václava Klause při jeho náv-
štěvě našeho kraje. 

Další zajímavé informace a nádherné foto-
grafie si můžete prohlédnout na interneto-
vých stránkách společnosti: www.seiferos.cz.

Okénko ze ZŠ a MŠ Nížkovice

Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãichy SEIFEROS

Zdeněk Fabián
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V měsíci listopadu skončila podzimní
část sezony ročníku 2007/2008. V krátkosti
rekapitulujeme podzimní výsledky všech
mužstev.

Přípravka
Hráči a hráčky přípravky pod vedením

Romana Vaverky hrají v Kobeřicích okresní
soutěž skupinu B, drtivá většina z těchto
nejmenších fotbalistů s fotbalem teprve za-
číná, mužstvo složené z poloviny hráči
z Nížkovic a z poloviny hráči z Kobeřic ob-
sadilo v premiérové sezoně bez bodu po-
slední místo. Umístění v tabulce nás

celkem nebolí, u této věkové kategorie je
hlavní zájem fotbal hrát a výsledky se ur-
čitě časem dostaví. Příští sezona už bude
jistě lepší. 

Žáci
Žáci hrající okresní soutěž skupinu C

skončili na 6. místě se ziskem sedmi
bodů. Z důvodu nedostatku mladých lidí
a dětí je velkým problémem žáky v Níž-
kovicích udržet, v letošní sezoně z Níž-
kovic hrají pouze 4 hráči, zbytek je ze
Slavkova a okolních obcí. Situaci jak dál
s žákovským mužstvem budeme řešit

v květnu příštího roku. Vzhledem k upa-
dajícímu zájmu dětí o fotbal to nevypadá
s žákovským fotbalem v Nížkovicích
vůbec růžově. Vedoucím a trenérem je
Karel Hrabovský. 

Dorost
Dorost hrající okresní soutěž svoji sku-

pinu „B“ vyhrál, mužstvo ztratilo body
pouze za remízu v Nesovicích. Případný po-
stup dorostu do krajské soutěže budeme
řešit během vývoje jarní části soutěže. Kaž-
dopádně 1. místo po podzimu je obrovským
úspěchem našeho klubu. Mezi dorostenci je
několik talentovaných hráčů, je pouze na
nich jak se svým talentem naloží. Kdyby
u fotbalu zůstali a hráli ho v Nížkovicích, tak
nemusíme mít o budoucnost obavy. Trené-
rem dorostu je Robin Švestka. 

B mužstvo
B mužstvo hrající IV. třídu skupinu „B“

obsadilo po podzimu poslední místo se zi-
skem 5 bodů. Začátek sezony byl velice
dobrý, pak následovala etapa katastrofál-
ních výsledků, na konec podzimu se opět
výkony a výsledky dostaly do podoby, na
jakou jsme byli zvyklí za 2 roky existence
rezervního mužstva.

Vedoucí B mužstva mužů jsou Jaroslav
Fridrich a Martin Kutlák. 

A mužstvo
Áčko hrající III. třídu skupinu „B“ zí-

skalo 14 bodů za 4 vítězství a 2 remizy.
Letní složení mužstva a výsledky v pří-
pravných zápasech naznačovaly, že by se
letos nemuselo hrát o záchranu. Bohužel,
14 bodů je málo a na jaře nás opět čeká boj
o setrvání ve III. třídě. V některých zápa-
sech chybělo trochu štěstí, v některých roz-
hodly hrubé individuální chyby
a nekoncentrovanost na zápas některých
jedinců. Pro jarní část sezony je potřeba
zlepšit hru v obranné fázi. Branek jsme dali
dost, ale taky hodně dostali – průměrně 3
na zápas. Pevně věřím, že soutěž udržíme. 

Zveme mezi své řady nové fotbalisty všech
věkových kategorií. Dále i spoluobčany, kteří
by měli zájem jakýmkoliv způsobem po-
moct s provozováním fotbalu v Nížkovicích.
Tímto také děkujeme všem, kteří se na čin-
nosti fotbalového oddílu podílejí.

výbor oddílu kopané

Fotbalový podzim nížkovických mužstev

MUÎI A – III. tfiída sk. B:
Podzimní tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. Letonice B 14 10 2 2 44:22 32 1. ·vestka Robin 10
2. Bo‰ovice 13 9 3 1 47:18 30 2. Endlicher Martin 4
3. Buãovice B 13 9 2 2 30:20 29 3. Urban Ladislav 3
4. Hodûjice 13 7 2 4 45:25 23 Elbl Zdenûk 3
5. Vele‰ovice 13 7 1 5 46:24 22 Kamínek Petr 3
6. Lovãiãky 13 7 1 5 31:28 22 Bern˘ Luká‰ 3
7. Kfienovice B 14 6 1 7 20:29 19 4. Orálek Leo‰ 2 (2xp.k.)
8. Zb˘‰ov 13 5 2 6 26:28 17 ·vestka Vlastimír 2 (2xp.k.)
9. DraÏovice B 13 4 3 6 31:35 15 5. Bern˘ Jan 1

10. NíÏkovice 14 4 2 8 33:42 14 Kutlák Martin 1
11. Nûmãany B 13 3 3 7 19:45 12 Kousek Miroslav 1
12. ·aratice B 13 3 2 8 32:49 11
13. Slavíkovice 14 3 2 9 21:39 11
14. Ra‰ovice 13 3 0 10 17:38 9

MUÎI B – IV. tfiída sk. B:
Podzimní tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. Moufiínov 12 10 1 1 47:9 31 1. Urban Ladislav 3 (1xp.k.)
2. KfiiÏanovice B 13 9 2 2 32:20 29 Kutlák Martin 3
3. Nesovice B 13 8 3 2 45:22 27 2. Brzobohat˘ Radek 2
4. Otnice B 13 8 2 3 38:23 26 3. Kousek Radomír 1
5. Kfienovice C 13 5 4 4 29:20 19 Vaverka Franti‰ek 1
6. Slavkov B 12 6 1 5 29:29 19 ·ebesta Marek 1
7. VáÏany B 13 6 0 7 35:30 18 PavlÛ Marek 1
8. Kobefiice B 12 5 1 6 29:27 16 Elbl Zdenûk 1
9. Slavíkovice B 13 4 1 8 30:33 13

10. Lovãiãky B 12 4 1 7 22:30 13
11. Her‰pice 12 2 3 7 19:29 9
12. Mile‰ovice 12 2 1 9 13:38 7
13. NíÏkovice B 12 1 2 9 13:71 5

DOROST – O.S. sk. B
Podzimní tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. NíÏkovice 8 7 1 0 33:7 22 1. Bern˘ Luká‰ 10 (1xp.k.)
2. Slavkov 8 6 1 1 35:8 19 2. Horák Tomá‰ 4
3. Kobefiice 8 5 1 2 27:15 16 Vanûk Martin 4
4. Hodûjice 8 4 1 3 23:17 13 3. Jefiábek Martin 3
5. Nesovice 8 3 2 3 31:23 11 4. Jefiábek Pavel 2
6. Bo‰ovice 8 3 0 5 17:22 9 Fridrich Petr 2
7. Vele‰ovice 8 3 0 5 16:27 9 Galek Ondfiej 2
8. KfiiÏanovice 8 1 2 5 18:45 5 5. PavlÛ Marek 1
9. Vícemilice 8 0 0 8 10:46 0 PiÀos Pavel 1

Bern˘ Jan 1 (1xp.k.)
Marada Jakub 1
Dadák Pavel 1
Novotn˘ Olin 1

ÎÁCI – O.S. sk.C
Podzimní tabulka: Tabulka stfielcÛ:
1. ·aratice 7 6 0 1 43:6 18 1. Vrána Tomá‰ 2
2. Otnice 7 6 0 1 36:10 18 Dadák David 2
3. Mile‰ovice 7 5 0 2 23:14 15 2. Hrabovsk˘ Tomá‰ 1
4. Kfienovice B 7 2 1 4 12:21 7 Hrbek Leo‰ 1
5. VáÏany 7 2 1 4 9:24 7 Zvonek Filip 1
6. NíÏkovice 7 2 1 4 7:22 7
7. Bo‰ovice 7 2 0 5 19:26 6
8. Ra‰ovice 7 1 1 5 3:29 4

Poplatek za sbûr a svoz
komunálního odpadu
v roce 2008

Od 1. 1. 2008 se zvyšuje místní
poplatek za sběr a svoz komunálního
odpadu ze 390 Kč na částku 400
Kč/osobu/rok. 

Výběr poplatků pro rok 2008 bude
zahájen 21. 1. 2008.
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Nové byty
v NíÏkovicích

Obec Nížkovice dokončila v mě-
síci červenci výstavbu bytového
domu se šesti byty.

V novém bytovém domu se na-
chází 5 třípokojových bytů a 1 jed-
nopokojový. K bytovému domu
patří pozemek s par kovištěm pro 6
vozidel s nožností výstavby garáží.
Výstavba byla zahájena v měsíci
červenci 2006.

Celkové náklady na získání po-
zemků, výstavbu domu a parko-
viště přišly Obec Nížkovice na více
než 8 milionů korun. Stavba byla
finančně zajištěna vlastními pro-
středky a úvěrem ve výši 3 mil.
korun. Předávání bytů novým ná-
jemníkům se uskutečnilo v měsíci
říjnu roku 2007.

Petr Plotěný, starosta obce

Redakce Nížkovického zpravodaje vyhlašuje FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ na téma

ZIMA V NÍŽKOVICÍCH
Jako mávnutím kouzelného proutku se promění pří-

roda, lesy, nebo i zákoutí a místa v naší obci, když na ně
svým mrazivým dechem dýchne paní Zima. Určitě také vy
při svých zimních procházkách najdete spoustu námětů,
které by stály za zvěčnění. Pokud se vám po daří zachytit
krásu pomíjivého kouzla zimy v naší obci nebo v jejím blíz-
kém okolí, nenechávejte si to pro sebe. Podělte se s námi o své vydařené
záběry!

Své max. tři snímky zasílejte do 20. 3. 2008 elektronicky na e-mail:
horak.mistostarosta@seznam.cz

Fotografii označte stručným popiskem a připojte své jméno a adresu.
Účastí v soutěži zároveň dáváte souhlas k dalšímu případnému neko-
merčnímu využití vašich fotografií (k propagaci obce apod.). Do konce
měsíce března budou vybrány vítězné snímky a jejich autoři budou od-
měněni věcnými dárky. Hlavní cenu věnuje obec Nížkovice.

Snímky dětských autorů budou tvořit vlastní kategorii.

Všechny snímky budou následně uveřejněny na stránkách obce Níž-
kovice: www.nizkovice.cz Ukázka z výroby adventních věnců
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Čertovská tancovačka

Kateřinská
zábava


