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II. sjezd nížkovických rodáků

Sjezd rodákÛ – v˘stavka ve ‰kole

Ve dnech 2. a 3. července 2011 se v naší
obci uskutečnil již II. sjezd rodáků. V sobotu dopoledne byli všichni rodáci
a zúčastnění přivítání na návsi před obecním úřadem starostou obce, poté jsme se
přesunuli do sálu místní sokolovny, kde
byl přichystán kulturní program a občerstvení. V programu se představily děti
z mateřské a základní školy, jejich učitelky
a na závěr Cimbálová muzika bez cimbálu
p. Hrabovského. Všechna vystoupení byla
moc pěkná! Děkujeme všem účinkujícím.
Odpoledne zhruba ve třičtvrtě na dvě
jsme vyšli průvodem nad Hájek, kde se
žehnal opravený kříž.
V 16 hod. na místním hřišti začalo utkání
mužstva svobodných proti mužstvu ženatých. I přes velkou snahu ženatých se letos
po dlouhé době podařilo vyhrát mužstvu
svobodných. Gratulujeme!

Večer, jelikož nám nepřálo počasí, se konala v sále místní sokolovny taneční zábava, na které hrála dechová hudba
Vacenovjáci a taneční skupina Vacenovjáci.
V neděli v 10 hod. byla v kostele sv. Kunhuty sloužena mše svatá za živé a zemřelé
občany a rodáky obce Nížkovice. Počasí
nevydrželo, tudíž se odpolední průvod vesnicí nekonal a koncert dechové hudby Hovorané začal již po 13 hod. Věříme, že ti co
se zúčastnili, se setkali s přáteli a lidmi,
které neviděli již drahno let.
Myslíme, že se sjezd rodáků vydařil
podle očekávání. Bylo to velmi náročné na
přípravu, organizaci a realizaci. Všem,
kteří se na tom podíleli patří velký dík!
Z II. sjezdu rodáků byl pořízen záznam,
který je možné zakoupit na DVD na obecním úřadě.
refz

II. sjezd nížkovických rodáků

II. sjezd rodákÛ – Ïehnání kﬁíÏe

II. sjezd rodákÛ – vystoupení ÏákÛ

Kniha Nížkovice v obrazech 2011

Kﬁest knihy NíÏkovice v obrazech

U příležitosti 640. výročí první písemné
zmínky o Nížkovicích vydala Obec Nížkovice knihu Nížkovice v obrazech 2011.
Nejde o knihu historickou, ale především
vzpomínkovou. Jejím cílem je porovnat
doby dávno minulé se současností. Jsou
v ní zachycena místa z dřívějších dob
v porovnání s dneškem. Je zde zdokumentován vývoj a budování v obci za posledních 20 let. Kniha byla obyvatelům
naší obce představena u příležitosti II.
sjezdu rodáků, kde ji nejstarší manželský
pár – manželé Hložkovi – pokřtil.
Věříme, že se kniha líbí a líbit bude.
Stále si ji můžete zakoupit na obecním
úřadě.
refz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máte před sebou druhé číslo
Nížkovického zpravodaje.
Chtěl bych Vás na tomto
místě ve stručnosti seznámit
s některými záležitostmi,
které se v uplynulém období
v naší obci udály. Hlavní
akcí v první polovině roku
byla výměna podlahy v sále budovy sokolovny. Celková hodnota opravy dosáhla výše
530 000 Kč. Obec získala na tuto akci dotaci
v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 150 tisíc Kč.

Další naší akcí byl II. sjezd rodáků, který
se uskutečnil 2. a 3. 7. 2011.
Během uplynulého období se prováděl
výkup pozemků pro výstavbu nových rodinných domků v lokalitách V Sadech
a Klínky. Do dnešního dne byly vykoupeny
pozemky v celkové částce 1 454 560 Kč.
Kromě výše uvedených akcí probíhá příprava na odkanalizování obce. Společně
s obcemi sdruženými v dobrovolném
svazku Ligary pracujeme na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Z rozpočtu obce bylo na projektovou
dokumentaci uvolněno 550 tisíc Kč.

Po celé jaro a léto probíhaly práce spojené s úklidem veřejných ploch, prostranství, sportovních ploch a dětských hřišť.
K tomu, jak se nám daří nebo nedaří realizovat naše záměry, se jistě vrátím v dalším čísle Nížkovického zpravodaje.
Pomalu se blíží závěr roku, proto bych
Vás chtěl všechny pozvat na vánoční koncert dechové hudby Vracovjáci v neděli 18.
12. 2011 v 15 hodin do sálu místní sokolovny.
Do nadcházejícího období Vám přeji
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Petr Plotěný, starosta obce

Plnění příjmů a výdajů k 31. 10. 2011 v Kč
Schválený rozpočet

%

Rozpočet po změnách

%

Výsledek od poč. roku

5 045 100,00

88,36

5 455 500,00

81,71

4 457 697,00

Tř. 2 – Nedaňové příjmy

705 500,00

100,28

860 000,00

82,26

707 447,09

Tř. 3 – Kapitálové příjmy

1 300 000,00

100,79

1 373 000,00

95,43

1 310 250,00

199 400,00

123,83

312 600,00

78,99

246 926,00

Příjmy celkem

7 250 000,00

92,72

8 001 100,00

84,02

6 722 320,09

Tř. 5 – Běžné výdaje

5 645 000,00

83,44

6 393 700,00

73,67

4 710 154,44

Tř. 6 - Kapitálové výdaje

2 900 000,00

43,14

2 400 000,00

52,13

1 251 140,00

Výdaje celkem

8 545 000,00

69,76

8 793 700,00

67,79

5 961 294,44

Financování

1 295 000,00

-58,77

792 600,00

-96,02

-761 025,65

-309 100,00

82,83

-309 100,00

82,83

-256 025,86

1 604 100,00

-31,48

1 101 700,00

-45,84

-504 999,79

Tř. 1 – Daňové příjmy

Tř. 4 - Přijaté transfery

Z toho: splátka úvěru
pol. 8115

Zásobníky se sáčky
na psí exkrementy
Vážení občané, jak jste si již někteří
stačili všimnout, do naší obce na veřejná
prostranství byly pořízeny zásobníky se
sáčky na psí exkrementy. Jsou umístěny
na návsi, u obchodu, u fotbalového
hřiště, u parčíku pod hraničkami (na
Rytinách). Žádáme majitele mazlíčků,
aby sáčky používali k účelu, k jakému
mají sloužit a po svých miláčcích uklízeli. Také žádáme rodiče, aby poučili
své děti, a to nejen malé, ale bohužel i ty
dospělé, že tyto sáčky slouží k jinému
účelu, než ke hraní a k jiným jejich „zábavným“ činnostem. Věříme, že majitelé psů začnou využívat nabízenou
službu a v obci bude pořádek.
refz

Ženy z Nížkovic ve spolupráci s Obcí Nížkovice
si Vás dovolují pozvat na

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Zábava se koná v sobotu 26. listopadu 2011 od 20 h.
v sále místní sokolovny.

K tanci a poslechu hraje CLASSIC KROMĚŘÍŽ.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
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První svatba v obci

Krojované hody 2011
Jako již tradičně, tak i letos se v Nížkovicích konaly druhou neděli v záři krojované hody. Stejně jako vloni se do
uspořádání hodů pustily nížkovické ženy
společně s obecním úřadem. V sobotu
večer byla předhodová taneční zábava,
na které hrál Mogul Vacenovjáci. Nížkovické ženy si pro návštěvníky připravily

Dne 23. července 2011 v 10 hodin se konala na Obecním úřadě v Nížkovicích první
svatba v novodobé historii obce. Starosta
Petr Plotěný zde oddal za asistence matrikářky z Městského úřadu ve Slavkově
u Brna slečnu Radku Skalníkovou a pana
Marka Kozohorského, kteří před časem
rozšířili řady občanů naší obce.
Jaroslava Helísková

Narodili se
Bracek Tomáš, 28. 2. 2011
Formánek Adam, 22. 4. 2011
Švestka Vlastimil, 29. 4. 2011
Suková Helena, 17. 8. 2011
Zgažar René, 17. 8. 2011
Kozohorský Marek, 21. 8. 2011

Opustili nás
Drápalová Vlasta, 12. 5. 2011
Marková Miloslava, 23. 5. 2011
Kučera Vladislav, 1. 7. 2011
Coufalová Mária, 10. 7. 2011
Dršková Anežka, 12. 7. 2011
Rak František, 19. 7. 2011
Kudrleová Jana, 15. 9. 2011

Rodiče vítáni
Na začátku školního roku 2011/2012
vstoupila naše škola
do projektu „Rodiče
vítáni“. Spolupráce
a komunikace s rodiči
školních a školkových dětí, a také
oboustranná vstřícnost a tolerance jsou
velmi důležitou součástí dobrého fungování školy. Proto je nám tento projekt sympatický a jeho myšlenky blízké. Více
zajímavých informací o tématu partnerství
rodičů a školy na www.rodicevitani.cz.

Prosinec 2011

krásný nástup a půlnoční překvapení.
V neděli za doprovodu dechové hudby
Vracovjáci prošlo vesnicí 13 párů žen
v krásných kyjovských krojích. Po průvodu následovala před sálem sokolovny
podvečerní taneční zábava, která hodový
víkend ukončila.
refz

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Hledání pokladu váleãného pilota
V sobotu dne 4. 6. 2011 si pro děti a rodiče nachystalo Zastupitelstvo obce Nížkovice zábavné dětské odpoledne ,,Hledání
pokladu válečného pilota“.
Byla připravena stezka, na které děti musely zodpovědět několik otázek a splnit několik úkolů. Začínalo se na školní zahradě.
Zde byl dětem vyprávěn příběh o válečném
pilotovi, který měl po pádu letadla ukrýt
svůj poklad. Poté dostaly kartičky na vyplnění tajenky. Jednotlivá písmena do tajenky v morzeově abecedě získaly správnou

odpovědí na otázku, nebo splněním úkolu.
Stezka vedla od kostela ke Třem dubům,
potom lesem k hájence a od hájenky přes
koupaliště zpět na školní zahradu. V 18 hod.
byla rozluštěna tajenka a děti tak mohly vyrazit hledat ukrytý poklad. Byl skryt v kupce
sena. Na každé z nich tam čekal nanuk. Odpoledne jsme společně ukončili opečením
špekáčků.
Dík patří všem, kteří se na přípravě a realizaci dětského odpoledne podíleli.
refz
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Zábavné odpoledne pro děti Ko‰t slivovice
V sobotu 17. 9. 2011 jsme uspořádali zábavné odpoledne pro děti, spojené s výšlapem k rybníku Horáček u Kobeřic. Trasa
vedla od místní sokolovny přes koupaliště
a Bílý vlk až k rybníku Horáček a odtud
kolem hřiště ke kapličce nad Kobeřicemi.
Zde byl cíl našeho zábavného odpoledne.
Odsud jsme měli zajištěnu dopravu auty ke
hřišti, kde jsme se s dětmi rozloučili. Po

cestě jsme měli pro děti připraveny hry
a soutěže, stejně tak i u rybníku. U rybníku
si děti navíc opékaly špekáčky, zahrály nějakou hru a dostaly sladkou odměnu. Počasí nám nadmíru přálo a dětí se zúčastnilo
také dost, celkem třicet. Doufáme, že jsme
nikoho nezklamali a těšíme se na další
akci.
Dušan Horák

Z dění v základní škole
Spaní ve škole
Na konci loňského školního roku jsme
vyzkoušeli, jak se spí ve škole. První dobrodružnou noc ve škole strávilo 19 spáčů
se svými plyšovými kamarády.
Sešli jsme se večer ve škole vybaveni spacáky, karimatkami, polštářky a dobrotami
od rodičů. Zpívali jsme, hráli jsme hry, luštili tajenku, povídali si. Děti se také zapojily
do internetového projektu „Čtení pomáhá“
(www.ctenipomaha.cz) a přispěly na charitativní účely. Když se setmělo, každý si
našel své místečko na spaní. Nechyběla pohádka a společné přání: „Dobrou noc“.

Ranní probuzení se sluníčkem a společná bohatá snídaně byly pěknou tečkou
za společným spaním ve škole.
Sraz rodáků
Druhý červencový den jsme zahráli a zazpívali nížkovickým rodákům. Na samém
začátku prázdnin jsme už nebyli v plném
počtu flétnistů a zpěváčků, ale i tak jsme
svým vystoupením potěšili plný sál posluchačů. Navíc jsme byli účastníky slavnostního křtu knihy o Nížkovicích.
Při návštěvě základní a mateřské školy
měli naši návštěvnívci čas na vzpomínání
i setkávání po letech. Děkujeme všem nížkovickým rodákům a hostům, kteří naši
školu navštívili a potěšili nás svými vzpomínkami a vyprávěním. Těšíme se zase
někdy na shledanou.

V sobotu 2. 4. 2011 se uskutečnil 2. ročník koštu slivovice
(sice v pořadí již třetí, ale první košt jsme
označili jako nultý ročník s tím, že šlo
o zkoušku zájmu o novou akci v obci). Tentokráte se sešlo 29 vzorků pálenek z modrého, meruněk, hrušek, letního ovoce
a jahod. Převažovaly pálenky z modrého
ovoce, těch bylo dvacet jedna, čtyři vzorky
byly z hrušek a dvě z meruněk. Koštérů se
sešlo sedmnáct a ke koštování nám vyhrávala kapela „Kabanos“ známá všem z tradičních ostatků. Kapelu zajišťoval tradičně
Radek Brzobohatý. Výsledky: 1. místo Brzobohatý Václav – modré ovoce – ročník
2006 – 222,5 bodu, 2. místo Tvrdoň
Miroslav – modré – 2009 – 218,5, 3. místo
Koukal Milan – modré – 2010 – 215,5.
Tato akce se pomalu zapisuje do podvědomí občanů jako tradiční, tudíž doufáme že zájem zůstane minimálně
stejný, ne-li větší pro příští ročníky.
Takže se začněte připravovat na další
ročník koštu slivovice.
Dušan Horák

Motýl na Jalovém dvoře
Místo tradičního adaptačního pobytu
Motýl v Haluzicích jsme šli letos všichni
školáci spolu s předškoláčky na pěší výlet
na Jalový dvůr.
Cíl našeho výšlapu byl jasný – společné
zážitky, hry a pobyt v přírodě s ostatními
kamarády. Hlavní myšlenkou letošního
společného „seznamování“ v přírodě bylo
téma „Já a moje jméno“.
Koncert brněnské filharmonie
kovičtí moderátoři! Pod vedením zkušeného Jirky Rejzka, který navštívil naši školu
v pondělí 10. 10. 2011 v rámci reklamní akce
Rádia Petrov „HURÁ DO ŠKOLY“, jsme prošli hlasovým a moderátorským rychlokurzem. Po hlasové rozcvičce – schválně,
zkuste si říct „nejkulaťoulinkatější“ – jsme
se naučili ovládat mixážní pult. Nacvičili
jsme hudební doprovod a pak už šikovní
moderátoři oznamovali ve „zpravodajství“
o počasí a o dopravě, že prší a že na silnici
běhají kanci.
Deštivý den, pátek 7. října 2011, jsme si
zpříjemnili neobvyklým zážitkem – koncertem brněnské filharmonie v Besedním
domě v Brně.
Děti viděly a slyšely nástroje smyčcové,
dechové, harfu i tympány, avšak potěšila je
i přítomnost elektrických kytar a bicí soupravy. Pan dirigent vyprávěl pohádkový
příběh doplněný projekcí obrázků. Příjemným zpestřením koncertu bylo i vystoupení operních pěvců v kostýmech.
A jaké zážitky měly z koncertu děti?
„Můj zážitek byl, že jsme seděli úplně
v první řadě a procházeli kolem nás zpěváci... Líbilo se mi ještě, jak hrála královna
noci na příčnou flétnu... Překvapilo mě, že
bubeník umí tak rychle bubnovat...“
Návštěva z Rádia Petrov
Vážení posluchači Rádia Petrov a příznivci naší školy, hlásí se vám budoucí níž-

Chvilka zábavy, legrace, hry „na rádio“
a mnoho dárečků děti moc potěšily.
Děkujeme Rádiu Petrov za návštěvu
i dárky a přejeme pohodové vysílání.
Zveme vás na webové stránky naší školy
www.nizkovice.cz/skola.
Mgr. Lenka Pospíšilová
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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100 let TJ Sokol Nížkovice
V letošním roce slaví Tělovýchovná Jednota Sokol Nížkovice významné jubileum
a to 100. let od svého vzniku.
Tělocvičná jednota Sokol byla v Nížkovicích založena 24. září 1911. Zakládajícími
členy byli Ferdinand Krahula, Gustav Kučera
a Vladimír Plotěný. Cvičební místnost měl
Sokol v sále u p. M. Kramářové. První valná
hromada se uskutečnila 1. ledna 1912. Prvním starostou Sokola byl D. Kočí, náměstkem
F. Krahula, jednatelem V. PIotěný a pokladníkem A. Horáček. Počet členů činil 18
bratrů. V roce 1923 TJ vykoupila pozemky
pro stavbu sokolovny a na velikonoční neděli
12. dubna 1925 byl slavnostně položen základní kámen stavby sokolovny, v té době již
byly vybudovány základy stavby. 22. 8. 1926
přes různé peripetie byla sokolovna slav-

nostně otevřena, v předvečer se hrálo divadlo
a to Tylova Paní Marjánka matka pluku,
v den otevření proběhla večer lidová veselice.
V čem nebyly problémy, to bylo zapojení občanů, vesměs sokolů, do výstavby sokolovny.
Bylo odpracováno mnoho dobrovolných
hodin. 23. 9. 1926 byla budova sokolovny
zkolaudována. Z činnosti jednoty cvičení
dětí, žen, mužů, oddíl kopané, provoz kina,
besedy k významným výročím. 9. 5. 1945 se
koná první schůze obnoveného Sokola
v osvobozené obci. Časy jsou ovšem pro svobodnou činnost organizací nepřejícné a v padesátých letech Sokol zaniká sloučením
s ostatními tělovýchovnými jednotami do
ČSTV. Činnost Sokola je obnovena až po roce
1989. Jelikož organizace nemá finance potřebné k rekonstrukci a opravám budovy so-

kolovny, v roce 2009 převádí budovu sokolovny na obec. V tomto roce ukončil činnost
oddíl kopané a vznikl SK Nížkovice za účelem provozování oddílu kopané. V roce 2011
je v budově sokolovny položena nová podlaha. Budova sokolovny potřebuje nutně celkovou rekonstrukci. Vše ale záleží na tom,
jak se Obecnímu úřadu bude dařit na tuto náročnou opravu shánět peníze. V současnosti
TJ Sokol provozuje cvičení žen, oddíl florbalu a kroužek stolního tenisu. Organizuje
turnaj v nohejbale, fotbalová utkání bývalých
hráčů a podílí se na organizaci ostatků a zábavného odpoledne pro děti. Na těchto akcích úzce spolupracuje s SK Nížkovice.
Stránky TJ Sokol www.tisokolnizkovice.estranky.cz.
Milan Koukal

100 let

Nohejbal
V sobotu 25.6.2011 proběhl nultý ročník turnaje v nohejbale za účasti 6 družstev. Družstva byla rozlosována do dvou
skupin po třech. První dva z každé skupiny postoupili do semifinále, družstva
na třetích místech se utkala o celkové
páté místo. Ve finále zvítězily FO3 nad
Piraněmi 2–1 na sety.
Sportovní odpoledne zpestřovali nejen
výkony na kurtu, ale i diváci, kteří se bavili s námi.
Poděkování patří organizátorům Petru
Piňosovi a Milanu Koukalovi, zvláštní poděkování patří Jarovi Elblovi za přípravu
cigáry v udírně.
Takže za rok sraz na prvním ročníku.
Dušan Horák

Pochod slováckými vinohrady
Dne 8. 10. 2011 uspořádal SK Nížkovice
výlet na 35. ročník pochodu slováckými vinohrady. Odjezd do Mutěnic byl v 9 h.
autobusem. Trasa výšlapu vedla z Mutěnických bůd přes Dubňanské bůdy do cílového místa Milotice – „Šidleny“. Ve všech
třech sklepních lokalitách bylo k dostání
velké množství pochutin z oblasti gastro-

nomie a samozřejmě i burčák, podle kterého je tento pochod často nazýván jako
„burčákový“. Domů jsme se dostali autobusem z Milotic do Kyjova a z Kyjova do
Nížkovic v 21 h. Pro příští ročník zkusíme
oslovit širší veřejnost a udělat z této akce
každoroční společenskou událost.
Karel Hrabovský

Fotbalové utkání 40+
V sobotu 27. 8. 2011 se uskutečnilo fotbalové utkání staré gardy Nížkovic pod
hlavičkou kategorie 40+. Sešlo se více
než dvacet hráčů, tudíž se mohlo hrát na
celé hřiště, i když původní záměr byl hrát
pouze na půlku hřiště. Slavnostní výkop
provedl p. Hrbáček za asistence kapitánů
p. Piňose a p. Gajárka. Dostavilo se
i celkem dost diváků, kteří očekávali senzační podívanou, která jim byla z velké
části nabídnuta. Každou povedenou akci
hlasitě odměnili a že těch akcí bylo
požehnaně. Kdo zvítězil není důležité
(možná proto, že autor tohoto příspěvku
byl v poraženém týmu), důležité bylo, že
jsme se pobavili a snad i diváci se dobře
bavili, i když často na náš úkor.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu akce ať už
to byla obsluha výčepu, obsluha udírny,
starosta sokola, rozhodčí, ale hlavní dík
patří organizátorovi Petru Piňosovi.
Dušan Horák
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