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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
nastala doba adventní. Čas očekávání
radostné události. Čas,
který vrcholí vánočními svátky a příchodem
Nového roku. Období,
které lze prožít mnoha způsoby. Pro někoho znamená prožití předvánočního času
obrovské vypětí, jak připravit prostředí
Vánoc pro své nejbližší, sehnat co nejvíce
dárků, mít co nejlepší hostinu. My starší
můžeme pozorovat, jak se předvánoční
období mění. Mí rodiče sice už nemusí stát
frontu na mandarinky a banány. Dnes se
akorát prohrabují v hromadách různého
cizokrajného ovoce, aby na štědrovečerní stůl mohli položit ovoce, které aspoň
trochu budí dojem čerstvosti. Ze všech

stran se na nás řítí reklama, slevové akce,
výhodné nákupy. Doma poté zjistíme, že
jsme vlastně nakoupili spoustu nepotřebných věcí, které ani nemáme kam dát.
Ale dost pesimismu. V jedné písni Janka Ledeckého je ústředním motivem věta:
„Sliby se maj plnit o Vánocích.“ Když se
já osobně zamyslím nad sebou, co všechno se mi nepodařilo splnit z nedostatku
času, tak by mi ty tři dny svátků rozhodně na realizaci nestačily. Při bohoslužbě
během hodů farář řekl jednu větu, která
se mi vryla do paměti. Neslibuj nic, co
nemůžeš splnit. Při mém časovém vytížení a věřím, že spousta z Vás je na tom
obdobně, se bohužel dostávám do situací,
kdy slib není v mých silách uskutečnit.
A přitom v budoucnu zase neřeknu „ne“.
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím roku

v prvé řadě pro naše malé spoluobčany.
Je krásné sledovat napětí v jejich tvářích,
když si zrovna rozbalují dárek, který jim
přinesl Ježíšek. Když se jejich oči rozzáří
radostí nad hračkou, kterou si přáli, teprve
potom si řekneme: „Stálo to za to“. Veškerý shon se promění v okamžik radosti a
souznění, v okamžik, kdy zapomeneme na
vše nedobré a odpouštíme.
Přeji všem krásné prožití Vánoc, hodně potřebných dárků pod stromečkem.
Přeji Vám, abyste zažili pocit radosti při
pohledu na rozzářenou tvář vašich blízkých. Přeji Vám, aby Vaše přání do nového roku byla splnitelná. Přeji Vám, aby ten
následující rok byl lepší, krásnější, šťastnější. Ať se Vám splní veškerá přání, která
skrýváte v koutku své duše.
Ing. Petr KOVANDA
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17. Zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 6.9.2016
1. Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pro ZŠ a MŠ na prázdninový provoz MŠ a jídelny ve výši 34.200,-Kč.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje RO 11/2016 s úpravou položky 5169.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků
p.č.603/1 a 603/2 p.Koukalové za podmínek za cenu 40,-Kč/m2+
uhrazení veškerých nákladů spojených s vypracováním smlouvy
a uhrazení daně z nabytí nemovitosti.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku
p.č.148/1p.Vackovi,cena je stanovena na 250,-Kč/m2+náklady
na vypracování smlouvy + daň z nabytí nemovitosti, vše hradí
kupující.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek IDS na rok 2017 ve výši
34.500,-Kč.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce hospody na sokolovně
p.Michala Svobodu, nájem činí 4000,-Kč/měsíc + úhrada energií
a zároveň ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce na stavbu TS Zelnice.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemkůz obce na JMK
(SUS) a z JMK na obec dle GP 265/2016, 708/2016, 714/2016
a převod pozemku p.č.419.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.9/2016 a RO č.10/2016.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci při likvidaci
odpadů s EKO – PF.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce s EKO – KOM a.s.

18. Zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 31.10.2016
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO12/2016 jak bylo předneseno a toto je součástí zápisu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na sokolovnu
pro sdružení Kaštánky.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu smlouvy na kadeřnictví,
dodatek č.1. Nájemní smlouva uzavřená mezi p.Alenou Šmerdovou a Obcí Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, se
mění v článku III.
„Dále se bude nájemce podílet na nákladech za úklid a vytápění
společných prostor (chodba v přízemí budovy a WC) a to 1/3
nákladů na úklid a energie.“Nově bude ve smlouvě uvedeno:

„Dále se bude nájemce podílet na nákladech za vytápění společných prostor (chodba v přízemí budovy a WC), úklid společných prostor provede nájemce na své náklady vždy po skončení
provozní doby.“
4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej sestavy Tera Vari dle záměru obce p.Moudrému za cenu 24.500,-Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení nového pracovního místa
od 1.3.2017 na HPP – řidič motorových vozidel, 5.platová třída,
jeden z předpokladů vlastnictví ŘP sk.T.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce č. PV-014330038259/001.

19. Zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice ze dne 28.11.2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu EU Legal Advisory jako firmu
provádějící výběrové řízení a to za cenu 119.000,-Kč bez DPH.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
s VIVO a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy

3. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku ZŚ a MŠ Nížkovice o 39000,-Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.14/2016
místostarosta obce: Ing.Jaromír Fridrich

Budeme nadále dýchat jedy?
Vážení občané,
nastala nám zima a s tím i pravá topná sezóna, což s sebou přináší každoroční
zhoršení kvality ovzduší. Jelikož mezi námi
žijí občané, kterým je nejen zcela jedno, co
nacpou do kotle a následně spálí, ale co hůř,
je jim úplně jedno, že tím kazí ovzduší všem
ostatním a ničí tím zdraví všem občanům vč.
těch nejmenších, tak mi na tomto místě dovolte pár slov ohledně tohoto problému.
V první řadě je třeba si uvědomit, že každý občan České republiky vyprodukuje za rok
přes 300 kg odpadu. Současným trendem je
redukovat objem odpadu především tříděním
a recyklací. Co není možné recyklovat, putuje
na skládku odpadů či do spalovny. V menších
obcích odpad často končí v tzv. lokálních topeništích, bohužel nejinak je tomu i u nás.

Lokálními topeništi rozumíme zdroj
znečišťování o tepelném příkonu do 300 kW,
přičemž podmínky provozu těchto zdrojů jsou upraveny zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší. Tyto zdroje se nacházejí
zejména v rodinných domech, chalupách,
ale např. i v menších školách, provozovnách
či kancelářích.
Neřeknu zde žádnou novinku, když zmíním, že žádný kotel pro vytápění domácností, není zkonstruován na spalování odpadů,
a proto jejich spalování v domácnostech přináší celou řadu zdravotních rizik.
Co spalujeme a jak nám to škodí? Plasty - při jejich spalování vzniká nejvíce jedovatých látek, např. při pálení PVC unikají
do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru,
- spalováním polystyrenu vzniká jedovatý

styren, - spalováním plastových fólií a PET
lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky (dráždí sliznice a i v nízkých
koncentracích se při dlouhodobém působení mohou vyznačovat karcinogenními a
mutagenními účinky) Dřevotřísky - rozbitý
či starý nábytek, staré palety, dřevo z demolice, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna
- při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehyd (bolesti hlavy a dráždění dýchací
cesty a sliznice očí a nosu. Může způsobovat
kožní alergické projevy a vyvolávat záněty)
Nápojové kartony, Časopisy - nápojové kartony (např. od mléka, džusů…) při spalování uvolňují chlororganické látky a těžké kovy
(řada z nich má karcinogenní a mutagenní
účinky a akumuluje se v přírodním prostředí) => tyto obaly patří do tříděného odpadu.
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- barevné letáky a časopisy obsahují v barvách často velké množství těžkých kovů,
které se uvolňují při spalování Tráva, listí
- tráva, listí či zbytky potravin mohou být
zdrojem dioxinů, pokud je pálíme na zahradě (polychlorované dimenzo-p-dioxiny
a polychlorované dibenzofurany (PCDD
a PCDF), které zahrnují 210 látek, z nichž se
sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské
zdraví) => větší množství rostlinných zbytků
patří na kompost nebo do sběrného dvora.
Domácí topeniště versus spalovna Spalováním v lokálních topeništích (kamnech,
otevřených ohništích) dochází díky nízkým
teplotám k nedokonalému spalování a vzni-

3
ku celé řady jedovatých a karcinogenních
látek. Jakmile tyto látky opustí Váš komín,
nezmizí nikde v ovzduší. Naopak při špatných rozptylových podmínkách, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „poklička“,
dochází k ohrožení Vás i okolních obyvatel.
Toxické látky v kouři nejsou vidět, tudíž si
většina obyvatel myslí, že riziko je minimální. Často jsou tak do ovzduší vypouštěny látky, které pomalu poškozují zdraví a za pár
let mohou vést např. k rakovinným změnám.
Co dělat, když vás soused obtěžuje kouřem?
V první řadě byste se měli snažit se sousedem v klidu dohodnout. Často si lidé ani
neuvědomují, že dělají něco špatně a svým

chováním druhé obtěžují. Za sousedskými
spory tak často nemusí být pálení odpadu,
ale např. nevhodné topení či špatně seřízený
kotel.
V případě, že dohoda není možná, lze se
obrátit na příslušný úřad Obce s rozšířenou
působností. Od 1. 1. 2017 platí totiž Novela Zákona č.201/2012 o ochraně ovzduší,
která mimo jiné stanovuje povinnosti majitelů kotlů do 300kW (§ 17) a postupy Obcí
s rozšířenou působností v případě porušení
povinností ze strany majitelů stacionárního
zdroje.
Ve spolupráci s MUDr.Petrem Sukem,
místostarosta obce : Ing.Jaromír Fridrich

Místní knihovna Nížkovice
V letošním roce vypsal Jihomoravský kraj nový dotační titul častěji, abychom děti opět přivedli ke čtení, knihovna byla více využí„Obecní knihovny“ s cílem modernizace interiérů a technického vána a rovněž působila jako stmelující činitel společenského a komuvybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel.
nitního života.
Této příležitosti se chopila i knihovna v Nížkovicích. Obec poJaroslava Helísková, knihovnice
dala žádost a získala finanční podporu ve výši 25 tisíc korun na projekt o celkové výši 96 885,- Kč. Byly nakoupeny dva nové počítače
a výměny se dočkala i většina knihovních regálů. Dále byly pořízenyy
dva stoly na knihy a odkládací stěna. Poděkování patří ZO, které využilo možnosti modernizovat knihovnu s pomocí dotace a uvolnilo
nemalou částku i z rozpočtu obce. Zároveň doufáme, že knihovna
bude hojně navštěvovaná čtenáři z řad dětí i dospělých. První krůček již byl učiněn.
Dne 21. listopadu se konala v knihovně první akce pod názvem
Rodiče čtou dětem. Na přípravě se podílely rovněž paní učitelkyy
z MŠ Klára Skrbková a Dana Doležalová. Velmi nám pomohla i p. Iveta Kubová, která do knihovny zapůjčila ze ZŠ koberečky a polštářky,
aby si děti mohly pohodlně sednout a vyslechnout si dvě pohádky,
které přečetl Eliščin tatínek pan Baňař.
Akce se zúčastnily děti malého i velkého oddělení MŠ. Po pohádkách malé děti odešly a žáčci velkého oddělení se blíže seznamovali s knihovnou. Rovněž se dozvěděli, co je třeba učinit, aby se stali
čtenáři. Taková setkání rodičů s dětmi chceme pořádat v knihovně

Setkání se seniory
Rok s rokem se sešel, člověk se ani nenadál a opět nastal čas vánoční. A jak se již v naší obci stalo tradicí, Obec Nížkovice a Sbor pro
občanské záležitosti, za pomoci mnoha dalších spoluobčanů, zorganizovaly setkání s našimi občany – seniory. Setkání proběhlo tradičně v
místní sokolovně v neděli 20. listopadu.
Program zahrnoval úvodní slovo pana starosty, vystoupení
žáků základní a mateřské školy pod vedením paní ředitelky a učitelského sboru, vystoupení sourozenců Vykoukalových, kteří odpoledne pro seniory zpestřili zazpíváním mnoha lidových písní, přednášku
paní Mgr. Hrabovské o sociálních dávkách a v neposlední řadě vystoupením pana Pospíšila z Dambořic. Ten našim seniorům hrál celé
odpoledne k poslechu a tanci.
Setkání se evidentně vydařilo, o čemž svědčí nejen úsměvy na
tvářích všech zúčastněných, ale i mnoho kladných vyjádření a poděkování samotných seniorů směřovaných panu starostovi.
Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce
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Ze života školy
Od zahájení školního roku uběhly více
jak čtyři měsíce, během kterých se toho ve
škole hodně událo. Ještě koncem září jsme
vyrazili na adaptační výlet do Obory v Ježově. Tyto výjezdy jsou v naší škole již tradiční a umožňují dětem poznat se s ostatními spolužáky i mimo prostředí školy.
Dne 3. října jsme ve škole zahájili projekt k programu Ekoškola – MENU PRO
ZMĚNU. Jelikož se jedná o projekt týkající
se zdravé výživy a zdravého životního stylu, vypravili jsme se na výukový program
školského zařízení Rozmarýnek s názvem
Případ doktor Sacharin. Žáci se zde hravou formou seznámili s tím, co způsobuje
nadměrné množství cukru pro naše tělo.
Ve cvičné kuchyni si připravili zdravé palačinky, které si na závěr programu i snědli.
V měsíci říjnu proběhla Drakiáda, volby do školního parlamentu, Dýňování.
V rámci hodiny Člověk a jeho svět vysadili žáci
3. - 5. ročníku v přírodní zahradě nový strom

Pečení perníčků

– jeřáb moravský, jehož plody se dají jíst.
V listopadu prošel částí naší vesnice
lampionový průvod. Nejkrásnější lampiónky byly ty vlastnoručně vyrobené. Mladší
žáci se na svátek sv. Martina vypravili společně s mateřinkou na Výstavu drobného
zvířectva do Slavkova u Brna. Prohlídkou
zvířat jsme strávili celou hodinu a zbývající
čas jsme využili k podzimní procházce kolem slavkovské říčky Litavy.
V neděli 20. 11. 2016 uspořádal Obecní úřad Nížkovice akci „Setkání se seniory“.
Našim starším občanům přišly popřát svým
pásmem písniček, básniček a flétniček i děti
mateřské a základní školy. Na konci svého
vystoupení děti rozdaly ručně vyrobená přáníčka. O týden později, první adventní neděli, jsme rozsvítili společně s Obecním úřadem
a všemi návštěvníky obecní vánoční strom.
Ani v prosinci nezahálíme. Máme za sebou pečení perníčků, které se dětem povedly i díky velké pomoci babiček Kocmanové

a Mudrlové. Ve stejný den jsme zažili návštěvu našich kamarádů z dětského domova
LILA v Otnicích. V době, kdy budete držet
v rukou toto číslo zpravodaje, již budeme
mít za sebou dvě největší tradiční prosincové akce naší školy a školky – Vánoční dílničky s jarmarkem a Vánoční benefiční koncert
v kostele sv. Kunhuty v Nížkovicích, jehož výtěžek opět půjde pro naše kamarády Liláčky.
Všem ze srdce přejeme krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších
a úspěšné vykročení do nového roku.
Dagmar
Mudrlová, DiS.
g

Adventní čas s Liliáčky

Výukový program Rozmarýnek

Vystoupení pro seniory

Prosinec 2016

5

Tatínkovo čtení
Mluvené slovo je dnes vzácným darem. Obklopuje nás svět plný ikonických obrazů, symbolů a tlačítek. Sdílíme virtuálně. Zažíváme příběhy
a prožíváme zážitky, které si nejčastěji nemáme čas ani sdělit. O to cennější je příběh, který máme příležitost poslouchat. Když si čas na jeho
poslouchání uděláme... V knihovně v Nížkovicích jsme se s dětmi sešli
21. 11. s tatínkem Elišky panem Baňařem, abychom si společně vyslechli
z knihy „Příběhy skřítka Medovníčka“ pár jeho příběhů. Byl to pro děti
i pro nás krásný čas společného sdílení. Pojďme společně poslouchat
a prožívat příběhy.
Bc. Klára Skrbková

Návštěva studentek
v naší škole
Mlhavé úterní ráno 15. listopadu
přijela do naší málotřídní školy vzácná návštěva. 12 studentek Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity se svým
vyučujícím doc. Mgr. Jiřím Havlem
zavítalo na dopolední výuku. Naším cílem bylo ukázat, jak se učí žáci naší školy. V hodinách Českého jazyka, Anglického jazyka, ve Vlastivědě, Matematice,
Člověku a jeho světě i ve Čtenářské
dílně mohli příchozí vidět metody kritického myšlení, prožitkové učení, skupinovou výuku, sebehodnocení žáků
i hodnocení kooperativní výuky. Společný rozbor shlédnutých náslechů
obohatil nejen studentky 5. ročníku
Učitelství pro 1. stupeň základní školy,
ale i nás učitelky a žáky. K závěrečnému
hodnocení s doc. Mgr. Havlem se připojil i starosta obce Dušan Horák.
Touto cestou děkuji všem kolegyním, které se do přípravy i realizace
setkání aktivně zapojily a tím pozitivně
prezentovaly naší školu. Děkuji Mgr.
Martě Valentové, Mgr. Vlastě Sládečkové, Dagmar Mudrlové, DiS. a Ivetě
Kubové.
Bc. Mgr.Ivona Princlíková

Kronika
Narodili se:
23.11. Lubomír Bělka

Opustili nás:
2.10.
Josef Krejčí
11.11. Zdeňka Poláčková

Jubilanti 2016
Říjen
31.10.

Jan Doležal (70)

Listopad
6.11.
Jaromír Hrbáček (80)
Prosinec
1.12.
Zdeněk Poláček (70)
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Dějiny farnosti v Nížkovicích
Farní kostel svaté Kunhuty
Nynější kostel svaté Kunhuty byl postaven v letech 1727 –
1728 knížetem Lichtenštejnem. Dříve zde stál gotický kostel, některé bohatě profilované fragmenty ostění vstupu byly nalezeny
při podsekávání a izolování zdiva v 80-tých letech. Z té doby je
v kostele uchováno torzo kamenné křtitelnice a část profilovaného
ostění vchodu, některé prvky jsou zazděny u vjezdu na farní dvůr.
Patronka kostela, svatá Kunhuta, byla manželkou německého císaře Jindřicha. Na oltářním obraze z r. 1852 je výjev kráčející císařovny po rozžhavených železných plátech, aby čelila křivé obžalobě
z nevěrnosti manželovi.
Svátek sv. Kunhuty se slaví 3. března, hody se však slaví druhou
neděli v září. Roku 1842 byly ve špatném stavu asi 100 let staré
varhany, oltář se svatostánkem i kazatelna. V roce 1847 uhodil do
věže blesk a zapálil ji, oheň byl hned uhašen. Roku 1852 byla pokryta střecha břidlicí na šindelích a kostel i věž nově omítnut. Na
kostele se po celou dobu jeho existence trhalo zdivo, a kostel býval
zevně nebo uvnitř opravován: poprvé 1770 brzy po postavení, dále
v letech 1790, 1852, 1860, 1870, 1883 a 1905. Velké statické zajištění podbetonováním věže a stažením ocelovými táhly proběhlo
po II. světové válce, kolem r. 1950 byla odstraněna zděná klenba v chrámové lodi. Oprava statiky zdiva kněžiště se opakovala
r. 2003 a stažení klenby s novou omítkou r. 2010. Kamenné schody
ke kostelu byly vybudovány r. 1883, další kolem r. 1960 z teracca
a tyto byly nahrazeny v roce 2009 žulovými stupni. Dřevěné boční oltáře Sv. Jana Nepomuckého a P. Marie z roku 1888 byly po
r. 1950 nahrazeny mramorovými, ze zrušených oltářů z kostela
v Olomouci.
Původní stoleté varhany dosloužily roku 1842. Nové varhany
postavil varhanář František Svítil z Nového Města na Moravě a poprvé se na ně hrálo 26. září 1847. Opravovány byly r. 1876, dále
r. 1902 s novým měchem, r. 1999 s novou klaviaturou, pedálem,
měchem a ventilátorem, naposled r. 2010 po zatečení špatnou střechou.
V roce 1998 proběhla celková oprava interiéru. Nápis na klenbě, který musel být při opravě omítky v roce 2010 odstraněn, uváděl: „Ke cti Nejsvětější Trojice a svaté Kunhuty v roce Ducha Svatého. Letos generální oprava interiéru – výmalba, osvětlení, nová
elektroinstalace, oprava soch a hlavního obrazu, křížové cesty,
nový motor varhan. LP 1998 – 21. 11. Papež Jan Pavel II., biskup
brněnský Vojtěch Cikrle, farář a děkan slavkovský P. Milan Vavro, kaplan P. Pavel Habrovec, kostelník Stanislav Zeman.“ Vnitřek
kostela byl vymalován dříve okrovým odstínem, nová výmalba je
v bílé barvě. Opravený křišťálový lustr byl získán z kostela v Šatově. Práce na obnově v r. 1998 byly v hodnotě 95 tis. Kč.

Jeden pořádný dárek
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se
sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel
mrkl na hodinky a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se usmála: „Ale ještě
tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce.“ „Ještě že
jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů,
syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si

Do práce při opravě fasády věže a lodi se pustili farníci, většinou
důchodového věku, v r. 1999 nákladem 100 tis. Kč z dotace okresu.
Nátěr barvou Paulín je v okrovém odstínu. V roce 2001 byl proveden nátěr střechy věže, nové omítky pod věží, hromosvod, digitální hodiny na zvony a obec zařídila nové modré ciferníky. Další
velká část prací proběhla v roce 2003. V kněžišti byly přebroušeny
schody pro úpravu dlažeb a pod nový oltář. Statické zajištění kleneb
kněžiště bylo provedeno firmou Zamazal z Brna. Bylo spojeno se
svépomocnými pracemi s odkopáním zeminy kolem kostela a položením izolací, opravou podlahy sakristie a výstavbou tumby oltáře
pod svatostánek. Kameníci zadláždili kněžiště mramorem a upravili
z původních oltářů nový mramorový oltář a ambon podle nových
liturgických stanov. Cena prací za rok 2003 byla 269 tis. Kč.
Opravy v kostele po r. 2000 v hodnotě 130 tis. Kč: mramorování tumby pod svatostánkem a pozlacení ornamentů na mramorových oltářích. Byl opraven nátěr sochy P. Marie Lurdské a Božského Srdce na bočních oltářích, víko křtitelnice a svícen na paškál.
Varhanní měch byl děravý a nepřiměřeně velký, byl pořízen nový
a varhany po 7 letech ošetřeny proti červotoči a naladěny.
Po roce 2005 se začaly projevovat trhliny v oblasti kůru a klenby presbytáře. U kůru dokonce pokleslo zdivo schodiště a došlo
k četným prasklinám klenby kůru a severní chrámové stěny. Důvodem bylo zřejmě zatékání dešťových vod z okapů pod základovou spáru. V roce 2010 byl proto znovu položen podél stěny
povrchový betonový žlab, který odvádí dešťové vody kolem celého
kostela. Oprava klenby v presbytáři spočívala v odstranění omítky, která byla již zvětralá, odlupovala se a opadávala. Podle průzkumu byla omítka stará přes 200 let a měla několik vrstev maleb.
Z původní výmalby se dochovaly dva andílci, které nebylo možné
zachránit. Před osekáním jsme je vyfotografovali a části omítky
s malbou uschovali na kůru. Cihelná klenba byla v některých místech popraskaná, bylo ji nutno zpevnit systémem kovových prutů,
usazených v cementové směsi ve vyfrézovaných drážkách. Nová
omítka byla vymalována v bílé barvě.
Při příležitosti setkání rodáků v neděli 2. července 2006 požehnal P. Doc. Petr Mareček, kaplan ze Slavkova, při mši svaté
v kostele obecní vlajku a znak Obce Nížkovice. Průvod s hudbou,
krojovanými stárky, knězem, starostou Petrem Plotěným, zastupiteli obce a věřícími se vydal s praporem od obecního úřadu do
kostela. Již od roku 2000 se pořádá v Nížkovicích Tříkrálová sbírka
a pohybuje se kolem 12 tis. Kč.
Opravy kostela byly završeny slavností posvěcení nového oltáře a kostela brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v sobotu
8. června 2013.
Sepsal P. Mgr. Milan Vavro, slavkovský děkan

popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby
ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže…
kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na
penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam
a kupte všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že vaše příkazy vždycky plním, ale tentokrát to vážně
nejde.“ „Proč nejde? Copak si osmileté dítě
může přát věc, kterou mu nemůžu koupit?
Ukažte mi ten seznam!“ Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl:
„Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby

sis celý příští rok pro mne každý den (nebo
skoro každý den) našel půlhodinku času.
Nic jiného nechci. Tvůj František.“
Milí přátelé, předpokládám, že mnozí z nás se v tomto příběhu najdeme a že
nám to pomůže k prožití svátků dvojím
směrem – ve vztazích k lidem a k Bohu.
Každý z nás máme zkušenost, co to znamená být někomu blízko, sdílet s druhým
člověkem život. V množství práce a starostí se nám stává, že nemáme čas věnovat
se právě těm nejbližším a navzájem se sdílet. Vánoce jsou dobou, kdy k tomu máme
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příležitost a kdy to od sebe navzájem také
očekáváme.
Pokud jsme věřící, nepatří Bůh také
mezi ty, kteří čekají na náš osobní vztah?
Pokud se na něj obracíme jen s prosbou
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o pomoc, radu, útěchu nebo ochranu, touží
určitě po něčem podobném, jak to vyjádřil
malý František v příběhu otázkou: „najdi
si na mne také trochu času“. Když si o Vánocích připomínáme, co vše Bůh vykonal

v Ježíši pro nás, není to výzva, učinit také
něco pro něho?
Nové a radostné prožití těchto vztahů
o svátcích vánočních vám přeje
P. Milan Vavro, slavkovský děkan

Vánoce 2016
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30.
Půlnoční mše svatá v Nížkovicích 24. 12. ve 22.00 (Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Němčany 23.00, Slavkov 23.00).
Mše sv. 25. - 26. 12. a 1.1 v Nížkovicích v 9.30.
25. 12. Průvod Svaté Rodiny městem, ve Slavkově 15.30 z náměstí se zvonečky.
8. 1. Koncert Collegium musicale bonum, Dům Sv. rodiny Slavkov v 16.30.

Relaxace v termálech
V průběhu prázdninových měsíců mě
pan starosta požádal, zda bych vymyslela
a zároveň naplánovala nějaký zájezd pro
občany Nížkovic. Po svých zkušenostech,
ale i u ostatních známých jsem zjistila, že
občané mají zájem o termální lázně. Vybrala jsem Velký Meder na Slovensku, kde
jsem již nekolikrát byla a líbilo se nám tam.
Velký Meder (dříve Čalovo) je termální
město, od 70. let se dostává do podvědomí díky termálnímu koupališti. Chemické
složení geotermální vody podle zkušeností
lékařů má příznivé účinky na léčení kloubových onemocnění páteře, svalovou únavu
a celkově přispívá na léčení kloubových
onemocnění. Velký Meder má navrtaný nejteplejší pramen termální vody na území SR
s teplotou 92 st.celsia. K dispozici je 8 bazénů,
z toho nejteplejší má 38 st.celsia. Celkový povrch vodní plochy činí 3 910m2. Celý areál je

situován v lesoparku ve výměře 100 ha.
Na své si přijdou milovníci vířivek,
rekreační plavci i sportovci. K dispozici je
i venkovní dětský bazén s hracími elementy,
jako jsou vodní trychtýř, dělo a sedm adrenalinových atrakcí. Velký Meder se pyšní
nejvyšším počtem slunečných dnů na Slovensku, což se nám povrdilo i v den našeho
zájezdu, kterým byla sobota 28. září 2016.
Dopravu nám zajišťovala autobusová
doprava Lechner z Brna, autobus měl 57
míst a všechna sedadla byla obsazená. Plakát s nabídkou nevisel ani 14 dní a již bylo
obsazeno. Vstupné činilo 300,- Kč na osobu, obsahovalo dopravu, pojištění a vstupné na koupaliště. Cena byla velmi výhodná,
protože obecní úřad přispěl na dopravu
krásnou částku 10.000,- Kč.
Vyjížděli jsme ráno v 6:00 hodin, návrat
byl něco po 21:00 hodině. Lidem se zájezd

moc líbil, myslím, že všichni byli spokojení
a již nyní se ptají, kdy se bude zájezd opakovat. Obsazení bylo různorodé, nejvíce
důchodců, 8 dětí, ostatní střední a mladá
generace. Cestou zpět si většina nakoupila
výborné maďarské koření v krámku těsně
u lázní a také si nezapomněli koupit nezbytné občerstvení na cestu zpět. Zaměstnanci
termálního koupaliště jsou velmi vstřícní,
dokonce zaslali paní z našeho zájezdu zpět
župan, který v lázních zapomněla.
Celkově patří velký dík Obecnímu úřadu v Nížkovicích, který myslel na občany
a daroval tak velkou částku, bez které by
byl zájezd mnohem dražší. Právě cena byla
pro mnohé, (především důchodce a rodiče
dětí), velmi příznivá. Snad se podaří tento
zájezd v příštích letech zopakovat.
Kocmanová Zdenka st.

Kateřinská zábava
I v letošním roce se nížkovické ženy,
ve spolupráci s obcí Nížkovice, rozhodly
uspořádat dne 26. 11. Kateřinskou zábavu,
kterou navštívilo 114 platících. Na zábavě
zahrála kapela Sebranka z Dražovic.
Letošní ročník byl plný překvapení.
Celkem 11 párů místních (ale i přespolních) žen se rozhodlo v letošním roce
změnit svůj „outfit“ a obléklo si netradiční
kroje
j od p.
p Práchynské
y
z Nížkovic. Kroje
j

svými barvami rozzářily taneční parket
a sklidily obrovský úspěch jak u samotných „Kačenek“ tak i u návštěvníků.
Zábava začala tradičně nástupem krojovaných žen a dívek a nechybělo ani půlnoční překvapení. Připravena byla bohatá
tombola, která byla vyprodána v rekordním čase. Zvláštností letošní zábavy bylo i
stržení panenky Kateřiny - poprvé ji strhli
hned dva muži zároveň.

Zábava byla vydařená a doufáme, že
příští rok bude alespoň stejně dobrá jako
letos. Za všechny „Kateřiny“ bychom chtěly
poděkovat obci Nížkovice, že nám umožnila zábavu uspořádat, p. Práchynské za nádherné kroje, sponzorům za dary do tomboly
a v neposlední řadě i všem ostatním, kteří se
na pořádání této akce podíleli.
Mgr.Eliška Brabencová
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Rozsvícení obecního
vánočního stromu
...Vánoce čarovně zavoní,
Vánoce přichází k nám...
První adventní neděle tentokrát připadla ještě na konec listopadu. O to dříve nastal ve většině domácností čas příprav, uklízení,
nákupů a pečení. Alespoň na chvíli jsme se zastavili v této předvánoční době, abychom společně s občany Nížkovic a všemi ostatními návštěvníky rozsvítili obecní vánoční strom.
Setkání zahájil několika slovy místostarosta obce Ing. Jaromír
Fridrich. Se svým pásmem zimních básniček a písniček vystoupily děti Základní a Mateřské školy, které ve svém mluveném slovu rovněž připomněly tradiční vánoční zvyky. Krájelo se jablko
a s napětím se čekalo, zda se ukáže jádřinec ve tvaru hvězdičky či
křížku. To první značí zdraví, křížek ukazuje na příchod nemoci
či smrti. Dále se pouštěly lodičky a zapálila se první svíčka na adventním věnci. Na zahřátí byl připravený svařák a čaj, na ochutnání cukroví, které letos napekly místní důchodkyně. Prostory
kolem Obecního úřadu vánočně nazdobili pracovníci obce, kteří
se rovněž postarali o zdárný průběh celé akce.
..Vánoce – každý má někoho
a nikdo nebude sám.
Stejně jako je v písničce, kterou děti zpívaly pod vánočním stromem, přejeme všem krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších. Přejeme všem vánoční čas s atmosférou pokoje, klidu a lásky.
Dagmar
Mudrlová, DiS.
g

SK Nížkovice

Podzim 2016

Muži „A“ - III. třída skupina B
1. Vážany nad Litavou
13
2. Velešovice
13
3. Slavíkovice
13
4. Křenovice B
13
5. Bošovice
13
6. Zbýšov
13
7. Nížkovice
13
8. Kroužek
13
9. Mouřínov
13
10. Dražovice B
13
11. Heršpice
13
12. Němčany
13
13. Lovčičky
13
14. Milešovice
13

13
10
7
7
7
5
6
5
5
5
3
2
2
1

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

0
1
4
5
5
3
6
4
6
7
9
9
10
9

74:13
56:22
47:32
30:26
30:33
44:44
37:40
37:41
38:34
34:31
21:47
20:48
15:42
22:52

39
32
23
22
22
20
19
19
17
16
10
8
7
6

Muži „B“ - IV. třída skupina B
1. Kobeřice B
9
2. Nížkovice B
9
3. Velešovice B
9
4. Kroužek B
9
5. Letonice B
9
6. Hodějice B
9
7. Křižanovice B
9
8. Nesovice B
9
9. Rašovice
9
10. Šaratice B
9

8
7
6
5
4
4
4
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
2
3
4
5
5
5
5
6
8

35:13
26:14
27:19
30:22
29:19
21:19
19:29
18:25
16:23
8:46

24
21
18
15
12
12
12
10
7
3

Dorost - okresní přebor
1. Moravské Málkovice
2. Křenovice
3. Kobeřice/Nížkovice
4. Habrovany
5. Křižanovice/Slavkov

8
8
8
8
8

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

24:13
17:16
15:17
15:15
10:20

16
13
13
10
4

Starší žáci - okresní přebor
1. Kobeřice/Nížkovice
2. Bučovice
3. Dědice
4. Nesovice/Brankovice
5. Pustiměř

8
8
8
8
8

6
5
4
2
1

38:10
64:19
24:56
25:39
9:36

19
16
13
6
4

129:30
106:28
146:41
84:36
86:55
104:73
89:40
77:72
83:96
50:108
28:159
11:255

30
30
27
22
19
17
16
15
9
7
3
0

1
1
1
0
1

1
2
3
6
6

Přípravka starší - okresní soutěž sk. B
1. Rousínov
11
10
2. Křenovice
11
10
3. Šaratice
11
9
4. Bučovice
11
7
5. Otnice
11
6
6. Velešovice
11
5
7. Bošovice
11
5
8. Dražovice
11
5
9. Zbýšov
11
3
10. Kobeřice/Nížkovice
11
2
11. Křižanovice
11
1
12. Slavíkovice
11
0

0
0
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0

1
1
2
3
4
4
5
6
8
8
10
11
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