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XX. Obecní ples

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, držíte v rukou
první letošní číslo Nížkovického zpravodaje…. takto začínalo slovo zastupitele
před třemi lety. Kdo si vzpomene, tak ví,
že jsme ze zpravodaje chtěli učinit čtvrtletník, což se podařilo a všem, kteří se na
jeho vydání podílejí, patří velký dík. Nepodařilo se zapojit do psaní příspěvků veřejnost, nu co naplat, tak to je.
Nebudu zde hodnotit, co všechno se
udělalo, co se povedlo, co méně. Rád bych
Vás seznámil s tím, co nás letos čeká a nemine. V dubnu si připomeneme osvobo-

zení naší obce. V červenci oslavíme Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
a také upálení Jana Husa. V září Den české
státnosti, tj. den zavraždění svatého Václava. V listopadu Den boje za svobodu
a demokracii, a že je co si připomínat, neboť
snahy politiků o oslabení demokracie jsou
v dnešní době na denním pořádku. A říjen
jsem si nechal úmyslně nakonec. V tomto
měsíci si připomeneme Den vzniku samostatného československého státu. A není
to výročí ledajaké. Letos si připomínáme
sto let od vzniku Československa. Spous-

ta lidí se dnes ohání Masarykem, ale kdo
z nich (z nás) se podle něj i chová? Buďme
hrdí na to, kdo jsme, čí jsme potomci.
Ač to tak nevypadá, jsme na prahu jara
a všichni se těšíme na jarní sluníčko. Počasí si ovšem dělá, co chce, tak jako vždycky.
Přeji Vám po letošní zimě nezimě hodně
slunečných dnů, občas nějaký déšť a hlavně dobrou náladu. Přeji nám všem, aby se
do dění v obci zapojilo více Vás občanů.
„Mějte se fajn a něco pro to dělejte“.
Dušan Horák,
starosta obce
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Vepřové hody
V sobotu 20. 1. 2018 proběhly v naší obci již druhé vepřové
hody. Veškeré produkty se vyrábí den předem, a jelikož jsme přidali na množství, aby vás ubylo, na které nezbylo, tak to byla celkem makačka. Vyrábělo se do pozdních nočních hodin, aby ráno
bylo vše připraveno. Dle zájmu a ohlasů Vás občanů to vypadá,
že výrobky chutnaly. Do dalších ročníků máme zase co zlepšovat
a budeme rádi, když celé dopoledne, ale klidně i odpoledne strávíme společně na této obecní akci. Veškerý výtěžek je věnován
na akce pro děti, část byla použita na dětský maškarní karneval
a zbývající část bude použita na dětský den. Děkujeme všem, kteří
pomohli s výrobou a prodejem.
Ing.Miroslav Kousek

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6.1.2018 se v naší obci, jako každoročně, uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita.
V Nížkovicích tuto sbírku organizovala paní Blanka Žaroská,
kterou pak pro nemoc vystřídala paní Jitka Cagášková. Sbírka se
koná také ve spoluprá se ZŠ a MŠ Nížkovice. V letošním roce se
do sbírky zapojilo 14 dětí, což nás všechny velmi potěšilo. A aby
malí kolednící měli i správné dobové ošacení, Obec Nížkovice
nechala pro ně ušít barevné pláště.
V letošním roce nám počasí přálo. Po ukončení sbírky jsme
se sešli na malé občerstvení na místní faře. Něco malého k zakousnutí připravili dospělí koledníci a Obec k veliké radosti dětí
objednala pizzu. Poděkování patří také panu Karlu Čumbovi,
který stejně jako v předešlých letech, zatopil v peci a uvařil nám
něco pro zahřátí.
V letošním roce se vybralo 18 337,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
Jaroslava Helísková

Vítání občánků
Jaro se nezadržitelně blíží a tak nastává i čas vítání nových
občánků.
Dvě maminky sedí na židlích v obřadní síni. V náručí svírají své ratolesti. Po boku se jim pyšní tatínci a za nimi přihlížejí
rodinní příslušníci. Konečně nastal ten slavnostní den. Den, kdy
bude jejich dítě oficiálně přivítáno jako nový občan Nížkovic.
Poprvé v tomto roce pan starosta vítal Natálku a Aničku. Po
úvodních slovech a odrecitovaných básních děvčat následovalo
představení rodin, kterým přednesl slavnostní řeč starosta obce
pan Dušan Horák. Slib, že budou vychovávat děti v dobrého
a čestného člověka, rodiče zpečetili svými podpisy do pamětní
knihy. Po závěrečné básni byly maminky obdarovány kytičkami
a děti drobnými dárečky. Na úplný závěr ceremoniálu byli všichni účastníci společně vyfoceni a rodiče využili i možnost vyfotit
své dítě v naší krásné kolébce.
Alena Ondrová

Myslivecký spolek Nížkovice
V současné době má 13 členů. Loňský rok byl pro nás obzvláště smutný,
neboť jsme se museli rozloučit se třemi
našimi kamarády, členy našeho spolku,
a to panem Jaromírem Hrbáčkem, panem
Miroslavem Tvrdoňem a panem Karlem

Hrbáčkem, který působil jako dlouholetý
hospodář organizace. Čest jejich památce.
Přesto činnost spolku pokračuje, neboť jeho hlavní náplní je v přiměřené míře
zachování veškerých volně žijících druhů
zvěře.

V zimním období pokračovalo přikrmování zvěře, které prakticky začalo hned
po žních, neboť jakmile kombajn sklidí
obilí, tak vzápětí je pole podmítnuto a tím
zvěř ztrácí obživu i krytinu a je tak snadnou kořistí predátorů.
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V loňském roce došlo k výskytu vysoce
nakažlivé nemoci a to afrického moru prasat, na člověka nepřenosného. Náš spolek
hospodaří na pozemcích, které byly zahrnuty do oblasti s intenzivním odlovem, což
v praxi znamená co nejvíce a bez omezení
lovit prase divoké.
Do současné doby máme odloveno
24 ks této zvěře a tak plníme nařízení Státní veterinární správy a nadřízeného orgánu, což je Státní správa myslivosti.

3
Ne všichni občané Nížkovic asi ví, že naším členem je také pan Zdenek Fabián, který
je současně i v klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty. Ve svém bydlišti
pečuje o množství přísně chráněných dravců,
které jistě rád případným zájemcům ukáže.
Klub sokolníků byl založen v Opočně v roce
1967 – letos tedy slaví 50 let od jeho vzniku.
Klub sokolníků se v roce 1991 stal
členem mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochran dravých ptáků (IAF).

Kronika
Narodili se:
Anna Černá, 9.12.2017
Tobiáš Malík, 13.2.2018
Adéla Malíková, 21.2.2018

Opustili nás:
Ludmila Šmerdová - 27.2.2018
Zdeněk Poláček – 14.3.2018

Jubilanti 2018
Leden
Mančík Ladislav, 19.1.1948 (70)
Únor
Jan Jandl, 2.2.1948 (70)
Danuška Kameníková, 19.2.1933 (85)
Březen
Stanislav Mazal, 1.3.1948 (70)
Miroslava Gregerová, 15.3.1948 (70)
Josefa Hrbáčková, 27.3.1938 (80)
Věra Křivánková, 28.3.1938 (80)
Anna Majdlochová, 28.3.1938 (80)

Ze života základní a mateřské školy
Důležitá oznámení školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ Nížkovice proběhne ve čtvrtek 19. 4. 2018
v době od 14,00 do 16,00.
U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad povinné školní
docházky předloží žadatel v co nejkratší době doporučující stanovisko odborného lékaře a pedagogicko - psychologické poradny.
Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat ve čtvrtek 3. 5. 2018
od 14,00 do 16,00.
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele a vyplněnou žádost o přijetí, s doporučením dětského lékaře. Potřebné formuláře k zápisu budou před zápisem k vyzvednutí
ve vestibulu MŠ nebo ke stažení na webových stánkách školy.

Čestný název naší školy
Naše ZŠ a MŠ dosáhla vysokého profesního ocenění. Jsme
oprávněni užívat čestný titul: Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Tento čestný název nám udělil děkan
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Velmi si tohoto čestného titulu vážím. Potvrzuje kvalitu vzdělávání dětí a žáků na naší škole. Oceňuje profesionalitu, pracovní
nasazení a zkušenosti všech pedagogů i ostatních zaměstnanců.
Naše škola je zařazena mezi školy, na které mohou studenti Pedagogické fakulty vykonávat svoji praxi. Tím se budou blíže seznamovat s výukou dětí a žáků v reálném životě.
Touto cestou velmi děkuji všem mým kolegům.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Členství sdružuje zástupce z 86 zemí světa.
V roce 2010 bylo na konferenci UNESCO
v africké Nairobi zapsáno české sokolnictví na seznam nehmotného kulturního
dědictví lidstva. Česká republika si tak vysloužila celosvětové uznání podobně jako
česká myslivost, která je též zapsána jako
nehmotné kulturní dědictví.
S blížícím se začátkem jara vám přeji
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Poláček Silvestr, předseda MS
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Výukový program Lipka Jezírko
Poslední únorový den jsme s žáky 1. - 5. ročníku navštívili
pracoviště Lipky Jezírko, které se nachází v krásném prostředí
lesů poblíž brněnských Soběšic. Žáci 1. a 2. ročníku byli na výukovém programu MRAVENCOVO DESATERO, žáci 3. - 5.
ročníku na programu nazvaném POTRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA.
Mravencovo desatero
Žáci se dozvěděli, k čemu má mravenec tykadla, kam vedou
mravenčí silnice a poznali mravenčí rodinu. Součástí programu
bylo prolézání modelem mraveniště. Hravou formou ve skupinkách skládali puzzle mravenců a jejich vývoj, hledali jejich
pomocníky i nepřátele. V zimní přírodě si zahráli „Na žlunu“,
sbírali potravu mravenců v lese, obdivovali lesní mraveniště
a využili jezírko na společné klouzání po ledu. V dílničce si každý vytvořil ze skořápek ořechů své mraveniště.
Potravní vztahy a fotosyntéza
Úvodní část programu probíhala společně. Poté byli žáci losem rozděleni do čtyř skupin – rodin.
Během pestrých aktivit žáci zjistili, kdo je to rozkladač, odkud čerpá živá příroda energii. Prozkoumali potravní vztahy
mezi organismy a dramaticky ztvárnili fotosyntézu. Žáci skládali

Hory Malá Morávka
Jako každý rok jsme i v letošním školním roce uspořádali pro
žáky naší školy lyžařský výcvik. Letos jsme ho poprvé organizovali sami a vrátili se po několika letech zpět na Kopřivnou v Malé
Morávce. Jak ubytování a stravování v horském hotelu Brans, tak
i sjezdovka se zázemím nás velmi příjemně překvapily. Hotel je doslova od základu přestavěný, moderně vybavený i s wellness částí
a s příjemným a ochotným personálem. Sjezdovce kraluje šestisedačková vyhřívaná lanovka s bublinou. Zůstal zde i vlek kotva
a dětský svah s kobercem. Děti ocenily i skákací hrad s občerstvením přímo na sjezdovce, trampolínu a svah na bobování. Sjezdovka
je modrá a dostatečně široká. Pod lanovkou je část sjezdovky červené.
Děti byly rozděleny do tří družstev. Ve třetím družstvu byly děti,
které neuměly vůbec lyžovat nebo lyžovaly jen málo. Druhé družstvo tvořili již pokročilejší lyžaři a v prvním družstvu byli ti nejlepší.
Jak se děti zlepšovaly, postupovaly do dalšího družstva. V neděli
jsme se ubytovali a prozkoumali sjezdovku s lanovkou. Hlavně nás
zajímalo, jak se na ni nasedá a jak to zvládneme. V pondělí dopoledne třetí družstvo vyrazilo na mírný svah za hotel a učilo se stát
na lyžích, plužit, dělat obloučky, ale i znovu se postavit. Odpoledne jsme již využili dětský koberec. Druhé a třetí družstvo lyžovalo
na sjezdovce. V úterý třetí družstvo znovu dopoledne lyžovalo na
dětském koberci, ale odpoledne zkusilo lanovku a sjezdovku spolu
s ostatními družstvy. Večer jsme oslavili narozeniny Laury. Ve středu byl odpočinkový den. Dopoledne proběhla přednáška a praktický výcvik sebeobrany se správcem chaty panem Rokosem, který je
trenérem bojových umění. Odpoledne jsme se vyřádili na bobech,
lopatách a na trampolíně. Ve čtvrtek jsme zrušili třetí družstvo a
všechny děti lyžovaly na velkém svahu rozděleny jen do dvou skupin. Odpoledne si na závěr všichni sjeli i červenou sjezdovku. Večer
děti absolvovaly přednášku o první pomoci od pana doktora Suka a
závěrečné vyhodnocení, při kterém dostaly ocenění za to, že všichni
lyžují. V pátek nás již čekalo jen balení a odjezd domů.
Myslím si, že letošní hory byly jedny z nejlepších, na kterých
jsme byli. Zásluhu na tom má určitě skvělé počasí, dostatek kvalit-

puzzle s potravními řetězci a na toto téma si zahráli pohybovou
hru i venku. Velmi zajímavá naučná část byla o brouku rozkladači – hrobaříkovi.
Na závěr nemohlo chybět sklouznutí na zamrzlém jezírku.
Pak jsme obohaceni o nové poznatky a zážitky odjížděli příjemně
promrzlí do školy.
Mgr. Marta Valentová

ního sněhu, ale i ubytování a moderní lanovka, která ušetřila síly
a nervy nám i dětem při výcviku. Dále jsme s sebou měli výborné
děti, které v lecčems předčily s námi ubytované sedmáky. V neposlední řadě bych rád zmínil a poděkoval i všem „dospělákům“ - instruktorům – Ivoně Princlíkové, Dagmaře Mudrlové, Marii Gálové
a Dušanu Horákovi, zdravotníkovi panu MUDr. Sukovi a všem rodičům, kteří obětavě a zkušeně zapínali lyžáky, kontrolovali oblečení, hledali lyže a foukali bolístky.
Mgr. Bc. Václav Princlík

Projekt Kniha
V týdnu od 5. 3. do 9. 3. měli žáci, kteří nejeli na hory, pestrý
program ve škole. Tématem celého týdne byla KNIHA. Zjistili, jak
kniha vzniká, kolik různých profesí je k tomu třeba. Třídili knihy
podle různých žánrů (poezie, próza, drama …). To vše jsme využili při návštěvě místní knihovny. Nově upravené prostory se žákům
moc líbily. Prolistovali několik knížek a jednu jsme společně přečetli. Věříme, že se budou do knihovny vracet, v doprovodu rodičů
nebo i sami. Vyvrcholením celého týdne byla tvorba vlastních knížek. Mladší žáci vytvořili barevná leporela. Starší navázali na pořad z
předchozího týdne – komiksový workshop s panem Vydrou. Podařila se opravdu zajímavá dílka.
Mgr. Vlastimila Sládečková
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Výuka náboženství
ve škole
Na prosbu paní ředitelky ZŠ a MŠ Mgr.
Bc. Ivony Princlíkové a pana starosty Dušana Horáka začala v Nížkovicích v budově školy od října 2017 probíhat výuka
římskokatolického náboženství. Nabídku
využilo několik dětí, se kterými je pro mě
radost být a učit je.
Velmi se mi líbilo vystoupení dětí před
Vánocemi 2017 v kostele, které krásou duchovních písní a koled uvádělo posluchače do vánoční doby.
Oslovuje mě atmosféra školy svou
přátelskostí. Rovněž bych chtěla ocenit
výbornou spolupráci s vedením školy. Náboženství je každý pátek od 12:45 do 13:30
a mohou do něj přijít i děti, které nechodí
do kostela.
Přeji Vám všem požehnané Velikonoce a těším se na další setkávání s Vámi.
Sestra Gregorie, učitelka náboženství
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I když je zima, ve školce je prima
A to proto, že nás navštívila „paní Věda“ s programem
„Věda nás baví“. Naučila děti,
co jsou základní barvy a když
se spojí, vzniknou barvy další.
Samy děti si tuto „alchymii“ mohly vyzkoušet přelíváním obarvené vody potravinářskými barvami z kelímku
do kelímku. Velmi si to užívaly a světe div se - žádná potopa se nekonala. Na památku
tohoto zajímavého dopoledne dostaly všechny děti od paní Vědy odznáček.
První jarní dny děti zažívaly dopoledne na velikonočních výstavách. Předškoláci
společně s žáky ZŠ v Heršpicích v pondělí 19. března, kde mohli shlédnout nespočet
jarní a velikonoční výzdoby. Vyrobili si ptáčka a upletli pomlázky.
Ve středu 21.3. děti I. i II. ročníku MŠ navštívily vyškovské muzeum, kde se dozvěděly
o velikonočních tradicích, prohlédly si výstavu perníků, výrobků ze šustí, modrotisku,
ovčí vlny, kravských rohů i velikonoční vajíčka zdobená slámou. Na závěr si všichni
ozdobili vyfouknuté vajíčko a do školky se vraceli obohacení, spokojení a příjemně unavení.
Romana Chvátalová

Obecní ples
V sobotu 27. ledna proběhl v místní sokolovně již XX. Obecní
ples. K tanci a poslechu hrála dambořická Taburčanka. Svými
dechovými i moderními písničkami doprovodila k tanci asi stovku návštěvníků plesu. Velmi příjemným zpestřením večera bylo
vystoupení Spolku elegantních dam, které předvedly ve třech
vstupech tanec v krinolínách, přehlídku dobového spodního
prádla a kankán. Pro přítomné byla připravena bohatá tombola.
Sponzorům, kteří přispěli hmotným, či finančním darem, mnohokrát děkujeme.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Karneval
V neděli 11. února 2018 se sál místní sokolovny zaplnil vílami,
piráty, princeznami, klauny, Lichožrouty a nejrůznějšími postavičkami z pohádek a filmů. Konal se totiž tradiční každoroční dětský
maškarní karneval. Letos nesl název „Alenka v říši pohádek a filmů“.
Děti po celou dobu soutěžily, tančily a soudě podle jejich rozzářených očí se karneval letos opravdu vydařil. Na závěr si každé
dítě odneslo „štěstíčko“ v podobě malého dárku.
Děti i dospělí tak prožili nedělní odpoledne v příjemné atmosféře. Zábavný program pro děti byl tak jako i v předchozích
letech v režii Caroly Brno, za což jim patří od malých i velkých
obrovské poděkování. Drobné odměny a dárečky pro děti připravila Obec Nížkovice.
Všem, kteří se podíleli na této akci, děkujeme.
Alena Ondrová

Ostatky
Kate v objetí Jacka na přídi zaoceánské
lodi Titanic řízenou kapitánem Edwardem Smithem, tužka Koh-i-nor, uprchlá

vězeňkyně, prezident republiky Miloš Zeman obklopený stádem zeber, řezník, Sněhurka s jedním trpaslíkem, rádcové X a Y,

smrtka, medvěd i vlk…to je jen malý výčet
masek, které prošly za hudebního doprovodu Ohřebláků v masopustním průvodu

Bžezen 2018

6
naší vesnicí 17. února. Bezmála padesát
masek procházelo vesnicí a zvonilo u každého domu. Ten, kdo otevřel, přispěl do
kasičky, nalil pálivého moku na zahřátí
a pohostil masky jednohubkami, uzeným,
klobáskou, buchtou, převážně však tradičními koblížky. Ne všechny masky vydržely
v průvodu až do konce, ale všem patří velký dík za udržování tradic v naší obci.
Celodenní veselí vyvrcholilo večerní
ostatkovou zábavou spojenou s pochováváním basy. Ponocný zatroubil na roh
a basa se pohřbila na znamení, že si na
ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Při pochovávání se četly litanie,
které vtipnou formou reagovaly na aktuální události v obci. Zábava to byla veselá a my věříme, že se příští rok sejdeme
ve stejně hojném počtu jako letos.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Dámský
ý krejčí
j v Nížkovicích
V sobotu 10. března shlédlo téměř 80 diváků představení
Divadelního spolku Slavkov u Brna „Dámský krejčí“. Návštěvníci této situační komedie byli svědky série zamotaných událostí způsobených zálety a brilantního lhaní váženého doktora
Méniera. Do děje se zapletla i skvělá tchyně paní Estragonová,
kterou bravurně ztvárnil Milan Hrazdílek, dále vtíravý domovník Dubois i Zuzana Albínová v podání rodačky z Nížkovic Petry Vyšehradské.
Představení se povedlo, o čemž svědčí velký potlesk diváků
na jeho samém konci.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Velikonoce – návrat k Bohu
Celý lidský život by se dal nazvat heslem „Návrat domů“. Narodili jsme se do
světa, který je Bohu vzdálený, ve kterém
má svou moc také zlo, nemoc a smrt. Utrpením a obětí svého života na kříži nás
Kristus přišel s Bohem smířit.
V Lukášově evangeliu vypráví Ježíš
podobenství o dvou synech a jejich dobrém otci. Každý se můžeme oběma synům
podobat. První syn si vyžádá od otce svůj
podíl dědictví, který brzy v cizí zemi pro-

marní. Domů se vrací s lítostí až dojde na
to, že u otce měl všechno a nyní nemá nic.
Druhý syn je sice celý život doma s otcem, ale přesto by se měl také vrátit domů.
On totiž svého otce nepřijal, nevážil si
jeho lásky a blízkosti, nevnímal ji. Nebyl
mu vděčný a neocenil to, co má.
Oba bratři ztratili vztah k otci. První
skrze své hříšné jednání, druhý svou nevděčností. Oba měli šanci vztah znovu
obnovit. První ji využil cestou ztráty toho,

co měl, druhý měl šanci jít cestou nalezení
a objevení toho, co stále má.
Slavením velikonoc církev vyznává
Ježíšovo zmrtvýchvstání jako definitivní
vítězství nad zlem ve světě a v nitru člověka. Velikonoce jsou pro každého člověka
novou každoroční příležitostí navrátit se
domů, k Bohu, milosrdnému Otci.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Dějiny farnosti v Nížkovicích (5.)
Nížkovice před sto lety – rok 1918
Rok tento začal drsnou zimou. Spousty sněhu z prosince vydržely i v lednu.
Únor byl mlhavý, zato březen začal krásným teplým počasím, které teprve ke

konci měsíce se ochladilo. Jarní práce
polní mohly býti pohodlně vykonány. Vedro nastalé v polovici května přešlo náhle
v mrazy, které poškodily ovocné stromy
na horách. Ještě 5. června byl silný mráz.

Pomrzly až na malé výjimky brambory
a fazole. Podzim byl poněkud deštivý.
17. listopadu napadl první sníh, prosinec
pak skončil teplým počasím 6°C. Rok byl
celkem více suchý.
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Úroda byla u nás slušná, ač se nevyrovnala letem předválečným pro nedostatek umělých hnojiv. Z ovoce se urodily
zvláště švestky a durance, méně jablka.
Kostel nebyl ani letos ušetřen rekvizice. Z rozkazu ministerstva války odebral
zde V. Káš, varhanář z Brna, prospektní
píšťaly cínové z varhan, a sice 42 kusů
o váze 19 kg, za něž vyplaceno 285 K. Peníze byly uloženy ve zdejší Raiffeisence
a tvoří varhanový fond. V červnu byly natřeny vnitřní stěny kostela a v září upraven hlavní oltář. Svatostánek nabarven,
a sochy andělů kolorovány. K vánocům
koupen od Wernera Betlém s pokladničkou „Černoch“ celkem i s dovozem za
581 K. Na faře konány potřebné opravy.
Staré chlívky nevyhovovaly, proto rozbořeny a postaveny nové a poněkud zvýšeny. Dvůr zčásti vydlážděn, farní budova
i hospodářské stavení olíčeny a natřeny
dvéře a okna. Výstava velebné svátosti 26.
1. konána způsobem slavnostním. Slouženy dvě mše sv. a ráno i odpoledne kázáno. Ke stolu Páně přistoupilo 90 komunikantů. Během celého roku přistoupilo
ke stolu Páně 908 osob, a sice 426 dítek,
50 hochů, 134 dívek, 40 mužů a 258 žen.
Kanonická vizitace byla 24. května. Vojíni,
vrátivší se z bojiště neb ze zajetí, přicházejí většinou rozerváni a jejich náboženský cit je otupělý. Ti však, kteří měli dobré jádro, vpravují se zase do spořádaného
života, a plní své náboženské povinnosti
dosti svědomitě, pokud jim to ovšem jejich zdraví, válečnými útrapami podryté,
dovoluje. Hůře je s dospívající mládeží,
zvláště mužskou, mezi nimiž se šíří náboženská lhostejnost a touha po zábavách. Jest to také jeden z následků války.
Zdejší školu opustil p. učitel Barták, zatímní správce, ustanoven za správce školy
v Podbřežicích. Zastával službu varhaníka a byl člověkem mírné povahy. Po jeho
odchodu ustanoveni na zdejší škole mladí lidé, přesvědčení protináboženského.
Tento rok byl bohatý na veliké převraty v životě politickém a zároveň rokem, kdy ukončena válka světová. Sv.
Otec Benedikt XV. nařídil, aby dne
29. června v den sv. apoštolů Petra a Pavla všichni kněží v celém světě sloužili mši
sv. za ukončení války a tyto modlitby
byly vyslyšeny. Válka skončena, než se
kdo nadál. Ústřední státy uzavřely počátkem roku mír s Ruskem, Ukrajinou
a Rumunskem a vrhly uvolněné armády
proti Italii a Francii. Po prvních úspěších
nastal obrat. Štestí válečné je opustilo.
Vojska Rakouska utrpěla v červnu v Italii
u řeky Pijavy velikou porážku a ve Francii ustupovali Němci od září neustále.
Uvnitř říše rakousko uherské následkem
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rozpínavosti Němců nastaly poměry nesnesitelné.
Pod dojmem těchto událostí nabídlo
Rakousko dohodovým mocnostem mír
a přijalo v zásadě 14 bodů Wilsonových,
mezi nimiž byla také samostatnost česká.
V zápětí na to ustavil se 28. 10. v Praze
Národní výbor, který prohlásil samostatnost československého státu. Prvním
činem republiky bylo zrušení šlechtictví
a titulů. Na poli hospodářském nestala se žádná změna. Drahotní poměry až
do konce roku byly takové, jako za války,
za to ale náboženství katolickému vypovězen boj. 3. 11. stržen památný sloup
mariánský na staroměstském náměstí
a v národním shromáždění podány protináboženské návrhy, a sice aby vyučování

náboženství na školách středních bylo
nepovinné, a na školách obecných aby
byla nepovinná náboženská cvičení a pak
učiněn návrh na provedení rozluky manželské. Katolickému lidu v naší republice
nastává těžká zkouška. Kéž v ní obstojí.
Svatá Panno Maria, svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás. Svatý Václave, nedej
zahynouti nám ni budoucím.
Zapsal farář nížkovický P. Karel Keprda. Připojena poznámka o generální vizitaci biskupa brněnského Norberta Kleina,
který navštívil Nížkovice dne 21. května
1919.
Domácí protokol fary Nížkovické,
založen od 23. dubna 1869,
zpracoval P. Milan Vavro, děkan
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Avete senior

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům,
kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní
kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou
propojených budov, kde naleznete kromě soukromých bytových
jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské místnosti,
kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, …). Součástí uzavřeného
areálu je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je určen pro soběstačné seniory,
kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu
lze tyto služby nabídnout externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová
mob: 724 793 301
www.anvete-senior.cz

Aneta Šmerdová
mob: 728 944 363
info@anvete-senior.cz
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