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Slovo zastupitele
Milí spoluobčané,
už se nám zase přehoupl další rok a s příchodem jara a přibývajícím sluníčkem čerpáme
energii a pozitivní náladu. Mnohé z nás během
zimy potrápila nějaká ta
nemoc, ale věřím, že jaro už tyto neduhy
zažene a my se budeme moci věnovat svým
koníčkům, zálibám, rodině a kamarádům.
Jako nová zastupitelka bych samozřejmě neměla zapomenout poděkovat všem, kteří mi

v podzimních volbách dali svůj hlas - děkuji.
Od začátku roku proběhlo několik
společenských akcí. Dozvíte se o nich
v dalších článcích. Vážíme si všech, kteří se na úkor rodiny a přátel věnují jejich
přípravě a realizaci. Budeme rádi, když se
na takových akcích bude podílet stále více
lidí, ať už při přípravách, realizaci nebo
jako hosté a účastníci. Musíme si přece své
soužití v obci zlepšovat a zpestřovat! A že
nás čeká bohatý program.
Musím se ale zmínit i o nepříjemných
věcech. Stále máme problém s místní-

mi pejskaři, kteří nechávají své mazlíčky
pobíhat bez vodítka a neuklízí po nich.
A ráda bych požádala kuřáky, kteří odhazují své nedopalky, kam se jim zamane,
aby využili odpadkové koše a popelnice.
Dále se v posledních dnech v naší obci
(i přes zákaz podomního prodeje) opět
objevili obchodníci s energiemi. Proto
bych chtěla apelovat na všechny, aby s těmito tzv. „šmejdy“ vůbec nemluvili.
Přeji Vám všem krásné prosluněné jarní dny a veselé Velikonoce!
Mgr. Eliška Brabencová
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Jak se bránit proti „podomním šmejdům“
Jak už jsem psala v úvodním článku,
opět se po naší obci začali potulovat „prodejci energií“. Abyste na změnu dodavatele
draze nedoplatili, dám Vám pár rad, jak těmto „šmejdům“ nenaletět. Měli byste vědět,
že v naší obci je podomní prodej zakázaný
– kontaktujte tedy obecní úřad nebo policii.
Nenechte se do ničeho nutit. Pokud
budete chtít levnější elektřinu nebo plyn,
zjišťujte si nabídky sami. Nepodléhejte lá-

kadlům jako neplacené poradenství, „výhodné LED žárovky“, „zboží zdarma“ ani
„dárky“. Po vypovězení smlouvy budou
chtít tyto „dárky“ draze doplatit.
Dodavatelé energií, ERÚ ani ČOI nechodí po domech a nekontrolují vyúčtování, faktury ani vaše doklady – nikomu je
tedy neukazujte. Pokud Vás někdo osloví
telefonem, raději odmítněte a zavěste. Do
telefonu neříkejte na nic „ano“, protože

smlouva se dá uzavřít i po telefonu. Na
věty typu „Vy jste se nám neozval“ nereagujte a zavěste.
Nikdy se nezavazujte ke smlouvě, kterou jste neviděli, pořádně nečetli nebo
něčemu v ní nerozumíte. Pokud se Vám
stane, že smlouvu uzavřete po telefonu
nebo u Vás doma, máte možnost ji do
14 dní vypovědět.
Mgr. Eliška Brabencová

Vítání občánků
Od posledního vítání uběhlo téměř půl roku. S blížícím
se jarem tak nastává čas přivítat nejmladší občánky Nížkovic.
V neděli 3. března 2019 přivítal mezi naše občany místostarosta obce Ing. Jaromír Fridrich dvě krásné holčičky – Toničku
a Dominičku. Celý program hezkými básničkami obohatily
recitující dívky Lucinka, Anetka a Simonka. Po zápisu rodičů
do pamětní knihy následovalo předání dárečků pro holčičky
a květin maminkám. Letošní první slavnostní vítání jsme zakončili společnou fotografií.
Alena Ondrová

Kronika zpravodaje
Narodili se:
Henryk Holiš
Robin Piták
Alexandra Kubaská
Nela Havelková
Michael Hájek

Opustili nás:
Jan Křivánek
Libuše Pavézková
Jaroslav Elbl
Lubomír Babák
Matylda Raková
Antonín Macháč
Stanislav Šmerda

Obec Nížkovice by chtěla požádat občany o zapůjčení historických fotografií za účelem tvorby kalendáře. Tyto fotografie přineste prosím do kanceláře
OÚ do 30. 6. 2019
Děkujeme!

Plánované kulturní a společenské akce

27.12.2018
10.1.2019
13.1.2019
28.1.2019
2.2.2019
9.2.2019
28.2.2019

Jubilanti 2019:
Významného životního jubilea se dožívají:
Leden: Jindřich Mazal
Únor: Jiří Příhoda, Jiří Juřička
Březen: Alena Rezová

Ukliďme Nížkovice
Rachot S. Kunhuty
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN DĚTÍ
Tour de Nížkovice
Turnaj nohejbal
Turnaj v malé kopané

6.4.2019
20.4.2019
30.4.2019
1.6.2019
21. a 26.6.2019
22.6.2019
29.6.2019

Ze života základní a mateřské školy
Důležitá oznámení ředitelství školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ Nížkovice proběhne ve středu 24. 4. 2019 v době od 13,00
do 15,30.
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 v úterý 7. 5. 2019 od 13,00 do 15,00
v kanceláři školy.
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 stránkách školy.
Bližší informace o zápisech najdete na obvyklých místech (vývěska obce, nástěnka
školy, webové stránky školy).
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Příprava předškoláků
Po jarních prázdninách začaly v budově školy setkávání rodičů, dětí a učitelek
Danky a Ivony. Cílem těchto aktivních
skupin je společná příprava dětí na vstup
do 1. ročníku. Každé setkání je zaměřeno
na rozvoj jedné oblasti – zraku, sluchu,
řeči, paměti, matematických představ či

prostorové orientace. Děti i jejich rodiče
mají možnost poznat prostředí školy, učitele i budoucí spolužáky dětí. Setkání bývají plná očekávání, nadšení, komunikace,
naslouchání, spolupráce, zpěvu i smíchu:)
Mgr. Bc. Ivona Princlíková,
Danuše Doležalová

Zážitkové hory
Letošní lyžařský výcvik na Malé Morávce byl v pravém slova
smyslu ZÁŽITKOVÝ. Ptáte se proč?
Počasí bylo opravdu proměnlivé: déšť, sníh, sluníčko,
vichřice. Co následovalo po zmíněné vichřici? Dva dny nešel
elektrický proud. S tím přišly nejen nečekané chvíle a změny
plánovaného programu, ale i krásných zážitků – večeře a hry
při svíčkách, netradičně osvětlené schodiště i pokoje, společné usínání. Komu se poštěstí, že vyšlape celou sjezdovku pěšky

Týden pokusů
Na žáky, kteří nejeli na hory, čekal ve škole zajímavý program.
Celý týden byl zaměřen na různé pokusy.
Pěstovali jsme a pozorovali, jak vzniká na chlebu plíseň. Podařilo se nám pomocí cukru roztančit párátka. V úterý byl „vajíčkový den „ – namáčeli jsme vejce do octa, ověřili si, jak slaná
voda nadnáší a marně jsme se snažili rozmáčknout vejce v pěsti.
Ve středu jsme rozezněli sklenice a vyrobili si jednoduchý telefon.
Mohli jsme se přesvědčit o tom, jak funguje přenos zvuku na školní
zahradě. I ve čtvrtek nám počasí přálo a tak jsme si šli na zahradu
vyrobit sopky. Všechny nám krásně vybouchly. V pátek jsme společně shrnuli průběh celého týdne, co se povedlo, co se nejvíc líbilo,
co jsme zjistili. Pak už jsme netrpělivě vyhlíželi příjezd lyžařů.
Mgr. Marta Valentová a Mgr. Vlastimila Sládečková

a potom ji sjede po červené ne na lyžích, ale po bundě? Doporučuji, je to opravdu zážitek:)
Došlo i na lyže, lyžaře a lyžníky – všichni sami lyžují a zvládli
i lyžařský slalom:) Pro děti i instruktory to byl pravý lyžařský zážitek.
Sešla se tu prima parta dospěláků, kterým patří velký dík za
pozitivní přístup a pohodový nadhled:)
A co dál? Snad i příští rok prožijeme společně zážitkové hory
jako letos.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5.ledna 2019 proběhla v naší
obci tradiční Tříkrálová sbírka. Děti
v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara obešly všechny domy v obci. Celkem
do našich ulic vyrazilo 15 dětí a 6 dospělých. Koledníci zazpívali koledu, hudební
doprovod v části obce obstaral se svou
harmonikou Radovan Brzobohatý. Věnovali drobný dárek a označili domy svě-

cenou křídou iniciálami K+M+B+2019.
Často i koledníci byli obdarováni drobnou sladkostí. Koledování jsme zakončili společným posezením u teplého čaje
a pohoštěním na místní faře. Měli jsme rovněž možnost si společně zazpívat známé
pohádkové i lidové písničky za doprovodu
zvučné harmoniky. Celkem se v naší obci
vykoledovalo 20.964,-Kč. Poděkování pat-

XXI. Obecní ples
První kulturní akcí nového roku bývá tradičně obecní ples.
Tento, již jednadvacátý, začal v sobotu 26. ledna úderem osmé
hodiny večerní v místní sokolovně. Po úvodních tónech brněnské hudební skupiny Hamrla Boys, zpestřily večerní program dvěma tanečními vstupy dva páry studentů z taneční
školy H+L Vyškov manželů Sedlákových. Studenti zatančili
klasické i latinskoamerické tance. Po dobu večera se sálem
linuly tóny dechových i moderních písní, které měly, dle zaplněného tanečního parketu, u návštěvníků plesu úspěch. Díky
štědrým dárcům a sponzorům byla nachystaná malá tombola,
která obsahovala přes stovku krásných cen. Jedním z hlavních
bodů programu pak bylo losování velké půlnoční tomboly.
Výherci si mimo jiné odnesli vysavač, křovinořez, televizor

ří Všem dárcům, koledníkům, vedoucím
skupinek, panu Karlu Čumbovi, který
nám zajistil zázemí a teplo na faře. Zkrátka
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky
2019 a věnovali svůj čas ve prospěch pomoci potřebným.
Jitka Cagášková

nebo zájezd v hodnotě 10 000,-Kč dle vlastního výběru. Již
teď se těšíme na další již XXII. ročník plesu a Vaši účast.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Vepřové hody
První únorovou sobotu proběhly opět
vepřové hody. Pokud bude pokračovat
ochota lidí přijít nám pomoci, tak tato akce
bude pokračovat i v budoucnu. U spoluobčanů mají vepřové hody úspěch. A z čeho
tak soudím? Nu z toho, že produkty se znovu prodaly téměř všechny. Dobrou náladu
pomohli vytvořit i místní muzikanti Radovan s Jirkou. Počasí se celkem vydařilo,
až na ten vítr, který nám nedovolil postavit stany pro ty, kteří by rádi chvíli pobyli.
Přesto se našli tací, kteří se chvíli zdrželi
u pohárku se svařákem. Mimo to byl k zahřátí čaj i něco ostřejšího a naše děvčata
napekla i nějaké ty buchty. Samozřejmě, že
po skončení jsme začali plánovat vepřové
hody na příští rok a tyto se uskuteční znovu
v zimě. Na závěr musím znovu poděkovat
všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této akce, jak svou prací, tak materiálovou pomocí. Je potřeba si uvědomit, že bez
těchto lidí by vepřové hody neproběhly. Tak
ještě jednou díky.
Dušan Horák,starosta obce

Dětský maškarní karneval
Letošní karneval proběhl v duchu večerníčkových postav Macha a Šebestové společně s kouzelným sluchátkem. Nechyběly
drobné odměny v podobě štěstíček, občerstvení, spousta balónků a dobrá nálada. Karnevalový rej byl plný krásných masek, na
parketě jsme viděli princezny, víly, kovboje, piráty, různá zvířátka
a další akční hrdiny. Děti si zasoutěžily a zatančily spolu s pohádkovými postavami, které byly přivolány kouzelným sluchátkem.
S čertem a princeznou si zatančily na pohádkovou písničku Když
se načančám, papoušek se slepicí naučil děti Kačeří tanec, loupežníci pobídli ke společné soutěži dětí a rodičů, se superhrdiny si
společně zatančily Makarenu. Program karnevalu byl obohacen
o vystoupení country tance a zvířátka z Madagaskaru předvedla
Step. Všichni jsme si karneval velice užili a za rok naviděnou. Program pro děti připravil Vinohraďánek Brno, z.s., a drobné dárky
a občerstvení pro děti přichystala Obec Nížkovice. Všem děkujeme za účast a pomoc na přípravě karnevalu.
Jitka Cagášková

Košt slivovice
Letos jsme uspořádali již 10. ročník
„Koštu slivovice“. Neuvěřitelně ten čas letí,
pokud bychom se nedívali na plakáty z minulých let, tak málo kdo by řekl, že už je to
opravdu desátý ročník. Nicméně košt proběhl standardně. Soutěžilo se v kategoriích
modré ovoce, meruňky a ostatní ovoce. Celkem bylo dodáno k ochutnávce 46 vzorků
a sešlo se 21 koštérů. V kategorii modré ovo-

ce zvítězil vzorek od Václava Brzobohatého,
za ním se umístily dva vzorky se stejným počtem bodů od Milana Koukala a Františka
Kocmana a poté vzorek Lubomíra Čupra.
V kategorii meruněk nejvíce bodů získal vzorek Jaromíra Herzána, druhý největší počet
bodů získal vzorek Miroslava Partyky a třetí
největší počet bodů získal Vlastimil Švestka.
V kategorii ostatní ovoce nejvíce bodů získal

František Gala za vzorek hrušky, druhý v počtu bodů skončil Jan Brabenec se vzorkem
kořalky z malin a třetí nejvyšší počet bodů
získal Jan Piták se vzorkem kořalky z letního ovoce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a těm co pomohli s organizací a zejména našim milým děvčatům Dáši a Ivetě za rozumné
rozlévání vzorků a rozdávání úsměvů.
Za TJ SOKOL Nížkovice Dušan Horák
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Ostatky aneb nový začátek
ochotnického divadla v Nížkovicích?
Ostatky spadají svým, i když proměnlivým, datem do slavnostního období mezi Vánocemi a postní dobou před
Velikonocemi. V sobotu 23. 2. proběhly
pod záštitou TJ Sokol, obecního úřadu
a především za účasti místních dobrovolníků v naší dědině. Průvod, který
letos čítal devatenáct masek, procházel
po celý den vesnicí. Do kroku i k tanci
s medvědem hrálo místní hudební uskupení Óhřebláci. Obyvatelé masky pohostili koblížky, klobáskou, uzeným a povětšinou dobrou slivovičkou na zahřátí. Sice
nepršelo, ale ani sluneční paprsky nepře-

bily studený vítr. Pan Kamínek připravil
pro průvod tradiční občerstvení.
Pokud byste očekávali, že masopustní
veselí v obci skončí průvodem, byli byste
překvapeni. A překvapeni jistě byli všichni
návštěvníci večerního divadelního představení, které si pro veřejnost připravilo
osm místních ochotníků. Divadelní hra,
která se honosila názvem „O Červené
Karkulce (aneb kde je vlk), v sobě nesla
prvky komedie, kriminální zápletky i lehce erotický nádech. Představení bylo plné
nečekaných a vtipných momentů, a jestli
bylo cílem herců rozesmát diváky, byl cíl

zcela naplněn. Vrcholem večera bylo odhalení bysty 1. Půlpána Nížkovic Prokopa
Půlkrábka.
Poděkování patří zejména manželkám
herců, které měly trpělivost a pochopení
se zkoušením této netradiční pohádky
a divákům, kteří podtrhli svou přítomností a spontánními ohlasy příjemnou
a uvolněnou atmosféru. Troufám si napsat
a věřím, že tímto představením byl položen základní kámen pro obnovení ochotnického divadla v Nížkovicích.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Divadelní představení v Nížkovicích
Dne 9. března se v sále místní sokolovny konalo divadelní
představení Doba kamenná od autora Pavla Němce. Hru ztvárnil Divadelní spolek ze Slavkova u Brna. Nejednalo se o historickou studii, ale o komedii ze života našich předků. Dozvěděli
jsme se třeba, proč měly ženy v pravěku často rozbitou lebku,
jak naši předkové přišli na výrobu slivovice, jaké byly slasti
a strasti dávných šamanů. Představení navštívilo přes 80 diváků
a dle potlesku a smíchu bych řekla, že bylo vydařené.
Mgr. Eliška Brabencová

Písničkář Slávek Janoušek pokřtil na Vítání jara svoje album
Jako každý rok první sobotu po prvním jarním dni proběhl
v Nížkovicích již 20. folkový festival Vítání jara místního písničkáře
Slávka Janouška. Program odstartovala 23. 3. v sedm hodin večer
kobeřická Bokomara se zpěvákem Lubošem Javůrkem. S kytarou
v ruce se poté představila Petra „Šany“ Šanclová – česká písničkářka,
zpěvačka a multiinstrumentalistka. Následovalo vystoupení Slávka
Janouška. Ten zde pokřtil své nové album s názvem Tohle je vzkaz,
ve kterém se vrací ideově k veršům čínského básníka Li Po, které,
jak sám řekl, kdysi objevil ve školní čítance. Zazpíval několik písní
ze svého nového alba, např. Narodit se po válce, Každý potřebuje
otce či Postupné cíle. Největší ohlas bezesporu získal Vlasta Redl

s Tichou partou, který se označil více za lepšího skladatele a textaře,
než zpěváka. Svými vtipnými glosami bavil celé publikum, které také
dokázal známými písněmi Vracaja sa dom, Husličky a Rehradice rozezpívat. Závěr večera patřil strážnické kapele W Band Waltra Bartoše s bluesovým zpívajícím kytaristou Palo Hrnčiríkem.
Celý folkový večer se nesl v duchu krásné atmosféry, kterou
vytvořila hudba a lidé. Velké poděkování patří organizátorům
této akce – panu Janouškovi a panu Urbancovi, která je náročná
jak finančně, tak hlavně časově. Ale za ten do posledního místa
zaplněný sál, který pojmul v letošním roce přes 200 návštěvníků,
to určitě stálo. Děkujeme.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Myslivecké sdružení
Vážení občané,
nastává jarní období, což v přírodě znamená, že zvěř vedena
svými pudy se připravuje na rozmnožování. K tomuto potřebuje
klid, což v podstatě znamená nebýt rušena či vyháněna ze svých
stávanišť či lokalit.
Zajíci v této době mají již mláďata, která vlivem zavláčených,
rovných zemědělských ploch jsou predátory dobře viditelná a tudíž také zranitelná. V květnu a červnu již většina zvěře má své
potomstvo.
V právě končícím zimním období bylo nalezeno několik uhynulých kusů srnčí zvěře. Něco má na svědomí řepka, která způsobí

zvěři zpravidla průjmy, oslepnutí a úhyn. Ale ne vše má na svém
kontě řepka. Jsou to i psi, kteří se vzdálí z ¬ vlivu svého vůdce, což
často končí štvaním zvěře, zápalem plic štvané zvěře a též často
úhynem. V krajním případě stržením kusu zvěře. Jen pro informaci uvádím, že cena takto usmrceného zajíce je ve správním řízení
podle metodiky Ministerstva zemědělství vyčíslena na 2500,- až
3500,-Kč. Cena jednoho kusu srnčí zvěře je vyčíslena na 14 000,Kč. U zajíce by se tedy v případě usmrcení psem jednalo o přestupek a u srnčí zvěře usmrcené psem o trestný čin.
předseda MS Nížkovice
Silvestr Poláček

Uzlové soutěže mladých hasičů
V návaznosti na článek v minulém zpravodaji, kde jsme ukončili rok druhou soutěží ročníku uzlové ligy, jsme tento začali
12. ledna 2019 třetí soutěží v Dražovicích.
Za mladší byla nasazena tři a za starší dvě
soutěžní družstva. Po napínavém souboji
se mladší umístili na patnáctém, čtrnáctém
a skvělém druhém místě z devětadvaceti
soutěžních družstev. Družstva starších obsadila desáté a jedenadvacáté místo ze stejného počtu družstev jak mladší. Za další
dva týdny jsme vyrazili na čtvrtou uzlovou
soutěž, tentokrát do Brna, Starého Lískovce.
Zde soutěžila naše dvě družstva mladších
a dvě družstva starších žáků. Starším žákům
se na této soutěži dařilo celkem dobře a obsadili čtvrté a sedmé místo z šestadvaceti
soutěžních družstev. U mladších skončilo
„1B“ družstvo na čtrnáctém místě z jedenadvaceti družstev. Družstvo „1A“ si opět zopakovalo umístění na druhém místě.
Následovala přibližně měsíční pauza
mezi soutěžemi, kterou jsme věnovali přípravě na poslední soutěžní termín. Ten byl
stanoven na 2. března 2019. Soutěž se konala
v Brně Bosonohách. Startovalo zde dvacet
dva mladších a dvacet osm starších družstev. My jsme nasadili tři družstva mladších,
přičemž bylo jedno doplněno dvěma dětmi z přípravky. Za starší jsme nasadili opět
dvě družstva. Starším se opět docela dařilo a umístili se na šestém a desátém místě.
V kategorii mladších se namíchané družstvo
umístilo na devatenáctém místě. Naše „1B“
obsadilo osmé místo. Tentokrát se po dramatickém boji podařilo družstvu „1A“ ukořistit
první místo.
V celém ročníku 2018/2019 Uzlové Open
ligy se přípravka, i přes to, že startovala pouze na dvou soutěžích, umístila na desátém
místě. U mladších se „dvojka“ při dvou odběhnutých závodech umístila na čtyřiadvacátém místě. Družstva „1B“ a „1A“ soutěžila na

všech pěti závodech, přičemž „1B“ obsadilo
třinácté místo. Nejlepší družstvo „1A“ nakonec vyhrálo celý ročník soutěže o jediný bod
nad druhou Lulčí. Starší se umístili v celém
ročníku na sedmém a čtrnáctém místě.
Jako odměna pro osm nejlepších mladších a osm nejlepších starších družstev
z celého ročníku ligy je pořádáno tzv. finále soutěže. Toto probíhalo 16. března 2019
v Hostěrádkách- Rešově. Finále sestává ze

čtyř soutěžních variant. Závodí se v jednotlivcích a dvojicích. Následně podle výsledků
jednotlivců se vytváří smíšená družstva, aby
byla přibližně stejných výkonů a ta mezi sebou soutěží. Třešničkou na dortu je čtvrtá
soutěž, kde se družstvo poskládá ze dvou
mladších a dvou starších soutěžících a ta
mezi sebou opět soutěží. I na tomto finále se
potvrdily kvality našich dětí a ty neodcházely domů s prázdnou.
Ludvík Šimek
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Dějiny farnosti v Nížkovicích (6.)
Rok 1919 v Nížkovicích
Rok 1919 byl převážně studený a deštivý. Tepla jsme užili málo, jen v červenci
a srpnu. Úroda byla obstojná, více však bylo
slámy, než sena. Ovoce, zvláště peckového
bylo hojně. Koncem října napadly spousty sněhu, které způsobily velikou škodu na
stromoví v zahradách i v lese, stromy byly
dolámány, zvláště jabloně a mnohé mladé
krásné štěpy vzaly za své. Polní práce byly
zdrženy a mnozí dobývali brambory i řepu
pod sněhem. Mnoho cukrovky, zvláště
v Čechách, zůstalo v zemi a tím národní kapitál byl citelně poškozen, což pocítily finance naší mladé republiky.
Kostel i sakristie byly olíčeny, ohrada kolem hřbitova opravena, u schodiště ke kostelu pořízeno zábradlí. Byly provedeny menší

opravy kostelního zařízení, fary a plotu v zahradě. Jako předešlá léta, tak i letos byla zde
konána 26. ledna výstava Nejsvětější Svátosti
způsobem slavnostním. Slouženy dvě mše
sv., a ráno i odpoledne bylo kázání. Vypomáhal zde P. Karel Vítek, koop. ve Slavkově.
U sv. přijímání bylo 14 dětí a 14 žen.
21. května konal zde nejdůstojnější p.
biskup brněnský Norbert Klein generální
visitaci a při té příležitosti uděloval sv. biřmování. Biřmovanců bylo 187 a 12 dětí bylo
u biřmování ve Slavkově, kamž chodí do
měšťanky. Velikonočních sv. přijímání bylo
652. Během r. 1919 přistoupilo ke stolu Páně
celkem 1060 duší.
Ministr vyučování Habermann vydával výnosy a nařízení, z nichž patrna snaha
odcírkevniti, či správně řečeno odkřesťaniti

školu. Zrušena povinná návštěva dětí v kostele, i dozor učitelů v kostele. Kříže ze škol
odstraňovány a modlitba před a po vyučování přestala. U nás kříže v učebnách sice
zůstaly, ale učitelé přestali se s dětmi modliti.
Místo křesťanského pozdravu nabádány děti
k pozdravu „Nazdar“. Děti nevědouce, jak
mají pozdravovat, vůbec nepozdravují. Za
takových poměrů je práce katechety ve škole
hodně ztížena. Asi v září vrátil se z ruského
zajetí zdejší nadučitel Jakub Zapletal, jako
legionář, a koncem roku začal vyučovati.
Poměry ve škole se však mnoho nezměnily.
Školní dítky navštěvovaly služby Boží i ve
všední dny dosti pilně. Dozor jejich vychovatelů se ukázal zbytečným. Při mši sv. modlí se dítky samy střídavě růženec.
Z kroniky zpracoval Mgr. Milan Vavro

Prožívání Velikonoc
Během celého církevního roku prožíváme v církvi spolu s Ježíšem Kristem události jeho života. Při bohoslužebných shromážděních si církev tyto události nejen připomíná, ale zpřítomňuje. Tento termín „zpřítomnění“ je ojedinělý, a můžeme jej prožívat pouze
v oblasti víry. Na rozdíl od vzpomínky, která může být jen na to, co
se někdy stalo v minulosti, nebo od přání a očekávání, které se může
stát v budoucnosti, je zpřítomnění možné jen s Bohem. Velikonoční
události - jeho utrpení, smrt a vzkříšení si nepřipomínáme jako při
nějakém pietním aktu, ale prožíváme je jako skutečné, neboť Ježíš
je skrze své božství ve chvíli bohoslužby mezi námi přítomný, živý,
on se obětuje, trpí, umírá na kříži a vstává z mrtvých. Tyto události prožíváme zvláště na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu
a Velikonoční neděli. Také my jsme v tyto dny skrze křest spojeni
s Kristem, povstáváme k novému životu. Při slavení eucharistie (mše
svaté) nám dává možnost, abychom se s ním osobně setkali, přijali jeho odpuštění a nechali se jím vést ve svém životě. On je stále
s námi a dává nám sílu k vytrvalosti ve víře a ve vztazích, k dobrému
životu, k odpuštění a lásce, které je v dnešní době tolik zapotřebí.
Přeji vám toto osobní prožití Velikonoc a přijetí daru spásy.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Velikonoční bohoslužby
v kostele v Nížkovicích
Zelený čtvrtek 18. 4. 18.00
mše sv. na památku poslední večeře Páně.
Velký pátek 19. 4. 18.00
obřady s uctíváním sv. kříže.
Vigilie Vzkříšení Páně 20. 4. sobota 19.30.
Neděle Vzkříšení Páně 21. 4. mše sv. v 9.30.
Pondělí velikonoční 22. 4. mše sv. 9.30.
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