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Indiánský dětský den

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v době, kdy vznikal tento článek, jsme
za sebou měli již nějaká rozvolnění dlouhotrvajících vládních opatření proti koronaviru, která zpomalovala chod v naší zemi.
Nyní tak, po půlroční odmlce, držíte v rukou nové číslo Nížkovického zpravodaje.
Vynechání toho jarního bylo zapříčiněno
oním celorepublikovým zpomalením, další
drtivou vlnou onemocnění Covid-19, která
zasáhla naši zemi ještě silněji. Prověřila, až
neuvěřitelné schopnosti našich zdravotníků, kterým patří velký dík za všechny, které
léčili, zachránili a kterým ještě pomohou.

Mnoho z nás si nemocí prošlo osobně či
se bálo o zdraví svých blízkých, kteří s nemocí bojovali v domácím prostředí nebo
v nemocnicích. Někteří o milované osoby
přišli. Přesto se zdá, a v to doufám, že se
blýská na lepší časy. Zdravotnictví začíná
pomalu vydechovat z extrémního zatížení,
děti se už vrátily zpět do svých škol, seniory a nemocné je možné navštěvovat v jejich
sociálních zařízeních, otevírají se zavřené
obchody a služby, začínají fungovat restaurační a ubytovací zařízení, „svět se zase začíná stávat normálním“ a přesto bychom se
měli chovat co nejzodpovědněji, aby „vir ne-

nabyl dojmu, že se zde může opět rozpínat“.
Obecní zastupitelstvo se scházelo i přes
zvláštnost této doby a řešilo se mnoho důležitého pro chod obce, pro budoucnost našich dětí, a dokonce s přičiněním dobrovolníků z řad občanů, jste mohli pozorovat, že
za dodržení bezpečnostních opatření zůstaly
zachovány i některé tradice. V lednu v rámci
obce proběhla inventarizace obecního majetku a financí, došlo ke schválení smlouvy
o vzniku svazků obcí Dr. Václava Kounice
a ke schválení stanov tohoto dobrovolného
svazku. Tento svazek, jehož součástí je i naše
obec, si vzal za úkol výstavbu a vedení svaz-
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kové školy, která bude v budoucnu sloužit
i nížkovickým dětem, které by zde mohly
navštěvovat druhý stupeň základního vzdělávání. Dále zastupitelstvo řešilo nakládání
s komunálním odpadem. Zastupitelé vyslechli, společně se zástupci z řad občanů,
jak s odpadem nakládá obec Hrušky. Tento
model představil tamní starosta, pan Kauf.
Zastupitelstvo, potažmo pan starosta, řešilo
i podání žádosti o dotaci na rekonstrukci

školy a rekonstrukci sokolovny. Schválila
se nová obecně závazná vyhláška o regulaci používání zábavné pyrotechniky. Z výše
uvedených tradic, které byly v možné míře
zachovány, samozřejmě s přihlédnutím
k pandemickým opatřením, stojí za zmínku
„tradiční ostatky“, velikonoční „distanční“
hrkání malých koledníků a úklid Nížkovic.
Nyní po rozvolněních jsme již prošli
třemi etapami cyklozávodu Tour de Níži-

na, čtyřmi etapami závodu Tour de Ligary.
Užili jsme si skvělý indiánský dětský den.
Někteří se zúčastnili turnaje v nohejbalu
trojic. Na další kulturně-společenské akce
se všichni těšíme a doufáme, že si je ve
zdraví užijeme.
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce
krásné léto plné sluníčka, dobré nálady a optimistické víry, že bude jen dobře.
Bc. Jitka Křivánková, zastupitelka obce

montovat z důvodu havarijního stavu. To
stejné nás čeká na podzim s herním prvkem na návsi a zastupitelstvo bude řešit,
zda jej nahradíme a zda nahradíme herní
prvek na obecní-školní zahradě. V případě, že ano, tak jakým prvkem a kolik nás
to bude stát. Jsem si vědom spolu se zastupitelstvem, že na náves chodí hodně rodičů s dětmi a dětské hřiště je tudíž hojně
využíváno.
Uspěli jsme v žádosti o dotaci na rekonstrukci školy. Čekají nás hektické prázdniny, zejména jejich začátek. A pak také celé
první školní pololetí. Během rekonstrukce
bude muset být přesunut celý provoz základní školy do náhradních prostor. Uvědomuji si, že po právě končícím školním
roce si děti i učitelé zažijí další nestandartní
průběh školního roku, nebo alespoň prvního pololetí. Ale problémy jsou od toho, aby
se řešily, tak se s tím popereme.
A u žádosti o dotaci na rekonstrukci
sokolovny si vůbec nejsem jist, zda máme
šanci uspět. Podmínky pro podání žádosti
se několikrát měnily, a i ty současné spíše
nahrávají multifunkčním ryze sportovním
zařízením. Naše sokolovna je sice také multifunkční, ale není to jenom sportovní zařízení. Tak uvidíme, jak dopadneme, naděje
umírá jako poslední.
V projektové přípravě je i most na silnici I/54, se kterým souvisí křižovatka na
Kobeřice. Tento projekt připravuje Ředitel-

ství silnic a dálnic. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a budou
se řešit související objekty. Zejména autobusové zastávky linky Kyjov – Brno a jejich
případný přesun do obce. Na toto navazuje i chodník „ke křížku“, který jsme měli
v plánu vybudovat. Takže nyní jsou přípravy pozastaveny do doby, než se vyjasní, zda
se zastávky budou přesouvat či nikoliv.
V červnu proběhl první sněm dobrovolného svazku obcí dr. Václava Kounice.
Tento svazek obcí má cíl vybudovat a provozovat novou základní školu pro Slavkov
u Brna a zejména obce v blízkém okolí. Jedná se o Slavkov u Brna, Němčany, Hodějice, Heršpice, Nížkovice, Kobeřice a Vážany
nad Litavou. Dříve než se začne s přípravou
projektu bude zadána studie, kde bude posouzena velikost školy, vhodnost lokality
a umístění budov školy. Jako nejvhodnější
lokalita byly vybrány pozemky za autobusovým nádražím.
Poslední viditelnou věcí je zahájení provozu komunitní kompostárny a svozu BIO
odpadu od Vás občanů. Tento je prováděn
vždy v pondělí dopoledne. A na občanech
je, aby své BIO přichystali před své domy
k odvozu. Více informací vám poskytneme
na obecním úřadě.
Ze srdce přeji všem klidné prožití léta,
spoustu slunečných dnů a úžasných zážitků. Mějte se fajn a něco pro to dělejte.
Dušan Horák, starosta obce

Informace z obce
Vážení spoluobčané,
vydávání „Nížkovického zpravodaje“ se
nám posunulo z důvodu pandemie koronaviru, která omezila život v celé republice.
Jelikož držíte tento zpravodaj v rukou, tak
je všem jasné, že už bude lépe. Samozřejmě
toto nezaručíme, ale všichni si to ze srdce
přejeme.
Život se nám pomalu vrací do normálu
a na mně je, abych vás informoval o tom,
co se za dobu od vydání minulého zpravodaje v obci událo. Jedná se většinou o věci,
které nejsou na první pohled až tak patrné,
ale udály se. Nejvíce viditelnou akcí je nové
veřejné osvětlení od obecního úřadu nahoru „ke křížku“. V rámci této rekonstrukce
byly vyměněny sloupy, svítidla a také byl
položen nový kabel. Další viditelnou věcí
byl nákup nového rideru Stiga, kdy starý rider ještě slouží zejména na sečení, ale jinak
se již moc nevyužívá. Ale dokud nám slouží, tak se jej zbavovat nebudeme, byť máme
stále nějaké náklady na opravy.
Během letošního prvního čtvrtletí jsme podali tři žádosti o dotace. Byly
to žádost o dotaci na obnovu a doplnění
herních prvků na návsi a na obecní-školní
zahradě, dále o dotaci na rekonstrukci základní školy a o dotaci na rekonstrukci sokolovny. U první žádosti o dotaci na herní
prvky již víme, že jsme neuspěli. Mrzí nás
to zejména proto, že herní prvek na obecní-školní zahradě jsme byli nuceni již de-

Kronika obce Nížkovice
Každá obec vede kroniku obce, do
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých
a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím,
říká aktuální zákon o obcích z roku 2006.
Kronika v naší obci se začala psát roku
1924 a za ta léta se na psaní kroniky podílelo několik kronikářů. Poslední kronikářky
byly paní Eva Šmerdová, Zuzana Líznarová (roz. Chytilová) a jelikož obec nemohla
dlouho najít člověka, který by se této práce

ujal, na podzim roku 2018 jsem převzala
kroniku já.
A jak takový kronikář pracuje? Účastním se co nejvíce společenských akcí, zajímám se o život v obci a zaznamenávám si
i pro někoho zdánlivě bezvýznamné události během roku. Za pomoci dalších občanů a spolků získávám podklady, které sepíši
a dávám zastupitelům obce k odsouhlasení.
Až poté zápis ručně přepisuji do kroniky.
Budu ráda za jakékoliv podněty od Vás

občanů. Máte i vy nějaký postřeh k současnému dění či k historickým událostem
v obci? Máte doma nějaké zajímavé staré
fotografie či dokumenty? Nebo máte nějaké zajímavé snímky ze současnosti? Pokud
ano, můžete mě kontaktovat nebo materiály předat přímo na obecním úřadě.
Pěkné a zajímavé fotografie rádi zveřejníme třeba ve zpravodaji nebo použijeme
v dalším stolním kalendáři.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Vítání občánků
Stejně jako bylo pozastaveno veškeré dění v naší zemi, tak i vítání občánků
v souvislosti s koronavirovou pandemií
proběhlo naposled před devíti měsíci.
Za tu dobu nám počet miminek rapidně
vzrostl a my mohli v neděli 6. 6. 2021 po
tak dlouhé době konečně uvítat rovnou
osm miminek. Kvůli bezpečnosti všech,
nejen našich nejmenších spoluobčánků,

jsme tuto malou slavnost rozdělili na dva
časy. V první části starosta obce přivítal jako nové občany Nížkovic Kačenku,
Honzíka, Samíka a Adélku. O půl hodiny
později byli přivítáni Danielka, Vladěnka, Baruška a Terezka.
Básničkami doplnily program recitující dívky Lucinka a Laurinka. Po zápisu
rodičů do pamětní knihy jsme popřáli

rodičům a jejich dětem hodně zdraví,
předali dárky pro miminka a květiny
maminkám. Na úplný závěr jsme neodpustili pořídit společnou fotografii
na památku všech a rodiče poté využili
možnost vyfotit se se svým miminkem
položeným v kolébce. Slavnostní chvíle
byly takto ukončeny.
Alena Ondrová
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Kronika zpravodaje

Narodili se:
Barbora Kittnerová
Tereza Kousková
Samuel Boldi
Ema Černohlávková
Opustili nás:
Ladislav Mančík
Ludmila Fialová
RNDr. Čestmír Greger
Marie Kočovská
František Kocman

Jubilanti 2021:
Významného životního jubilea se dožívají:
10.12.2020
26.12.2020
3.1.2021
21.2.2021
15.3.2021

Leden: Božena Kreutzerová
Březen: Jan Kuba, Marie Krumniklová, Vojtěch Ragas, Jana Pruchová
Duben: Zdeňka Juřičková, Dana Konečná
Květen: Věra Chlápková, Miloš Vacek
Červen: Josef Gala, Vlastimil Levíček, Pavla Novotná, Věra Poláčková

Plánované akce

Tříkrálová sbírka

26. 6.

Vítání jara alias léta (Slávek Janoušek)

29. 6.

4. etapa Tour de Nížina (cyklistický závod pro děti)

4. 7.

VII. ročník kotlíkového guláše – areál koupaliště

3. 9.

5. etapa Tour de Nížina

4. 9.

Stezka odvahy

10.-12. 9. Tradiční krojované hody

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné, aby Tříkrálová sbírka probíhala ve stejném duchu, jako v letech minulých.
V letošním roce bylo možné přispět prostřednictvím ONLINE koledy na www.trikralovasbirka.cz nebo přispěním do zapečetěných
pokladniček, které byly umístěny na Obecním úřadě a v místní
poštovní kavárně. Celkem se v naší obci vybralo 7.547,-Kč.
Všem dárcům děkujeme za svou štědrost.
Jitka Cagášková

Ukliďme Česko
Vzhledem k pandemii Covid-19, která
ve světě propukla v březnu 2020, nemohly nikde, ani v naší obci, probíhat žádné
společné akce, tudíž se neuskutečnila ani
tradiční akce Ukliďme Česko.
Až letos 27. března, za přísného dodržení epidemiologických opatření jsme obec
a okolí mohli konečně opět uklidit. Vše
bylo zorganizováno tak, aby byla všechna

opatření dodržena. Všichni jsme se sešli u Obecního úřadu, kde byly vytvořeny skupiny z rodinných příslušníků (dle
předchozího nahlášení u paní Ondrové).
Skupiny se rozdělily na jednotlivé úseky
úklidu (tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly), byly rozdány pytle a ochranné
prostředky a úklid mohl začít.
V průběhu slunečného dopoledne jsme

sesbírali několik desítek pytlů různého
odpadu, které pak zaměstnanci obce svezli
na určené místo.
Bylo skvělé, že se konečně dění a život
v obci opět začal trochu hýbat normálním
směrem a tuto vlastně první akci od vypuknutí pandemie jsme si všichni náramně užili.
Ing. Jaromír Fridrich, místostarosta obce

Hledáme stárky na hody
Hodové slavnosti byly a jsou kulturně společenskou událostí
celé obce, rodin a jejich přátel. Na přípravě hodů se podílí nejen
obecní úřad, rodiny stárků, řada dobrovolníků, ale hlavně samotní stárci. A ti nám v posledních letech chybí. Stárkovství dříve
představovalo velmi důležitý úřad, být stárkem se považovalo za
velkou čest. Starší lidé se těšívají vzpomínkou, že se jim v mládí dostalo cti být stárkem. Druhý víkend v září nás čekají hody

u nás v Nížkovicích. Budou opět bez stárků? Budou muset, za Vás
mladé, opět zaskočit místní ženy a udělat alespoň hody babské?
Pokud by se někdo z mladých občanů rozhodl za stárky jít,
prosím, ať se co nejdříve nahlásí na obecním úřadě. Je smutné
opouštět tradice, když mladých lidí, kteří by se měli snažit je udržet, je v obci dostatek.
Dagmar Mudrlová, DiS.

Ze života mateřské a základní školy
Zápisy do ZŠ a MŠ

Učíme se venku

V měsíci dubnu 12. 4. a 22. 4. proběhl
zápis do 1. ročníku. Vzhledem k mimořádným opatřením musel být bez přítomnosti
dětí, a navíc podle předem rezervovaného
času. Za stejně omezujících podmínek proběhl i zápis do MŠ. Věřme, že se příští rok
při zápisech opět potkáme i s dětmi.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková

Sluníčko na obloze, úsměvy na tvářích dětí, batoh na zádech – tak vyrážíme každý týden do krásného okolí
Nížkovic, kde se učíme v terénu. Využíváme lesu v okolí Bílého vlka, Masarykův sad, koupaliště, přírodní zahradu. Počítáme vzdálenosti planet od
Slunce, odhadujeme 1 kg kamenů, dél-

ku 1 metru, stavíme geometrické tvary
z přírodnin, skládáme psací písmena,
čteme, využíváme Alfa box v přírodě.
Při cestě na oběd si společně skandujeme do kroku. Učení venku si prvňáci,
druháci i třeťáci užívají i s námi dospěláky.
Mgr. Bc. Ivona Princlíková
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Den dětí v MŠ
Děti ze školky se už týden před jejich
velkým svátkem vypravily na návštěvu do
druhohor za dinosaury a poté do pravěku.
Zábavné sváteční dopoledne, motivováno právě pravěkem, začalo stezkou od
školky, kde nám pračlověk zanechal stopy,
které vedly až k zadnímu vchodu na zahradu a tam mohly začít plnit pravěké úkoly.
Vyzkoušely si hod oštěpem, chůzi po slepu
s pomocí lana nebo kamaráda, kde poznaly,
jak je důležitá spolupráce mezi sebou. Dále
poznávaly pravěká zvířata, zkoušely křesat
kameny, jako když pračlověk rozdělával
oheň, nosily dinosauří vajíčka na lžíci, lezly
po čtyřech přes klády, zkoušely se trefit do
mamuta a stopovaly pračlověka, který jim
nechal na stromě zvláštní znamení. Dále
na děti čekalo překvapení při hledání pokladu od časopisu Dráček, vajíčko s hračkou a ledňáček. Každá praholka a prakluk
dostaly pravěkou medaili za splněné úkoly.
Během dopoledních činností v MŠ si
děti mohly zkusit psát pravěké písmo rytím do tabulky, skládat obrazce z kamenů,
stavbu pravěké jeskyně s ohništěm, jeskynní malby uhlem, malbu na kameny, modelování zubu šavlozubého tygra. Děti si zábavný den moc užily a odnesly si spoustu
nových zážitků.
Kája Michálková

Den dětí v MŠ

Škola v projektech
Celý rok řešilo školství situaci, kterou naše země nepamatuje. Převážná část
výuky, hlavně u starších žáků, probíhala
v domácím prostředí, prostřednictvím počítačových obrazovek. Absence kamarádů
se na dětech do značné míry podepsala.
A jelikož jsme toto všechno vnímali, hledali jsme způsob, jak alespoň trochu výuku
žákům oživit. K nápadu jsme využili školní
parlament, který připravil pro ostatní spolužáky dvě cesty s úkoly (jednu pro mladší
ročníky, jednu pro starší) v okolí Nížkovic.
Ty si žáci prošli koncem února a všichni si
to moc užili.
I výuku v jednotlivých předmětech
jsme se snažili žákům zpestřit. V březnu
se proto žáci 3.-5. ročníku stali spisovateli.
Setkali se přes počítač s paní Klárou Smolíkovou, českou spisovatelkou, scénáristkou
komiksových příběhů, publicistkou a lektorkou. Nejprve paní spisovatelka seznámila žáky se svými knihami, s jejich hlavními
hrdiny a se vznikem komiksových příběhů.
Potom již žáci pracovali s připravenými
pracovními listy ke knize ZAČAROVANÝ
HVOZD. Vznikly krásné knížky s různými
příběhy, které se dětem moc povedly.

Den řemesel
Dalšího projektu, kterého se naše škola
zúčastnila, bylo kreslení obrázků do knihy
povídek a příběhů Slavkovska. Žáci zde
propojili čtenářskou gramotnost s kreslením. Každý z žáků 2.-5. ročníku si vybral
jednu pověst, která se váže k určité obci,

tu si přečetl a nakreslil k ní doma ilustraci.
V současné době se kniha připravuje k tisku a každá škola dostane její výtisk.
Školní družina se v květnu zapojila do
projektu Záložka do knihy pro radost. Žáci
vyráběli záložky do knihy, které budou ná-
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sledně darovány seniorům v domovech důchodců nebo v obci.
V pátek 28. 5. bylo pro naše žáky připraveno projektové dopoledne s názvem
DEN ŘEMESEL. Žáci pracovali ve čtyřech
skupinkách a mohli si pod vedením čtyř

lektorů vyzkoušet čtyři tradiční řemesla –
korálkování, košíkářství, drátkování a práci
se sklem. Během dopoledne si tak žáci vyrobili náramek z korálků, kytičku z pedigu,
stromeček z drátků a broušený hrníček.
Všechny výše uvedené projekty proběh-

Chřiby

Matematická soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku
V pátek 11. 6. 2021 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili matematické soutěže „Soutěžíme s papoušky z Papouščí ZOO Bošovice“,
která proběhla pod záštitou MAP II rozvoje vzdělávání v ORP
Slavkov u Brna. Celkově se akce zúčastnilo 6 kolektivů 4. ročníků (84 dětí) a 3 kolektivy 5. ročníků (36 dětí) v ORP.
Celkové výsledky kategorie ARA 4. ročníky:
1.místo-Vlastimil Švestka, 2. místo-Jana Szabová (oba ZŠ Nížkovice)
Celkové výsledky kategorie ARA 5. ročníky:
1. místo-Šimon Rolinc, 2. místo-Vendula Machálková a Aneta
Pjaterová, 3. místo - Sabina Kubová (všichni ZŠ Nížkovice)
Všem soutěžícím blahopřejeme.
Mgr. Marta Valentová

Čarodějnická cesta
Na konec dubna si místo pálení čarodějnic na hřišti připravila kulturní komise společně s dobrovolníky Čarodějnickou cestu.
Děti měly možnost projít během tří dnů (od 30. 4. do 2. 5.) cestu
s 13 úkoly. Vydaly se za hledáním ztraceného kouzelného klíče
čaroděje Blažeje. Na cestě je provázela Blažejova žena čarodějnice Čmorbaba. Cesta vedla v dědině a v okolí Nížkovic (Masarykův sad, Bílý vlk, U dubu, hájek nad kostelem) a časově zabrala
účastníkům asi dvě hodiny. V cíli získaly děti čarovný klíč, který je
společně s hrací kartou opravňoval k vyzvednutí odměny. Cestu si
prošlo celkem 78 dětí v doprovodu rodičů, takže s účastí můžeme
být maximálně spokojeni.
Dagmar Mudrlová, DiS.

ly ve spolupráci s MAP II Slavkov u Brna.
Máme za sebou také projektový výjezd
do Chřibů, který byl propojen s poznáváním okolí, historií a plněním úkolů.
Dagmar Mudrlová, DiS.
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Cyklozávody Nížina cup neboli Tour de Nížina
V době, kdy píši tyto řádky, máme za
sebou dvě etapy cyklozávodu „Nížina cup“
neboli Tour de Nížina 2021. Letos je naplánováno celkem pět etap, kdy čtyři se
uskuteční do prázdnin a jedna těsně po
prázdninách. Více informací naleznou zájemci na webu obce, na plakátech a také na
webu www.nizinacup.webnode.cz.
Abychom toho neměli málo, rozrostly
se cyklozávody o sesterské závody nazvané Tour de Ligary. Tyto se jedou na pět
etap a každá je v jiné obci dobrovolného

svazku obcí Ligary. Těmito obcemi jsou:
v pořadí, jak se jedou či již jely jednotlivé
etapy Nížkovice, Křižanovice, Němčany,
Heršpice, Hodějice.
Upřímně mě překvapil počet závodníků na prvních dvou etapách. Je vidět,
že někteří berou závody velmi prestižně.
A u pravidelných účastníků je vidět výkonnostní posun. Pro ty, kdo absolvují všech pět etap, bude v cíli připravena
jako každý rok věcná odměna. Pro ty, co
se umístí na stupních vítězů, budou při-

praveny medaile. A všichni zúčastnění
vždy obdrží nějakou sladkou odměnu
v cíli každé etapy.
Nadcházející sobotu 19. 6. nás čeká
zatěžkávací zkouška, kdy se sjedou závodníci i ze širšího okolí. Takže uvidíme, jak
obstojí naši závodníci, ale také my v roli
pořadatelů. Děkuji všem, kteří neváhají
s těmito závody pomoci. A také díky všem
rodičům, že své ratolesti podpoří v závodech.
Dušan Horák
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Indiánský dětský den 2021
Po nucené coronavirové přestávce se konečně letos v červnu mohl uskutečnit dětský den, na který byly děti zvyklé z minulých let. Konal se v sobotu
5. 6. 2021, tentokrát s tématem Indiánské stezky. Děti se na 12 stanovištích
setkaly s indiánskými válečníky, se kterými střílely z luku, házely tomahavkem či vázaly uzly. S dalšími indiánkami poznávaly bylinky, trénovaly paměť, rozeznávaly stopy zvířat, na obličej si namalovaly indiánské symboly
nebo si vyrobily vlastní náhrdelník, který si odnesly jako suvenýr.
Všechny úkoly prověřily schopnosti a dovednosti malých indiánů
a v cíli na ně čekala malá odměna. Děti svou cestu zakončily vyznačením
cesty k táboru pomocí klacíků a kamínků, aby cestu našel každý zbloudilý
indián a malbou totemů, které zůstaly vedle hřiště, jako připomínka tohoto
krásného dne. Počasí nám přálo, a tak si to všichni moc užili. Velké poděkování patří všem zúčastněným, především dobrovolníkům, obci Nížkovice
i sponzorům, bez kterých by tato akce nemohla být uskutečněna. Doufáme,
že i příští rok se zadaří podobnou akci zopakovat a budeme se těšit opět na
hojnou účast dětí, ale i rodičů.
Nikol Komínková

Turnaj v nohejbale
Letošní turnaj v nohejbale proběhl nezvykle brzy, a to v sobotu 12. června. Pořadatelem byl tradičně TJ SOKOL Nížkovice
za podpory obce. Nakonec se jej zúčastnilo pět družstev, i když
to těsně před zahájením vypadalo na pouhé tři týmy. Chtělo by
se napsat, trochu tradičně nás na nějakou dobu zahnal déšť, co
déšť, pořádný slejvák to byl. Naštěstí netrval dlouho a turnaj
jsme mohli dohrát. Týmy se utkaly systémem každý s každým
a tým s největším počtem vítězství se radoval ze zisku putovního poháru. Letos to byl tým tvořený Mirkem Kouskem, Pavlem

Kocmanem mladším a Lubošem Kubaským. Nutno napsat, že
si vítězství zasloužili, i když se výpadek v podobě prohry nevyhnul ani jim. Na druhém místě skončil tým LO3. A třetí místo
obsadili pravidelní účastníci turnaje, a to Sympaťáci. Všichni
účastníci byli odměněni, vítězové se pokochali s putovním
pohárem a letošní ročník se stal minulostí. Poděkování patří
všem, kteří se podílejí na pořádání turnaje buď jako sponzoři či
při jeho přípravě.
Za TJ SOKOL Nížkovice Dušan Horák

Farnost v době omezení bohoslužeb
Uplynul více než rok ode dne, kdy se
najednou změnil náš osobní i společenský
život. Nastala pro nás různá omezení, život naší farnosti se přizpůsobil a omezil na
to podstatné; slavení bohoslužeb a přijímání svátostí smíření a eucharistie, vyučování náboženství, přípravy. Po vánočních
svátcích klesl podle nařízení vlády povolený počet účastníků v kostele natolik, že se
nedělní i všední bohoslužby v Nížkovicích
nekonaly. Velikost slavkovského kostela
však umožnila větší počet věřících, a to
bylo důvodem pro pozvání farníků z obcí
na mše svaté do Slavkova.
Po částečném rozvolnění začaly bohoslužby po Velikonocích. Od loňských Velikonoc bylo možné sledovat nedělní bohoslužby online ze Slavkova, připojovalo se

průměrně 250 domácností. Tento způsob
života víry byl však ochuzen o to podstatné, a to je osobní účast na bohoslužbě. Je
zde nebezpečí, že bychom si na tento způsob duchovního života do budoucna zvykli
„pomodlím se doma, pustím si mši v televizi nebo na počítači“. Zvláště je důležité, aby
děti a dospívající měli zkušenost živé bohoslužby a modlitby. Biskupové nám v tomto
smyslu vzkazují: „Je potřeba mít stále na
mysli, že skutečné fyzické shromáždění při
bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás
dovolujeme povzbudit, abyste se postupně
vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše
svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je
nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do

kostela nemohou. Je však načase, abychom si
my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera
a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny
pandemie a přicházeli do kostela poděkovat
trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než
dříve.“
Milí přátelé, přeji nám všem, aby se
náš rodinný, společenský i duchovní život
obnovil, a vám, kteří jste to měli zvláště
náročné, rodičům, seniorům, všem, kteří
pracujete ve zdravotnictví a v profesích
spojených s náročností povolání, přeji zaslouženou dovolenou a dětem vydařené
prázdniny!
P. Milan Vavro
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