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Vážení spoluobčané,
 jsou před námi svátky vánoční, rok 2021 nám po-

malu končí a budeme hodnotit jaký byl.
V  ohlédnutí za letošním rokem se zastupitelstvo 

rozhodlo podat žádosti o několik dotací k plánovaným 
akcím v naší obci. Šlo o dotace na sokolovnu, kde byla 
výzva zrušena. Do vypsané nové výzvy se obec zapo-
jila. 

Dále šlo o žádost na obnovu a doplnění herních 
prvků na dětském hřišti a obecní-školní zahradě, kte-
ré již dosluhovaly a letošním rokem je již bylo nutno 
z důvodu havarijního stavu odstranit. Na tuto dotaci 
jsme však nedosáhli, proto se v nejbližší době chystá-
me podat žádost další. Cena herních prvků je díky růz-
ným certifi kátům bezpečnosti fi nančně dosti náročná 
a bez dotace by obec náklad na herní prvky dosti zatí-
žil. Doufáme, že s novou žádostí uspějeme a v příštím 
roce budou děti opět navštěvovat dětské hřiště.

Další žádostí byla dotace na rekonstrukci školy, 
která nabízela max. 20mil. Kč s minimálně 10% spo-
luúčastí obce. V této žádosti jsme tak trochu nečekaně 
pro nás uspěli hned na první pokus, přece jen žádostí 
bylo celorepublikově podáno 681 a dotace byla přidě-
lena jen 61 projektům. Jelikož jsme chtěli rekonstrukci 
začít, pokud možno i s využitím pololetních prázdnin 
a co nejdříve, muselo se narychlo vyřešit kam s žáky ZŠ. 
Zázemím školy se tak dočasně stala budova obecního 
úřadu. Škola jako taková je rekonstruována kompletně 
včetně podlah a všech rozvodů tzv. na cihlu. V 1.NP 
zůstává sborovna a ředitelna, třída a zvětšení se dočkají 
šatny na úkor jednoho kabinetu. Ve 2. podlaží budou 
dvě třídy jako doposud. V nástavbě budou umístěny 
nové 2 třídy, sklad učebních pomůcek a toalety. 

Provoz začala kompostárna, proběhly ostatky, ča-
rodějnická cesta, byl indiánský den, překopával se míč 
přes nízkou síť, uvařily se guláše, přivítalo se jaro alias 
léto, proběhly „tradiční“ dožínky, dojely se všechny 
etapy Tour de Nížina, na stezce odvahy se nikdo ne-
ztratil, byly hody bez stárků, dokopala se celá podzim-
ní část soutěže na místním hřišti, rozsvítil se vánoční 
stromek a  začala nám dlouho očekávána výstavba 
cesty za hřbitov, kterou brzdí a bude brzdit nastoupivší 
zima se sněhem. Tak snad budou i bílé Vánoce…

Ing. Miroslav Kousek
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Informace z obce

Vyhodnocení cykloakce „Za poznáním svého regionu“

Rekonstrukce školy

Vážení a milí spoluobčané, 
rok uplynul jako voda a máme tu advent a také poslední letoš-

ní číslo Nížkovického zpravodaje. Letošní advent nám začal bílou 
sněhovou nadílkou, a tak si mohly naše ratolesti užít zimních ra-
dovánek hned zkraje letošní zimy. Kdoví zda ještě budou mít šanci. 
Úplně stejně jako před rokem bych mohl psát, jak nás Covid zase 
dostal. Jak omezujeme všechny společenské aktivity. Jak s obavami 
sledujeme čísla nakažených. Ale nebudu. Negativních zpráv slyší-
me neustále dost a dost. 

Píši o tom, že proběhlo rozsvícení vánočního stromu a bylo to 
krásné setkání s tradicí na zasněžené návsi. Píši o tom, že proběh-
lo setkání se seniory v místní sokolovně. Píši o tom, že mi občas 
třeští hlava z našich nejmenších, kteří absolvují školní docházku 
na obecním úřadě. O rekonstrukci budovy školy najdete samostat-
ný článek na jiném místě zpravodaje. 

V  listopadu byly konečně zahájeny práce na stavbě „cesta za 
hřbitov“. Do konce roku by mělo proběhnout odtěžení zeminy, zho-
tovení štěrkové vrstvy a částečná pokládka drenáže a dešťové kana-
lizace. Samozřejmě práce budou záviset na přízni či nepřízni počasí.

V  prosinci budeme znovu žádat o  dotaci na herní prvky na 
návsi i na obecní – školní zahradě. To, zda uspějeme budeme vědět 
někdy v březnu. 

Co se týče „svazkové školy“, tak zde jsme vybrali členy ko-
mise, která bude posuzovat podané nabídky na projektovou do-

V úterý 28. září 2021, ve sváteční den, bylo uspořádáno již tra-
diční vyhodnocení cykloakce za rok 2021, tentokrát pod záštitou 
obce Hrušky u Brna. Cílem cykloakce je navštívit na kole všech 
27 členských obcí mikroregionu Ždánického lesa a Politaví a do 
speciální průkazky nasbírat razítka z každé obce. Všichni nadšení 
cyklisté, kteří odevzdali vyplněné cykloprůkazky, obdrželi při zá-
pisu na akci drobné odměny, nápoj a steak zdarma a vrcholem vše-
ho byla očekávaná a oblíbená tombola s mnoha cenami, přičemž 
hlavní cena byla jak jinak než kolo!

Vyhodnocení cykloakce bylo spojeno také s 25. výročím mi-
kroregionu Ždánický les a Politaví. Při této příležitosti předvedlo 

kumentaci. Nyní se řeší podmínky zadávacího řízení s komorou 
architektů. V  době vydání tohoto čísla zpravodaje budeme mít 
za sebou další sněm, na kterém budeme informováni o průbě-
hu architektonické soutěže. Takže o tomto vás budu informovat 
v dalším vydání. 

Jelikož se nám blíží konec roku, tak se musím zmínit i o silves-
trovském rozloučení s  rokem 2021. Zda bude nějaké rozloučení 
na návsi, si nyní netroufnu předpovědět, ale spíše ne. Pokud by 
proběhlo, tak zcela jistě bez občerstvení. Budeme vás informovat 
v místním rozhlase. Ještě se zmíním o silvestrovské pyrotechnice. 
Moc prosím, buďte ohleduplní ke svému okolí a používejte ji velmi 
uváženě a na místech, kde budete minimálně obtěžovat své okolí. 
Za toto vám děkuji.

No, a nakonec mé tradiční poděkování všem, kteří se podílejí 
na kulturních, společenských a sportovních akcích. Moc si vážím 
Vaší pomoci a ochoty pro obec něco dělat. Takže děkuji.

Děkuji dále všem zdravotníkům a personálu nemocnic, zdra-
votních zařízení a  sociálních služeb, kteří jsou znovu v  jednom 
kole. 

 Ze srdce přeji všem klidné prožití svátků vánočních, spoustu 
krásných zážitků, hlavně zdraví a pevné nervy, a těším se na vás 
v novém roce s třemi dvojkami v letopočtu. Mějte se fajn a něco 
pro to dělejte.

Váš Dušan Horák, starosta obce

své mistrovství ve vaření guláše hned 16 týmů z 16 obcí a měst 
našeho mikroregionu! Zastoupení měla i  naše obec – výborný 
guláš uvařil pan Aleš Jeřábek a Libor Mudrla. Návštěvníci mohli 
ochutnat guláše dle svého výběru a hlasovat pro svého favorita 
vhozením korálků do sklenice daného týmu. Vítězem byla po-
řádající obec Hrušky u Brna, čímž jak to chápu já, jí bylo tímto 
také vyjádřeno poděkování za skvělou organizaci dne. Dále zde 
probíhala prezentace jednotlivých obcí mikroregionu. Naši obec 
zde reprezentoval Tomáš Gala se svým kovářským uměním. Pan 
Michal Cagášek prezentoval své včelaření nejen svými výrobky, 
ale i  ukázkou medometu či společenstvím včel vystavenými za 

V informaci z obce píši, že mi třeští 
hlava z  našich nejmenších, kteří absol-
vují školní docházku na obecním úřadě. 
Samozřejmě to myslím v dobrém, i když 
… I  když, někdy je to trochu náročné, 
zejména pro paní účetní a paní na poda-
telně, ale my to zvládneme. A zvládnou 
to i naši školáci a samozřejmě i kantoři. 
Provoz opravené školy bude zahájen až 
s novým školním rokem. 

Jak jistě všichni vidí ve 3.NP jsou 
osazeny okna, samozřejmě je zhotove-
na nová střecha. Uvnitř jsou provedeny 
nové rozvody elektřiny, vody, odpadů. 
V  době, kdy píši tento článek probíhají 
práce na rozvodech topení. Dále pro-
bíhají práce na montážích stropních 

konstrukcí. Chystá se pokládka izolace, 
podlah a obkladů. Do konce roku bude 
proinvestována dotace z  ministerstva 
školství. A na příští rok zůstanou práce, 
které jsou fi nancovány obcí. Po dokon-
čení stavebních prací se začne postupně 
stěhovat a montovat nábytek, který není 
využíván v budově úřadu.

Pro ty, kdo doposud nevědí, co nám 
rekonstrukce přinese, tak v  přízemí 
vzniknou nové větší šatny. Ostatní pro-
story v přízemí (1.NP – nadzemní podla-
ží) zůstanou zachovány, stejně tak v 2.NP. 
Ve 3.NP vzniknou dvě nové třídy, kabinet 
na uskladnění pomůcek, toalety a úklido-
vá místnost. 

Dušan Horák, starosta obce
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Setkání se seniory

sklem. Návštěvníci, nejen ti malí, se často shluko-
vali u  včeliček a  hledali královnu. Dále zde byla 
prezentována paní Práchynská se svou půjčovnou 
krojů. 

A  to není vše. Každý si mohl projít nafukovací 
střevo Onkomaják, z.s., projet se na koloběžkách 
či různých vtipných kolech (cyklokuriozity), užít si 
skákací hrad, projet se na voze s koňmi nebo svým 
výkonem „vyšlapat“ co nejvyšší částku na trenažeru 
Nadace ČEZ pro Společnou cestu. Na pódiu se před-
stavilo hned několik zajímavých tanečních a hudeb-
ních souborů i jednotlivců z členských obcí. Zkrátka 
musím říct, že program byl nabitý a  každý si tam 
našel to své. Už nyní se těším na další ročník a zvu 
tímto všechny cyklisty i necyklisty – zapojte se také. 
Nejen, že poznáte sousední obce a uděláte něco pro 
zdraví, ale také si pak společně užijeme další vyhod-
nocení cykloakce 2022 v některé z dalších obcí mir-
koregionu. Tak sportu zdar a cyklistice zvláště!

Mgr. Marcela Fiedlerová

I  když žijeme ve zvláštní době, kdy je 
téměř nemožné uspořádat jakoukoli spo-
lečenskou akci, tak se přece jen najde malá 
skulinka a společenská akce je na světě. Ne 
jinak tomu bylo dne 24.10.2021, kdy se od 
14.30 hodin uskutečnilo Setkání se seniory. 

Přiznám se, že to bylo mé první Setká-
ní se seniory. Ne, že bych se poprvé v životě 
setkala se seniory, ostatně jsem sociální pra-
covník, ale poprvé jsem se této akce účast-
nila jako celku a musím říct, že mi s našimi 
seniory bylo moc dobře. Bylo radostí pozo-
rovat, jak se jim líbilo vystoupení dětí místní 
mateřské a  základní školy. Jak bedlivě po-
slouchali novinky z obce, které jim přednesl 

pan starosta. Jak je zaujalo vystoupení mých 
kolegyň paní Horňákové, z  odboru sociál-
ních věcí MÚ Slavkov u Brna, či paní Vávro-
vé, která představila služby Diecézní charity 
Hodonín, konkrétně pak službu Denního 
centra, kterého je vedoucí. Tato dáma zpes-
třila své vystoupení o ukázku s asistenčními 
pejsky, jménem Ája a Fej. Tito pejsci dělají 
společnost jí, jejím kolegyním a  klientům 
denního centra. Posledně jmenovaným pak 
„slouží“ pro canisterapii, tedy pro kontakt 
se psem, který představuje účinné rozptý-
lení pro nemocné nebo pro ty, kteří se cítí 
opuštěně. Jak paní Vávrová uvedla, slouží 
také jako asistenční pejsci, kteří pomáhají 

klientům zvládnout věci, pro zdravého člo-
věka zcela běžné, jako například pomoc při 
oblékání. Po těchto zajímavých informacích 
se senioři odreagovali u poslechu cimbálové 
muziky Jánoch a  na závěr jim byla předá-
na malá pozornost od obce. Po celou dobu 
se o  jejich pohodlí starala Alena Ondrová, 
Dagmar Mudrlová, Ola Jeřábková a  také 
moje maličkost.

 Závěrem bych si dovolila popřát senio-
rům hodně štěstí, zdraví, život ať je baví a je 
jim dobře na světě. 

 Krásné Vánoce všem! V  novém roce 
štěstí, zdraví! 

Bc. Jitka Křivánková 
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Dne 26. října 2021 se uskutečnily pří-
mé volby do školního parlamentu. Voleb 
se zúčastnili žáci 1. až 5. ročníku. Kan-
didovat do ŠP může žák naší školy od 2. 
ročníku. Třída 4. a  5. ročníku se v  tento 
den proměnila ve volební místnost, v níž 

Volby do školního parlamentu

Ze života mateřské a základní školy

„Jeden za všechny, všichni za jednoho“, téma letošního dvou-
denního adaptačního výjezdu, tentokráte do Haluzic. A  proč 
vyjíždíme? Abychom se poznali jinak než ve třídě při učení, 
abychom se poznali více mezi třídami, v rámci jiného kolektivu, 
aby starší ukázali mladším svoji moudrost a odvahu, podali jim 
pomocnou ruku a umožnili jim zapojit se do práce ve skupině. 
Mladší si vyzkouší, jak jsou samostatní a jak to zvládnou bez ma-
minky a bez tatínka a zjistí, že s mnoha věcmi si poradí a zvlád-
nou je sami. Nasávají zkušenosti a učí se od starších spolužáků. 
Žáci poznají dospěláky nejen v pozici učitele, ale jako parťáky, 
kteří se zapojí do hry a nebojí se vrátit do dětských let a zablb-
nout si.

A tak jsme se stali na dva dny mušketýry, kteří prokázali svoji 

Adaptační pobyt v Haluzicích
odvahu, bojovnost, přátelství, hravost, schopnost spolupraco-
vat a postarat se o své kamarády ve skupině. Zjistili jsme, že se 
můžeme spolehnout jeden na druhého. Odvahu jsme prokázali 
nejen při večerní stezce, ale také při hře „poznej sám sebe“, která 
předcházela tvoření skupinové vlajky. Pootevřeli jsme dvířka do 
našeho „já“, a  poodhalili svoje postoje a  pocity. Spolupracova-
li jsme při tvoření vlajky, při brodění přes bažinu, při hledání 
morseovky v lese. Bystrost a vědomosti dopomohly k vyluštění 
tajenky a otevření hlavolamu. Společnost nám dělala liška, která 
momentálně obývá haluzickou hájenku.

Byly to krásné dva dny, které, troufám si napsat, splnily svůj 
účel – být, hrát si a prožít to všechno spolu.

Dagmar Mudrlová, DiS.

nechyběla volební urna a  komise, kte-
rá dohlížela na regulérní průběh voleb. 
Přihlásilo se devět kandidátů. Zájemci 
o  práci ve školním parlamentu zveřejnili 
svůj vlastní volební program na nástěnce 
kandidátů a  v  den voleb vystoupili před 

všemi žáky s  volebním vystoupením. Do 
školního parlamentu bylo zvoleno 5 kan-
didátů. Žák s nejvyšším počtem získaných 
hlasů se zároveň stal předsedou školního 
parlamentu.  

Mgr. Marta Valentová

Narodili se:
Richard Sklenář
Medard Chytil
Norbert Chytil

Jubilanti 2021:
Významného životního jubilea se dožívají:

Listopad: Helísek Rudolf, Vogalová Dana

Kronika zpravodaje 
Opustili nás:
Soňa Dlhá    2.10.2021
Anna Majdlochová 16.10.2021
Petr Kreutzer  13.11.2021
Petr Šplouchal  29.11.2021
Ladislav Chytil 6.12.2021
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Do školní družiny přicházejí žáci po-
stupně podle toho, jak jim končí vyučo-
vání. Ve školní družině se střídají tři paní 
vychovatelky, které pro děti vymýšlejí ak-
tivity. Hrajeme různé deskové a  karetní 
hry, malujeme, tvoříme, občas si pustíme 
nějakou pohádku a  posloucháme písnič-
ky. Jelikož je třída ŠD v budově obecního 
úřadu a jsme si vědomi toho, že přes dva-
cet dětí „je slyšet“, snažili jsme se a  stále 
snažíme trávit čas i mimo budovu úřadu. 
Za příznivého počasí jsme co nejvíce cho-
dili na školní zahradu, nyní častěji využí-
váme k odpoledním aktivitám sokolovnu 

První adventní neděli nás na návsi při-
vítala pravá zimní atmosféra. Sešli jsme 
se, abychom společně rozsvítili vánoční 
strom. Tóny fl éten navodily mezi přícho-

Podzim a zima ve školní družině

Rozsvícení vánočního stromu

a vyrážíme na procházky do okolní příro-
dy. V  minulém týdnu jsme využili napa-
daného sněhu a šli jsme bobovat na kopec 
nad fotbalovým hřištěm.

Rádi využíváme nabídky programů 
od MAP II rozvoje vzdělávání ze Slavkova 
u Brna. Naše děti se tak zúčastnily vzdě-
lávacího programu Včely, který vedl vče-
lař a  vedoucí kroužku v  Němčanech pan 
Roman Šidlík. Zábavnou formou dětem 
představil historii včelařství, péči o včely, 
rozdělení včel v úlu. Přinesl dětem ukázky 
výrobků z vosku a pomůcky včelaře. Děti 
si mohly prohlédnou pod mikroskopem 

zími slavnostní náladu. K  této příjemné 
atmosféře se připojily i ty nejmladší děti. 

Zimní a  adventní básničky, veršova-
né zvyky, rytmizace říkanek podbarvené 

zpěvem se nesly k  bohatě nazdobenému 
stromu.

„Adventní čas připraví nás na dobu 
vánoční. Otevřít chcem svá srdce všem, 
tím ať náš advent zní. Bim bam, zní z věží 
a sněží, bim bam, už nastává vánoční čas.“ 
Tato slova z písniček dokreslovala přichá-
zející zimní čas.

Je velká škoda, že ne všichni příchozí 
sledovali vystoupení dětí. Dali přednost 
koulování, běhání a  křičení u  vánočního 
stromu… Děti i nás dospěláky to mrzí, je 
to neohleduplné.

V  loňském roce jsme poprvé proži-
li společně se seniory Andělské zvonění. 
Moc rádi si tuto akci i letos zopakujeme. 

A co říci závěrem? „Naši milí, nížko-
vičtí občané, přejeme Vám krásné svátky, 
šťastné, zdravé, veselé.“

Mgr. Bc. Ivona Princlíková

část těla včelky a na závěr ochutnaly med.
Již potřetí zavítal k  nám do družiny 

pan Patrik Hrozek s roboty Ozoboty. Děti 
si tak mohly vyzkoušet základy programo-
vání. Žák nakreslí dráhu, umístí na ni ozo-
bota a ten se rozjede podle pokynů, které 
z dráhy „přečte“ svými senzory.

V  posledních dnech hodně tvoříme. 
Vyráběli jsme ozdoby na obecní vánoční 
strom, nyní začínáme s výrobou drobných 
dárečků pro seniory. Ty bychom chtěli 
stejně jako vloni obdarovat a  popřát jim 
krásné Vánoce.

Dagmar Mudrlová
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I když je plánování kulturních 
akcí v  dnešní době obtížné, jsme 
rády, že se děti z MŠ mohly zúčast-
nit dne 24. října akce Setkání se se-
niory, kterou každoročně obec po-
řádá. S dětmi jsme nacvičili pásmo 
básniček a  písniček, které svědo-
mitě trénovaly v kroužku „Tanco-
váček“, jak si ho samy nazvaly. Své 
vystoupení předvedly babičkám 
a dědečkům na nedělním setkání 
v místní sokolovně.

Olga Dopitová

V období adventu je tradicí péct perníčky, tak i děti ve školce si rády vyrobily tuto voňa-
vou dobrotu. Ve středu 1. prosince 2021 jsme začaly. Děti válely těsto, vykrajovaly tvary s vá-
noční tématikou (hvězdičku, zvoneček, stromeček a panáček perníček) a skládaly na plech. 
Paní kuchařky v kuchyni perníčky upekly. 

Hotové dobroty, děti nazdobily barevnou polevou.
Jitka Blahová

Setkání se seniory

Pečení perníčků 

Ne na svatého Martina, ale 
v pátek 26. listopadu napadl v Níž-
kovicích první sníh. Děti se koneč-
ně dočkaly a mohly si užít zimních 
radovánek. Těšily se, že se budou 
koulovat, vyšlapávat si cestičky ve 
sněhu a  hlavně stavět sněhuláka. 
Na zahrádce proběhlo i první bo-
bování. To byla ta nejlepší zábava.  
Do školky jsme přišli unavení, ale 
parádně jsme si to užili.

Hana Machátová

První sníh 
a zimní radovánky

I  v  letošním adventu 
proběhlo v naší škole pečení 
perníčků. Protože využívá-
me náhradní prostory obec-
ního úřadu, nepracovali 
jsme ve třídách, ale ve škol-
ní jídelně. Děti se vystřídaly 
po jednotlivých ročnících. 
Přinesly si těsto od rodičů, 
válečky a vánoční formičky. 
Velice se snažily a jejich vý-
tvory stály za to. Část krás-
ných perníčků pošleme do 
dětského domova Lila a část 
rozneseme při „Andělském 
zvonění“ důchodcům. 

Ve stejný den plnily děti 
čertovské úkoly v rámci Mi-
kulášského projektu. Ve tří-
dách hořely svíčky čertíka 
Juchajdy. Ty měly zhasnout 
tehdy, pokud se děti přesta-
nou chovat podle pravidel 
slušného chování. A  dle 
prvňáčků se jim to poda-
řilo, protože svíčka v  jejich 
třídě vydržela hořet po celé 
dopoledne.

 Marie Gálová

Pečení perníčků a Mikuláš
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I přes všechna omezení daná dnešní složitou dobou se snaží-
me dětem ve školce vytvořit takový program, aby se cítily příjem-
ně a dozvěděly se něco nového, i když provoz MŠ není již delší 
dobu v běžném režimu (omezení vnitřních i  sportovních akcí, 
karantény, nařízení vlády). 

Každý týden na ně čeká spoustu aktivit, u kterých si mohou 
vyzkoušet, co vše lze dělat s listy a plody stromů a jaké jsou jejich 
druhy (lepit do tvaru zvířátek, otiskovat barvou a pozorovat je-
jich žilky, navlékat). 

Týden plný činností s draky byl zakončen společnou Draki-
ádou s rodiči na kopci U Ježíška. I když nám vítr někam uletěl, 
všichni se moc snažili s draky běhat a proletět se s nimi alespoň 

Když nemohl anděl s  Mikulášem do 
školky, začalo se to tu hemžit čertíky. Po-
stavili ohniště z dřevěné stavebnice, mícha-
li ve velkém hrnci čertovský šiškový guláš. 
Zjistili jsme, že si můžeme od uhlí zamazat 
ruce a vyzkoušeli jsme s ním i kreslit.

Učili jsme se čertíkovo rozpočítadlo 
„Ententýky dva špalíky“, zatančili jsme si 

Činnosti v MŠ

Čertí školka na písničky „Bububu“ a „Popletení čertíci“ 
od Míši Růžičkové. Pekelně jsme zrychlo-
vali při ukazovací písničce „Rohy, kožichy, 
kopyta, ocas“ (hlava, ramena,…). Hráli 
jsme čertovskou židličkovanou. Pokud hrá-
la hudba, poskakovali čertíci okolo židliček 
postavených do kruhu, když hudba hrát 
přestala, každý čertík si měl na židličku 
sednout. Ale ty začaly ubývat…… Jestli 
si myslíte, že šel některý čertík z kola ven, 

Křesťanské vánoce

K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a vychrtlí 
oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, které na ně 
jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran holí, kterými na 
nich nešetřil. Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který 
přišel z nebe, a chtěli se na něj také podívat. Chvíli se na Ježíška 
tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a modlili se jako všichni ostatní. 

Přede dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář. Naložil jim na 
hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou hlavou poslušně 
vyrazili. „Není to k  ničemu“, prohlásil po chvíli první. „Modlil 
jsem se k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“ 
„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl druhý 
a pevně kráčel dál.

Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl tíhu života. Potom může 
náš život proměnit. Jinak by nemělo smysl ho snášet. I letos bude 
světlo Vánoc poněkud zastřeno důsledky pandemie. Vánoce jsou 
však stále svátky lásky. Máme tedy další důvod k zamyšlení a ne-
ztrácíme naději. Krása Vánoc se projevuje nejen v dárcích, ale také 
v mnoha malých konkrétních skutcích lásky. Pokusme se projevit 
soucit druhým. Mít snahu vcítit se, porozumět, pomoci, prožívat 
pocit sounáležitosti, blízkosti s konkrétním člověkem, i když náš 
vztah může být složitý. 

Přeji nám všem pokojné a radostné Vánoce v našich rodinách 
v blízkosti našich nejmilejších.

P. Milan Vavro

O vánocích neztrácíme naději

po poli. Každý byl odměněn za snahu diplomem a drakem s dob-
růtkami. 

Děti se seznámily s tradicí svatého Martina, kde si zkusily za-
tloukat hřebíky do podkovy, vyrobily si koně a meče a uspořáda-
ly vyjížďku, vyrobily si svatomartinský koláč z lepenky).

 Na svátek Dušiček si děti připravily barevné svícínky a šly je 
zapálit se svíčkou na hřbitov svým příbuzným.

 Podzim, který nabízí dětem velké množství poznávání v po-
době svých plodů, jsme využili k činnostem i zdobení adventního 
věnce. Nadcházející tradici vánočních svátků jim přiblížíme vy-
zkoušením různých zvyků a výrobou dárečků pro rodiče. 

Kája Michálková

tak to se mýlíte! My jsme to vyřešili. Seda-
li jsme si na židličky společně a o žádného 
čertíka nepřišli. Po svačince jsme se tedy 
trochu polekali. Slyšeli jsme hrozitánské 
bouchání a  řinčení řetězem. Ale všechno 
dobře dopadlo. Paní kuchařky čerta do 
školky nepustily, a tak nám mohly v klidu 
rozdat mikulášskou nadílku. Jen na chod-
bě a schodišti zůstalo čertovo uhlí.

Danuše Doležalová
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Změna duchovního správce farnosti Nížkovice:
Od 1. září 2021 byl z důvodu odchodu P. Oldřicha Diváckého 

do důchodu ustanoven biskupstvím duchovním správcem farnosti 
slavkovský děkan P. Milan Vavro, který působil v Nížkovicích v le-
tech 1998–2006. Děkujeme P. Oldřichovi Diváckému za 15 let služ-
by s tím, že ve službě zůstává jako výpomocný duchovní. P. Milan 
Vavro slouží nedělní mše střídavě v 9.00 ve Slavkově a v 9.30 v Něm-

čanech, z tohoto důvodu slouží v Nížkovicích jednu neděli v měsíci. 
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160 slavkov@dieceze.cz

Další informace o programu farnosti najdete na www.rkf-niz-
kovice.estranky.cz nebo www.farnostslavkov.cz 

Radostné Vánoce a  Boží požehnání v  novém roce 2022 Vám 
i Vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro a P. Oldřich Divácký

Nabízíme vám možnost setkat se v ro-
dině k modlitbě u svátečního stolu.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. 
Amen.
1. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses 

pro nás narodil a  že při oslavě tvého 
narození naše rodina může být spolu. 
Zachovej nás a naše blízké ve své mi-
losti, ať naší rodině vládne vždy láska, 
radost a pokoj. 

2. Děkujeme ti za uplynulé dny, měsí-

Modlitba v rodině na Štědrý večer
ce a  roky, ve kterých jsi nás provázel. 
Dej, prosíme, nám i  celému našemu 
národu své požehnání do nového roku 
a veď svým Duchem všechna naše roz-
hodování, slova i skutky. 

3. Děkujeme ti za chvíle prožité s  těmi, 
kteří nás v  tomto světě již opustili. 
Shlédni, prosíme, na zemřelé členy 
naší rodiny a přátele (můžeme vyjme-
novat) a dopřej jim, aby se mohli rado-
vat s tebou v nebi.
Otče náš…

Příprava dospělých na 

svátosti křtu, eucharistie 

a biřmování

Kurz Alfa ve Slavkově u Brna

Křest je uvedení do křesťanského života pro toho, kdo se 
rozhodne žít ve víře v Ježíše Krista a přijmout zásady evangelia. 
Se křtem také souvisí účast na eucharistickém přijímání při bo-
hoslužbě a přijetí Ducha Svatého ve svátosti biřmování.

V  lednu zahájíme duchovní přípravu dospělých ke křtu, 
a zároveň ti, kteří již byli pokřtěni v dětství a uvěřili v dospělos-
ti, se mohou připravovat k svatému přijímání a biřmování. Kdo 
máte zájem, hlaste se u P. Milana (kontakt výše).

Máte touhu se dozvědět něco o  Bohu a  nerozumíte tomu, jak 
o něm lidé mluví? Máte ve své rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo 
si klade otázky o smyslu života?

Pro ty, kdo se chtějí více dozvědět o Bohu, o víře, o církvi v pří-
jemném prostředí je určen kurz Alfa. Začínáme vždy večeří v  19 
hodin, pokračujeme krátkou přednáškou a vše završíme diskusí ve 
skupinkách do 21:30. Nemusíte se bát na cokoli zeptat o víře, o Bohu, 
o církvi. 

První setkání je nezávazné a koná se ve Slavkově u Brna v Domě 
svaté Rodiny za kostelem ve čtvrtek 13. ledna 2022 v 19 hodin. Z dů-
vodu přípravy sálu a pohoštění prosíme o nahlášení na adrese alfa.
slavkov(zavináč)gmail.com nejpozději do 10. ledna 2022. Setkání 
budou probíhat vždy ve čtvrtek večer na stejném místě do 24. dubna.

24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 10.00 - 11.00.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi ve Slavkově v 15.30 (zpívá schola rodin).
Půlnoční mše svatá Nížkovice 21.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. 9.30.
26. 12. Svátek svaté Rodiny, obnova manželských slibů, mše sv. 9.30.
1. 1. 2022 Nový rok, mše sv. 9.30.
9. 1. Tříkrálový koncert, kostel ve Slavkově v 16.30.

přenášené na www.farnostslavkov.cz:
24. 12. 15.30 Štědrovečerní mše pro děti
24. 12. 22.30 Půlnoční mše svatá
25. 12. 9.00 Slavnost Narození Páně
26. 12. 9.00 Svátek sv. Rodiny
31. 12. 16.00 Poděkování za rok 2021
1. 1. 2022 9.00 Nový rok, slavnost Panny Marie

Vánoční program farnosti Nížkovice Bohoslužby online ze Slavkova

Narozený Spasitel nám přinesl smíření 
s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme 
jeden druhého za odpuštění a podejme si 
ruce na znamení pokoje.

Nebeský Otče, požehnej nás, i  toto 
jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také 
pokrm těm, kteří ho nemají, a svůj pokoj 
každému lidskému srdci. Skrze Krista, na-
šeho Pána.

Můžeme zazpívat koledu Narodil se 
Kristus Pán.


