Nivnice
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherský Brod

GPS souřadnice: 48.974646N, 17.647573E

Nadmořská výška: 247 m n. m.

První pís. zmínka: 1261 (760 let)

Počet obyvatel: 3 354

PSČ: 687 51

Adresa URL: www.nivnice.cz

O obci
Obec Nivnice leží na moravsko-slovenském pomezí, zhruba 7 km jižně od Uherského Brodu.

Historie obce
Nivnice je jednou z nejstarších obcí na Moravě. První historická zpráva pochází z roku 1261, z kopie
darovací listiny, kterou brumovský purkrabě pan Smil ze Střílek daroval obec Nivnici cisterciáckému
klášteru ve Vizovicích.

Ubytování a restaurace
Návštěvníkům obce Nivnice je k dispozici hotel Savary, ve stylu staré zemědělské usedlosti s vyhlášenou
kuchyní. Stravování pak dále nabízí restaurace Beseda, Klub Siola, Snack bar Jhás či místní vinotéka.

Okolí a příroda
Obec Nivnice se rozprostírá na rovině obklopené ze tří stran mírnými návršími. Na jižní straně
přecházejí na úbočí Bílých Karpat, s nejvyšším hřebenem Javořinou (970 m n. m.) a na
východní straně Velkým Lopeníkem (912 m n. m). Pohoří tvoří současně hranici mezi Moravou a
Slovenskem.

Současnost obce
V současnosti je Nivnice považována na nejpravděpodobnější rodište Jana Amose Komenského. V jeho
rodném mlýne je památník, kam proudí návštěvníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Sportovní možnosti
V obci Nivnice je možné využít atletický stadion, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, beach volejbalové hřiště, 4x tenisové kurty, kompletně vybavenou sportovní halu,
fitness centrum, venkovní workoutové hřiště,

Památky a zajímavosti
Dominantou obce Nivnice je pozdně barokní farní kostel sv. Andělů Strážných (1741–1752) zařazený
mezi kulturní památky ČR. Dalšími památkami jsou kaple sv. Trojice, kamenný kříž na ulici Podhradí,
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venkovská usedlost s "nivnickou jizbou" a řada exponátů místního vlastivědného muzea.

Doprava
Dopravu do obce Nivnice zajišťují autobusové spoje.

Ocenění obce
Obec Nivnice získala v roce 2003 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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