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Vážení spoluobčané, přeji vám všem radostné a požehnané prožití svátků vánočních a do nového roku 
2011 hodně zdraví a vše dobré. 
        Jan Mokrý 
 
 

Nově zvolení představitelé naší obce: 
 
Starosta    Jan Mokrý 
 
Místostarosta    Josef Vlček 
 
Rada obce     Jan Mokrý 
     Josef Vlček 
     Mgr. Marta Novotná 
     Josef Brukner 
     Petr Němec 
 
Předseda finančního výboru  Dana Uttendorfská  
 
Člen finančního výboru   Martina Lacinová 
     Ing. Ondřej Pospíchal 
 
Předseda kontrolního výboru  Ing. Miloslav Linhart 
 
Člen kontrolního výboru  Kamil Vejvoda 
     Bc. Martin Dočekal 
 
Člen zastupitelstva   Bohuslav Brukner 
     Luboš Toufar 
     Josef Pojmon 
     Bohuslav Eliáš 
 
Jménem zvolených zastupitelů děkuji všem voličům za projevenou důvěru, doufám, že Vaši důvěru 
nezklameme. 
        Jan Mokrý 
 
 
 
Upozornění: 
V letošním roce opět několikrát navštívili naši obec nepovolané osoby, převážně ženy, které se snažily 
pod různými záminkami dostat do domácností. Slušným způsobem žádají vodu, návštěvu WC apod., 
nebo žádají drobnou finanční částku na dopravní prostředek nebo nabízejí prodej někdy i výkup 
různého zboží. Ve vlastním zájmu takového lidi v žádném případě nepouštějte do svých domů. Stále je 
hodně lidí, kteří zjistí po takového návštěvě, že byli okradeni. 
 



Žádost: 
Žádám řidiče, aby v zimních měsících neparkovali svoje auta na obecních komunikacích, zejména 
tam, kde jsou chodníky nízké. Jinak nebude možné zajistit zimní údržbu vozovky.  
 
 

Příspěvky místních spolků 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Nížkov 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Nížkově má 60 členů. 
V lednu se strojník zúčastnil školení v Přibyslavi a získal odznak odbornosti „Strojník III. stupně“. 
V únoru a březnu se 9 našich členů připravilo na získání odbornosti „Hasič II. a III. stupně“. 
V březnu do hasičské zbrojnice přijela zkušební komise ze Žďáru nad Sázavou. Tři členové úspěšně 
složili zkoušky na odznak odbornosti „Hasič III. stupně“ a šest členů na odznak „Hasič II. stupně“.  
V dubnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení, které bylo u Fryšavy. Po vesnici jsme sesbírali staré 
železo. Dne 8. května jsme se zúčastnili dálkové dopravy vody z Dolních Louček na Devět skal. 
Vzdálenost 63,64 km, převýšení 541 m, bylo použito 234 stříkaček, 291 radiostanic a zúčastnilo e 
2592 hasičů z 288 sborů z České republiky a Slovenska.  
V květnu jsme také opravili auto a 2x vodou vyčistili koupaliště. 
Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové a okresní soutěže hasičských sborů, kde se umístili na 
dobrém místě a dále soutěže o Pohár sázavského starosty a o Pohár Jana Dřínka ve Žďáře nad 
Sázavou. Šest členů se zúčastnilo průvodu při oslavě Božího Těla po vesnici. 
Dne 4. 7. byla oslava 110 let založení hasičského sboru v Sázavě, které se zúčastnilo 9 členů. Během 
července bylo hasičské auto zn. Avia připraveno na technickou kontrolu a úspěšně „prošlo“. V srpnu 
jsme s obecním úřadem Sázava a hasičským sborem Rosička uspořádali „Veselici pod rozhlednou“, 
která se díky dobrému počasí vydařila. V říjnu byly stříkačky a auto připraveny na zimu. V listopadu 
se dva členové zúčastnili aktivu zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů okresu Žďár nad 
Sázavou. 
Během roku jsme navštěvovali hasiče při oslavách kulatých narozenin.  
 
SDH přeje svým spoluobčanům veselé a požehnané svátky vánoční a hodně Božího požehnání 
v novém roce.  
         Josef Laštovička 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Buková 

 
Ke konci roku 2010 má sbor 50 členů z toho čtyři ženy. 
Letošní pravidelné okrskové cvičení bylo nahrazeno zkouškou na rekord v dopravě vody na dálku 
z Kadova na Devět skal (4,4 Km), které se účastnil i náš sbor. Dne 8. května jsme byli účastníky 
úspěšného pokusu o rekord v dálkové dopravě vody z Dolních Louček na Devět skal – celková délka 
rekordu je 63,46 Km s převýšením 541 m. Oběma akcím počasí přálo stejně jako okrskové soutěži 
v Malé Losenici, kde se na rozmočeném terénu představili i naši mladí. 
Začátkem července se sbor účastnil oslav 110 let SDH SÁZAVA a o týden později soutěže o pohár 
obce Sázava. 
Proti kulturním akcím, které měl sbor v plánu, bylo deštivé počasí, a tak se 
uskutečnilo pouze srpnové posezení na vsi a mikulášská nadílka. K propagaci 
obce byl na hráz rybníka umístěn rozcestník s razítkem obce.  
Podzimní sběr starého železa je akce, která pomůže obci i sboru. 
 

 
Do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody přeje za SDH BUKOVÁ 

 
Miloslav Augustin – starosta sboru 



Sbor dobrovolných hasičů Špinov 
 
V letošním roce členové SDH Špinov provedli námětové cvičení v rámci sboru a školení mužstva, ale 
jejich činnost probíhala i na poli obecně prospěšném. 
Na počátku roku obec Nížkov přispěla na nové hasičské uniformy, sloužící k reprezentaci hasičského 
družstva. Důležitou událostí v letošním roce byly 70-té narozeniny našeho dlouholetého člena a 
zároveň kronikáře pana prof. RNDr. Jana Horského, DrSc. Oslava proběhla dne 24. 4. 2010. V rámci 
oslavy bylo oslavenci uděleno Čestné uznání za dlouhodobé působení ve sboru. Patří mu velký dík za 
vedení kroniky sboru. Oslavy narozenin se zúčastnili nejenom členové SDH, ale téměř všichni občané 
Špinova a také starosta pan Mokrý a jeho manželka. Při této příležitosti předal starosta obce panu 
profesorovi titul „Čestný občan obce“. 
Na konci dubna a začátku května se členové SDH Špinov podíleli na pokusu o rekord v dálkovém 
podávání vody, který zorganizovali členové SDH Nové Dvory. 
Členové SDH Špinov se zúčastnili mše svaté u nově zrekonstruované obecní kapličky, na jejíž 
rekonstrukci se aktivně podíleli v loňském roce.  
Obhospodařování zeleně na obecních pozemcích, jakož i podzimní výlovy a údržby rybníků patří již 
k tradičním činnostem členům SDH.  
Ráda bych ještě zmínila důležitost sboru v pomoci místním občanům při lokálních záplavách 
v červenci.  
 
Členové SDH Špinov přejí všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 
2011. 

Iveta Šorfová 
 
 
 
 
Myslivecké sdružení Nížkov 
 
Koncem tohoto roku má náš spolek 20 členů. Během roku 1 člen ukončil členství, ale zároveň se nám 
přihlásil 1 adept na členství v MS. Myslivecky hospodaříme na 1 737 ha. 
Hlavní naší náplní je se o zvěř celoročně řádně starat a samozřejmě i zvěř lovit. Hlavní důraz klademe 
na zimní přikrmování. Máme zajištěno 40 q ovsa, 22 q speciálních granulí pro spárkatou zvěř, nemalé 
množství kvalitní sušené jetele, brambor, jablek a dalšího doplňkového krmiva. Zima udeřila letos 
v plné síle o něco dříve, proto se snažíme krmelce minimálně  2 – 3x týdně navštěvovat. 
V letošní lovecké sezoně, kde lovem korigujeme početní stavy některých druhů zvěře, jsme ulovili 
zatím 35 ks srnčí zvěře, 18 lišek a na prvním společném honě jsme ulovili 9 zajíců. Koncem roku nás 
čeká ještě 1 hon na zajíce. 
V letošním roce jsme ulovili méně srnčat než bylo obvyklé. Důvodem byl úhyn mladé zvěře díky 
studenému a mokrému květnu a červnu, tedy v době narození mláďat této zvěře. 
Opět i letos jsme se zúčastnili brigády v ZD Nížkov při sběru kamene. 
Po dvou letech budování našeho areálu Bažantnice jsme měli letos méně práce, ale podařilo se nám 
odkoupit pozemek od Obce Nížkov. Budova byla odkoupena již dříve. Zde jsme tradičně pořádali letní 
posezení u opečeného prasete. 
20. listopadu 2010 jsme pořádali zábavu „Poslední leč“. Při ní nabízíme zvěřinové speciality nejen 
účastníkům této zábavy, ale i veřejnosti odpoledním prodejem.  
Během roku jsme se zúčastnili řady různých akcí společných či individuálních, např. člen. schůze, 
výstavy, soutěží – střeleckých či kynologických. 
Dovolte mi požádat Vás, majitele pejsků, abyste je pokud možno během procházky u lesů zvláště 
v zimě nepouštěli z vodítek, pokud je nemáte zcela pod kontrolou. Zvěř prohnaná psem ve vyšší 
sněhové pokrývce se často užene, dostane zápal plic a uhyne. Děkuji. 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim členům za výbornou práci v letošním roce, občanům za 
pochopení pro naši činnost a všem popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
         Pavel Němec 
 



 
 
Český svaz žen 
 
V roce 2010 ČSŽ pořádalo 6. 6. sportovní odpoledne pro děti. Přišlo mnoho dětí, které si zasoutěžily a 
vyhrály ceny. Rodiče si poseděli u občerstvení a popovídali si s přáteli a známými. Nedílnou součástí 
byl již poněkolikáté skákací hrad, který je velmi oblíbenou atrakcí. Všichni jsme si užili krásné, 
slunečné odpoledne. 
8. 10. jsme šli uspávat broučky na zimu. Účast byla opět vysoká. Průvod s lampiony, zpívání písní, 
pohádka, ohýnek s buřty, vypouštění lampionů přání a nakonec ohňostroj se všem velmi líbil. Rádi si 
to zopakujeme. 
 
Děkujeme občanům za účast na našich “akcích” a za pomoc při jejich organizaci. 

         Ilona Toufarová 
 

 
 
 
Vydává Obecní úřad Nížkov, tel.: 566 675 136, fax: 566 675 136, mobil: 604 916 244,  
e-mail:starosta@nizkov.cz .  
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