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                        Ročník 2019: číslo 3

Plánované, probíhající a dokončované akce

Technická hala

Přístupová komunikace
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V  průběhu  celého  roku  probíhají  přípravné  práce  na  rekonstrukci
hlavního vodovodního řadu pro naše obce. Rekonstrukce části „od sadu
u Pátkových směr Špinov (po starou úpravnu vody)“ by měla proběhnou
v tomto roce. Další a náročnější opravy budou rozděleny na více etap. Na
rok 2020 je naplánovaná oprava hlavního vedení „od sadu u Pátkových
k Základní  škole  Nížkov“.  Příprava  a  doplnění  různých  povolení  také
probíhá pro výstavbu sportoviště a zázemí v Bukové. V současné době je
tento projekt podán k vydání stavebního povolení na stavebním úřadě ve
Žďáře nad Sázavou. V průběhu měsíce října bude dokončena výstavba
skladovací haly pro techniku a příjezdové komunikace. Hala je určena
pro  skladování  obecní  techniky,  posypového  materiálu  na  zimu  a  po
doplnění dalších kontejnerů je to také plánované sběrné místo tříděného
odpadu.

Josef Vlček – starosta obce

Mobilní svoz nebezpečného  a velkoobjemového odpadu
Mobilní  svoz  nebezpečného  odpadu  proběhne  ve  středu  6.  11.  2019
v těchto časech:
Nížkov: 15:30 – 16:00
Špinov: 16:05 – 16:15
Buková: 16:25 – 16:40
Svoz  proběhne  obvyklým  způsobem,  žádáme  proto  občany,  aby  svůj
odpad nosili na místo až v době sběru a předávali ho přímo osádce vozů.
Předejde se tím zdržení  a  znečištění  prostranství  naší  obce a místních
částí. 
V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.
Dále upozorňujeme, že v rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit
a  dehtovou  lepenku.  Odběr  tohoto  stavebního  odpadu musí  být  řešen
samostatným odvozem.
Připomínáme,  že  sběr  potravinářských  olejů  probíhá  v  naší  obci  již
několik  let.  Potravinářský  olej  je  možné  odevzdat  v  uzavřených
plastových lahvích v budově Základní školy Nížkov.

Josef Vlček – starosta obce

Sdělení
V návaznosti  na  platnou legislativu v  ČR v oblasti  ochrany osobních
údajů sdělujeme,  že na všech společenských,  kulturních a  sportovních

2



akcích pořádaných obcí Nížkov, Základní školou Nížkov a Mateřskou
školou  Nížkov,  příspěvkovou organizací  mohou být  pořizovány audio
a video nahrávky a fotodokumentace, které případně budou zveřejňovány
v  tištěných  a  elektronických  informačních  médiích  obce  Nížkov,
Základní  školy  Nížkov  a  Mateřské  školy  Nížkov,  příspěvkové
organizace. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k jeho
možnému  zveřejnění  v  těchto  médiích,  jakož  i  dětí,  které  zastupují
v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Josef Vlček – starosta obce

Změna otevírací doby pošty

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
19. 9. 2019 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro 14,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 1.
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2. Prodej  části  pozemku p.  č.  896/7 o výměře 171 m2 v k.  ú.  Nížkov
manželům … .  Hlasování:  pro 14,  proti  0,  zdržel  se 0,  nepřítomen 0,
omluven 1.
3. Nákup části pozemku p. č. 939/2 o výměře 171 m2 v k. ú. Nížkov od
manželů   … .  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen 0,
omluven 1.
4. Prodej  části  pozemku  p.  č.  896/7  o  výměře  10  m2 a  prodej  části
pozemku p. č. 943/48 o výměře 65 m2  v k. ú. Nížkov paní … . Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
5. Zadání opravy místní komunikace v ulici K Nádraží firmě Colas CZ
a. s. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
6. Vydání  Požárního  řádu  obce  Nížkov  a  jeho  příloh  číslo  1  a  2.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
7. Dočasný zábor pozemků dle poskytnutého seznamu pro stavbu „II/352
Nížkov – most ev. č. 352-007“. Trvalý zábor bude řešen po ukončení
výstavby a upřesněn geometrickým plánem. Hlasování: pro 14, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
8. Bezúplatný  převod  pozemku  p.  č.  1691/46  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k. ú. Nížkov o výměře 60 m2 z Úřadu pro zastupování státu
ve  věcech  majetkových  na  obec  Nížkov.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
9. Smlouvu  o  dílo  číslo  4/2019  s  DP stavební  s.  r.  o.,  Špinov  22  na
provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
10. Zadání projekčních prací  na veřejné osvětlení v Nížkově firmě PK
elektro,  Brno.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 1.
II. Zastupitelstvo obce zahájilo:
1.Přípravu rozpočtu na rok 2020.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Umístění a obsluhu hydrantů v obci případě požáru.
2. Možnost nákupu nové prosklené čekárny autobusové zastávky Nížkov.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Nákupu nového traktoru.
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2. Přípravě projektové dokumentace na vybudování  připojení  kabelové
televize  a  internetu  v Nížkově,  případně  v  místních  částech  Buková
a Špinov firmou SATT Žďár nad Sázavou.
3. Vydání  povolení  stavby  „Nížkov  –  rekonstrukce  výtlačného  řadu
vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“.
4. Vydání  povolení  stavby  „rekonstrukce  litinového  hlavníku
vodovodního řadu, který prochází středem obce“.
5. Stavu odvolání proti rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou o omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru
obce Rosička od Gigantského rybníku směrem na Rosičku. 
6. Stížnostech jednoho občana na hluk na výletišti v Nížkově.
7. Zadání výběrového řízení na stavbu hřiště a jeho zázemí v Bukové.
8. Nabídce Vodárenské a. s. Žďár nad Sázavou na volné místo v ČOV
Nížkov.
9. Tom, že z čekárny autobusové zastávky Nížkov byly odstraněny boční
výplně.
10. Výmalbě  podchodu  zastávky  vlaku  Nížkov  Správou  železniční
dopravní cesty.
11. Stížnostech na pohyb psů na vlakové zastávce v Nížkově.
12. Stížnosti na jízdní řád vlaků, který bude platit od prosince 2019.
13. Nové otevírací době pošty v Nížkově od 1. 10. 2019.
14. Jednáních  se  zájemci  o  výstavbu  rodinných  domů  v  Bukové
a o jednáních s vlastníky pozemků v Bukové.
15. Nutnosti rekonstrukce kanálové šachty v Bukové.
16. Dosud neopraveném kanálu u křižovatky na Poděšín a Špinov.
17. Průběhu  zpracování  projektové  dokumentace  projektu  Loučka  IV
panem Ing. Vábkem.
18. Možnostech získání dotací.
19. Stavu obecních lesů.

Ověřovatelé: Josef Ločárek a Kamil Vejvoda

Příspěvek ČSŽ
V srpnu jsme již popáté pořádali večerní posezení s promítáním filmu na
výletišti v Nížkově. V pátek 9. 8. jsme promítli film Ferdinand - o býkovi
a jeho trampotách. Je to spíše pro malé diváky, ale i my velcí jsme se
velmi dobře bavili. Všechny lavičky byly obsazené a to nás těší. 
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V  sobotu  10.  8.  jsme
zhlédli  film  Bohemian
Rhapsody  -  o životě
Freddiho  Mercuryho
(zpěvák  skupiny  Queen).
Opět jsme se setkali s hojnou účastí. Během večera si
mohl každý koupit malé občerstvení. 
I  letos  nám přálo počasí,  takže i  přes  pozdní  konec

bylo všem příjemně teplo. 
Děkujeme  za  podporu  a  pomoc  při  organizaci.  Těšíme  se  na  další
shledání. Občanům přejeme krásný podzim. 

Za ČSŽ Ilona Toufarová

Kůrovcová kalamita
Kůrovcová  kalamita  graduje
a vážně  ohrožuje  lesy  na
Žďársku.  Upozorňujeme
vlastníky  lesů  na  nárůst  stavu
kůrovců  v  lesích  a žádáme
o jejich zvýšenou aktivitu, která
může omezit výši škod a zbrzdit
průběh  kalamity.  Proto
vyzýváme  vlastníky  lesů
v součinnosti s odborným lesním
hospodářem  k  opětovnému
prověření  stavu  jejich  lesů
a k odstranění  a asanaci
napadených  stromů  se
zaměřením  na  stromy  čerstvě
schnoucí.  Napadené  dřevo  je
třeba  urychleně  mechanicky  či
chemicky  ošetřit  a  to  před
výletem  dospělců  z napadeného
dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace.  Vylétlé opuštěné souše
se zpracovávat nemusí. 

Ing. Jaroslav Doubek - vedoucí odboru životního prostředí
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Povinné označování psů

Josef Vlček – starosta obce
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Bezpečnostní desatero

Josef Vlček – starosta obce
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Mateřská škola Nížkov

2. 9. 2019 jsme zahájili nový školní rok. Díky novému financování od
ledna  2020  a  schválené  dotaci  „RP  Překryv“  (srpen  2019)  došlo
k prodloužení  provozní doby Mateřské školy Nížkov, a  to od 6:15 do
16:00,  a  také  došlo  k rozšíření  pedagogického  týmu  o  novou  paní
učitelku.  Pro  letošní  školní  rok  je  zapsáno  40  dětí  –  29  z Nížkova,
2 z Bukové a 9 z jiných školsky nespádových oblastí. 
Mateřská škola od 1. 12. 2018 čerpá evropskou dotaci Šablony 2 MŠ
Nížkov,  r.  č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011432.  Z dotace  čerpáme
personální  podporu  „Školní  asistent“,   který  velmi  napomáhá
individualizovanému přístupu k dětem ohroženým školním neúspěchem,
ale  také  k lepší  adaptaci  nových  dětí  při  přechodu  od  rodiny  do
neznámého prostředí školky. Dotací také obohacujeme průběh výchovně-
vzdělávacího  procesu  zapojením  odborníků  do  vzdělávání,  projekty
v mateřské  škole  i  mimo ni  a  realizujeme nadstandardní  DVPP (další
vzdělávání  pedagogických  pracovníků),  která  jsou  mnohdy  finančně
velmi náročná. 
Pro letošní rok se škola zapojila do projektu Sokol – Cvičíme se zvířátky
s důrazem  na  důležitost  komplexního  motorického  rozvoje  dítěte.
Děkujeme  mamince  za  doporučení.  Během  minulého  roku  se  nám
podařilo prohloubit spolupráci s MAP II ORP Žďár nad Sázavou a pro
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letošní  rok  získala  škola  možnost  zapojení  do  projektu  Povídálek  –
logopedická  intervence  s logopedkou  přímo  v MŠ  s rodiči  a  dětmi
a účastníme se také projektu s červeným křížem „Když Alenka stůně“.  
V nejbližší  době plánujeme naše oblíbené akce jako Drakiáda,  tvoření
podomníčků, návštěva záchranné stanice Pavlov, přivítání sv.  Martina,
vánoční besídka pro rodiče a pro veřejnost a mnoho dalšího.
Děkujeme  za  spolupráci  Základní  škole  Nížkov  a  obci
Nížkov, mateřským  školám  v Nových  Dvorech,  v  Novém  Veselí
i v Přibyslavi. Díky patří také všem rodičům za výbornou spolupráci, za
jejich  vstřícnost  a  zájem.  A poslední  díky  drobným sponzorům,  kteří
přispěli k rozvoji školy. Těšíme se v tomto školním roce na nové zážitky
a zkušenosti a přejeme si navzájem, ať se nám daří. 
Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje dětem a rodičům Mateřské školy
Nížkov a žákům Základní školy Nížkov kolektiv MŠ Nížkov.

Za zaměstnance Mateřské školy Nížkov Bc. Iva Štikarová – ředitelka

Projekt EDISON v Základní škole Nížkov
V pondělí 9. 9. 2019 na naší škole proběhlo dlouho očekávané zahájení
projektu  EDISON.  Projekt  EDISON vychází  ze  slov  Education  Drive
Internacionality  Students  Opportunity   Network,  což  zjednodušeně
znamená  spojení  mladých  lidí  odlišných  kultur  a  národností,  kteří
seznamují žáky se zvyky a tradicemi v jejich zemích, a prolamují tak
prohlubující se mezikulturní bariéru. 
Nás  přijelo  navštívit  7  stážistů  z  různých  koutů  světa.  Byli  to  Erkan
z Turecka, Berro z Jordánska, Tiko z Gruzie, Serhiy z Ukrajiny, Maria
z Itálie, Coco z Tuniska a Adel z Rumunska.
Stážisté jsou studenti vysokých škol, kteří studují různé obory ve svých
zemích a chtějí předat svoje zkušenosti ostatním mladým lidem. Bydleli
v rodinách žáků naší školy, okamžitě si získali oblibu a na týden se stali
novými členy náhradních rodin.
Studenti si okamžitě získali i přízeň našich žáků. Po počáteční nervozitě
ostych opadl a i ti, kteří se angličtinu učí teprve prvním rokem, se aktivně
zapojovali do rozhovorů. 
Každá  hodina  byla  zážitkem.  Seznámili  jsme  se  s  národními  jídly
jednotlivých  zemí,  školským  systémem,  kulturními  památkami,
a dokonce i  s  rodinami jednotlivých stážistů.  I  v době svého volna se
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stážisté  aktivně  zapojovali  do  programu,  který  jsme pro  ně  připravili.
Společně jsme navštívili Žďár nad Sázavou a Polnou, seznámili jsme je
s kulturním životem naší vesnice. Vyrazili jsme na výlet na Rosičku.
V pátek si pro ostatní žáky nachystali stážisté program, k jehož přípravě
přizvali  žáky 8.  a  9.  ročníku.  Poté  prezentovali  témata  –  Velikonoce,
sport, školství, tanec, slavné osobnosti a jídlo.
A nastal čas slzavého loučení, pro některé to byla ztráta nově získaných
přátel a kamarádů, pro některé z nás to byla úleva po náročném týdnu,
pro některé to byl návrat do reality.
Naši  oblíbení  stážisté  -  usměvavá  Adel,  upovídaná  Tiko,  roztančená
Coco, vtipný Erkan, chytrý Berro, zodpovědný Serhiy a přátelská Maria
odjeli do nových škol, aby předávali svoje zkušenosti dalším žákům.
Za  celý  kolektiv  Základní  školy  Nížkov  bych  ráda  poděkovala  všem
žákům a hlavně těm, kteří se aktivně do projektu zapojili.

Mgr. Šárka Sládková

Zapojení Základní školy Nížkov do projektů
V letošním školním roce je naše škola zapojena do jednoho okresního,
jednoho krajského a dvou celostátních projektů a do projektu Evropské
unie financovaného z Operačního programu Výzkum vývoj vzdělávání.
Šablony  II -  Projekt  s  názvem  „Podpora  kompetencí  pedagogických
pracovníků Základní školy Nížkov“ registrační číslo projektu CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18_063/0010506 realizujeme  v rámci  výzvy  č. 02_18_063
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Šablony II od 1. 9. 2018. V rámci projektu probíhají aktivity pro základní
školu a pro školní družinu.
Stěžejní aktivitou je školní asistent. Úkolem školního asistenta je mimo
jiné  poskytovat  základní  podporu  při  přípravě  žáků  na  vyučování
spočívající například v pomoci s organizací času, poskytování formativní
zpětné vazby žákovi, zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou,
zprostředkování informací rodině o školní úspěšnosti žáka atd.
Další  aktivitou  je  školní  kariérový  poradce,  který  poskytuje  žákům
konzultace  k  hledání  vhodných  směrů  vzdělávání.  V  rámci  projektu
realizujeme  i  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  využití  ICT  ve
výuce, komunitně osvětová setkávání, čtenářský klub a projektové dny ve
školní  družině.  V  průběhu  realizace  projektu  jsme  školu  vybavili
třiadvaceti  notebooky,  sedmi  tablety  a novými  knihami  do  školní
knihovny.
I-KAP -  Do  projektu  Implementace  Krajského  akčního  plánu  Kraje
Vysočina  I  –  Učíme  se  ze  života  pro  život,  registrační  číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656  jsme  od  1.  9.  2018  zapojeni  jako
finanční partner. 
V  rámci  projektu  realizují  někteří  naši  učitelé  aktivity  v  oblasti
polytechnické  výchovy,  kariérového  poradenství,  jazykových
kompetencí, ICT kompetencí a matematické gramotnosti, které připravili
krajští  metodici.  Učitelé  z  výuky  pořizují  záznam,  který  najdete  na
webových stránkách naší školy.
Jeden z učitelů naší školy je do projektu zapojen jako krajský metodik.
Z rozpočtu projektu jsme mimo jiné zakoupili 27 tabletů, 6 měřících sad
PASCO, 6 měřících sad Vernier  a 9 stavebnic Teifoc.
KREATIV -  V  projektu  KREATIV, jehož  nositelem  je  Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, příspěvková
organizace Libereckého kraje, jsme zapojeni jako spolupracující subjekt.
Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory (CKP), jehož úkolem
je  každý  měsíc  zorganizovat  projektové  odpoledne,  které  má formu
neformálního  setkání  učitelů  okolních  škol  nad  daným  tématem.  Při
tomto  setkání  dochází  k  vzájemnému  vzdělávání  se  a  předávání
zkušeností  mezi  pracovníky  našeho  centra,  jakožto  lídry  (specialisty),
a zástupci okolních škol. Naše CKP se zaměřuje na výtvarné techniky,
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využití  měřících  sad  a počítačů  v  přírodovědných  předmětech  a  na
využití programovatelných stavebnic a senzorů ve výuce.
Specialisté  našeho  CKP  se  účastní  také  pravidelných  online  setkání
formou webinářů. Na podporu těchto aktivit jsme v rámci projektu školu
vybavili dalšími měřícími sadami a senzory PASCO, programovatelnými
senzory Arduino, výukovými stavebnicemi, programovatelnými sadami
LEGO,  řezacím  a  kreslícím  plotrem,  3D  perem,  dalšími  tablety
a spoustou výtvarného materiálu. 
SYPO, aktivita „Začínající učitel“ - Do projektu, který realizuje NIDV
Praha, jsme v letošním školním roce zapojeni jako pilotní škola, která
prakticky ověřuje systém podpory začínajících učitelů.
MAP II - MAP je Místní akční plán vzdělávání ORP (obce s rozšířenou
působností) Žďár nad Sázavou. Do projektu jsou aktivně zapojeni dva
naši učitelé jako členové pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání
a pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Ředitelka školy je členkou řídícího
výboru  MAP.  V  rámci  projektu  se  několik  našich  učitelů  účastní
vzdělávání a zapojují se do dalších aktivit, které projekt nabízí.

Mgr. Marta Novotná

Úspěchy žáků Základní školy Nížkov
17.  září   probíhala  v příjemných místech Naučné stezky pod Zelenou
horou regionální  přírodovědná soutěž Jeřabinka.  Soutěžilo  se  ve dvou
kategoriích (1. stupeň a 2. stupeň – vždy po 4 žácích v družstvu). 
Po zahájení soutěže se zbytečně nečekalo a každých 15 minut vyrážela
jednotlivá družstva na start. Trasu měli vyznačenou na kartě, která byla
důležitá  především  k  zapsání  výkonů  družstev  na  jednotlivých
stanovištích.  Úkolem  bylo  získat  co  nejvyšší  počet  bodů  na  každém
stanovišti na trase. Žáci uplatnili například vědomosti z oblastí jako je
rybářství, meteorologie nebo poznávání rostlinných a živočišných druhů.
Ti, co právě nesoutěžili, si mohli krátit čekání ve výtvarné dílně nebo na
školním hřišti.  Pro každého byl  zajištěný oběd v místní školní  jídelně
a občerstvení v podobě buchet a teplého čaje, který opravdu přišel vhod. 
Vyhlášení  výsledků,  které  proběhlo  okolo  třinácté  hodiny,  nás  velice
potěšilo. Družstvo mladších žáků (Nina Vítková, Tadeáš Lacina, Matěj
Neubauer a Tomáš Izrael) svou kategorii vyhrálo a družstvo starších žáků

13



(Alžběta Jarošová, Adéla Marková, Jaroslav Pokorný a Filip Chvátal) se
umístilo na krásném 6. místě. 

  Kateřina Kropáčková – asistentka pedagoga Základní školy Nížkov

V krajském kole soutěže „Cihla k cihle“  (soutěž se stavebnicí Teifoc),
které letos probíhalo na Střední škole stavební Havlíčkův Brod, barvy
naší školy hájil sehraný tým ve složení Jakub Rosecký a Filip Chvátal
(oba  z 9.  ročníku).  Na  základě  výkresu  měli  za  úkol  postavit  věž,
zaujmout svým dílem porotu a vejít  se do limitu 3 hodin. Kluci se se
svým výtvorem, který byl krásně vyspárován a začištěn, umístili v silné
konkurenci  20  týmů  na  krásném  7. místě.  Odvezli  si  nejen  nové
zkušenosti, připomínky odborníků, příjemné vzpomínky, ale také krásné
ceny,  například i  kufříky s nářadím. Touto cestou bych chtěla  Jakuba
i Filipa pochválit za reprezentaci naší školy a jejich ochotu pustit se do
soutěžení s touto stavebnicí, i  když se s ní poprvé potkali teprve letos
v dubnu.

Mgr. Petra Zikmundová – učitelka Základní školy Nížkov

Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslavili:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Ladislav Augustin Buková 91 let

Marie Šimanovská Nížkov 82 let

Marie Pokorná Nížkov 82 let
K Vašemu  významnému  životnímu  jubileu  srdečně  blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
(V  této  rubrice  jsou  uveřejněna  výročí  pouze  těch  občanů,  kteří  předali  obci  písemný  souhlas  s  jejich
zveřejněním.)

Josef Vlček – starosta obce

Pověsili řezadlo
V jedné  rodině  v  Bukové  u  Nížkova  panovaly  mezi  rodinnými
příslušníky časté neshody. Ponejvíce mezi manžely, mezi nimiž byl větší
věkový  rozdíl.  Důvodem  nevraživosti  a  hádek  byl  jistě  také  sňatek
z rozumu,  nikoliv  z lásky.  Muž  se  rád  napil  a  jak  je  známo z mnoha
jiných případů, v podnapilém stavu tropí chlapi hlouposti. O mnoho let
mladší žena míchala tomu svému pijanovi do pálenky všelijaké přísady,
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ve snaze „chlast“ mu znechutit. Nic nepomohlo. Její trápení už nebylo
k vydržení a ona se začala potají scházet s pacholkem, když poznala, že
i on  našel  v mladé  selce  zalíbení.  S ním  se  nakonec  domluvila,  že
manžela  přiotráví,  nebo  dokonce  sprovodí  ze  světa,  a  že  pak  spolu
utečou.  Zašla  v Přibyslavi  k lékárníkovi,  svěřila  se  mu a  požádala  ho
o nějaký  „utrejch“.  Lékárník  správně  odhadl,  že  by  z toho  mohl  mít
nepříjemnosti  a  přenechal  selce  jakési  neškodné tablety.  Se  selkou se
zároveň  domluvil,  že  si  přijede  na  oplátku  na  usedlost  koupit  nějaká
vajíčka. V tom byl ale lékárníkův záměr. Měl v úmyslu sedlákovi sdělit,
čeho je jeho manželka schopná, chtěl ho varovat. Na druhý den si přijel
do Bukové pro slíbená vejce a sedlákovi po straně pověděl, jaké má jeho
žena  nekalé  úmysly.  Poradil  mu  také,  až  vypije  nabízený  nápoj,  aby
schválně projevoval malátnost, bolesti břicha, a ať se pak svalí a kope
nohama.
Lékárník odjel,  nastalo poledne a  mladá hospodyně nabídla  po obědě
manželovi něco na zapití. Sedlák se napil, odešel do maštale, tam si lehl
u řezadla a začal křičet a naříkat. Na zemi se kroutil a držel se za břicho.
Selka a pacholek nahlíželi do stáje, a když uviděli, že se sedlák nehýbe,
domnívali se, že je přiotráven. Vzali silný provaz a přivázali mu kolem
krku smyčku.  Strop v maštali  byl  dřevěný,  samá díra,  ale  přesto  bylo
v půdním prostoru  ledacos  uloženo.  Vlezli  s  provazem po  žebříku  na
půdu a přes trám chtěli sedláka vytáhnout ke stropu, aby to vypadalo, že
se oběsil. Když sedlák, předvádějící stav v bezvědomí, zjistil, co se děje,
sundal  si  provaz  z krku  a  uvázal  ho  za  řezadlo.  Odhadl,  že  zařízení,
sloužící k řezání došků a ledajakých dřevěných částí, může mít přibližně
stejnou váhu, jako má on. Jak začali ti dva nahoře na půdě tahat, odplížil
se sedlák z maštale a doběhl pro sousedy. Když dva zamilovaní spiklenci
slezli z půdy, byla z toho velká mela a sousedé se náramně bavili. Pokus
o  zabití  však  sedlák  neoznámil,  aby  ostuda  nebyla  ještě  větší.  Mladá
selka  pár  dnů  nato  musela  s pacholkem opustit  usedlost  a  sedlák  jim
přikázal,  ať se do Bukové již  nikdy nevracejí.  Za nějaký čas si  našel
novou životní družku, sobě rovnou. Dokonce přestal holdovat alkoholu. 
Z knih Sto jedna pověst z Polné a okolí, Druhá stovka pověstí z Polné a okolí, Pověsti z Vysočiny I, II. III. díl
a Čertovské  pověsti  z Polenska  i odjinud   vybral  a  upravil  Jan  Prchal.  Knihy  lze  zakoupit  v Polné  –
v papírnictví Linda na Husově náměstí – nebo na internetových knihkupectvích a též na webových stránkách
nakladatelství Novela Bohemica Praha.

Ing. Zdeněk Jeřábek
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Kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí
Termín akce, místo Druh akce Pořadatel akce

16. 11. 2019 – od 
20:00, sokolovna 
Nížkov

Taneční zábava 
„Poslední leč“, hraje 
skupina: 4sýkorky

MS Nížkov

17. 11. 2019, 
odpoledne, fara Nížkov

Den Bible Farnost Nížkov

29. 11. 2019 v 16:00, 
náves

Setkání s Mikulášem 
pod vánočním stromem

Obec Nížkov, Svaz žen
Nížkov, Mateřská 
škola Nížkov, Základní
škola Nížkov

29. 11. 2019, 16:00 – 
17:30, Základní škola 
Nížkov

Vánoční burza Základní škola Nížkov

2. a 3. 12. 2019, 
prodejna COOP Nížkov

Vánoční burza Základní škola Nížkov

7. - 8. 12. 2019 fara 
Nížkov

Výstava betlémů Farnost Nížkov

26. 12. 2019, kostel sv. 
Mikuláše

Svatoštěpánský koncert Farnost Nížkov

18. 1. 2020 od 20:00, 
sokolovna Nížkov

Maškarní ples TJ Sokol Nížkov

19. 1. 2020 od 14:00, 
sokolovna Nížkov

Dětský karneval Základní škola Nížkov

1. 4. 2020 Jarní tvoření Základní škola Nížkov

25. 4. 2020 Přespolní běh TJ Sokol Nížkov
Mgr. Marta Novotná
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