
Číslo 1 Ročník 2015

Přání
Všem občanům přejeme příjemné a radostné
prožití  velikonočních  svátků,  bohatou
pomlázku a po celý rok hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, pohody a sluníčka v duši.

Bohuslav Brukner, Josef Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav
Eliáš, Josef Ločárek, Miloslav Marek, Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý,

Petr Němec, Marta Novotná, Zdeněk Pojmon, Milan Šurnický,
David Toufar, Kamil Vejvoda a Josef Vlček – zastupitelé obce

Realizace a příprava staveb
V průběhu letošního roku proběhne rekonstrukce mostu u škrobárny.
Na stavbu víceúčelového hřiště  s  umělým povrchem za sokolovnou je
vyřízeno  stavební  povolení,  v  současné  době  připravujeme  žádost
o dotaci  a  hledáme  vhodný  dotační  program,  který  by  se  dal
při financování této náročné stavby využít.
Po  odizolování  nejstarší  části  budovy  základní  školy,  které  proběhlo
na podzim, byly opraveny omítky v učebně číslo 4 v přízemí budovy.

V  současné  době  probíhá  oprava  omítek  v  suterénu  Mateřské  školy
Nížkov  a  konečné  dopracování  projektu  přesunu  autobusové  zastávky
do prostoru před sokolovnou. Je vypracován návrh vodorovného značení
na komunikacích v prostoru návsi.

Josef Vlček – starosta obce
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Poděkování
Srdečně  děkuji  jménem  Rady  obce  Nížkov  všem  občanům,  kteří  se
podíleli na jarním úklidu obce. 

Josef Vlček – starosta obce

Tříkrálová sbírka
Stejně  jako  v  předcházejících  letech  se
i v letošním  roce  uskutečnila  Tříkrálová
sbírka  v  obcích  Buková,  Nížkov,  Poděšín,
Rosička,  Sirákov  a  Špinov.  Skupinky
koledníků  vybraly  celkem  71  018,-  Kč.
Děkujeme  všem  občanům,  kteří  přispěli
do sbírky, a také těm, kteří pomohli při jejím
organizování.

Josef Vlček – starosta obce

Divadelní představení
8. 3. 2015 zhlédlo asi sto dvacet diváků
v  nížkovské  sokolově  divadelní
představení „Když se zhasne“ v podání
divadelního spolku JenTak Havlíčkova
Borová.  Šlo  o  první  divadelní
představení,  které  se  po  dlouhé  době
v Nížkově  uskutečnilo,  a  proto  nás
zájem občanů velice potěšil. 

Josef Vlček – starosta obce

Upozornění na volně pobíhající psy
Problematika kolem chovatelů nebo majitelů psů se v obci postupně lepší,
ale  stále  se  objevují  případy  porušování  obecně  závazné  vyhlášky
č. 1/1998,  která  stanovuje  pravidla  pro  pohyb  psů  na  veřejném
prostranství.  Obracím se tedy na  majitele  psů,  kteří  nemají  dostatečně
zabezpečené svoje zvíře, aby si uvědomili  zodpovědnost za svého psa.
Dalším  nešvarem  je  značné  množství  psích  exkrementů  na  veřejném
prostranství.  Žádám  tedy  všechny  majitele,  aby  při  venčení  uklidili
pozůstatky  po  svém  pejskovi  a  neznepříjemňovali  život  ostatním
občanům.

Josef Vlček – starosta obce
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Výbory Zastupitelstva obce Nížkov
Podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zřizuje zastupitelstvo vždy
kontrolní  a  finanční  výbor.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  zřídilo  tyto
výbory na svém zasedání 27. 11. 2014. Na tomto zasedání byl předsedou
finančního výboru zvolen pan David Toufar, členy tohoto výboru se stali
paní Jaroslava Dočekalová a pan Miloslav Marek. Finanční výbor provádí
kontrolu  hospodaření  s majetkem a  finančními  prostředky  obce  a  plní
další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Předsedou kontrolního
výboru byl  na tomto zasedání zvolen pan Milan Šurnický a členy tohoto
výboru  pan  Zdeněk  Mokrý  a  pan  Zdeněk  Pojmon.  Kontrolní  výbor
kontroluje  plnění  usnesení  zastupitelstva  obce  a rady  obce,  kontroluje
dodržování  právních  předpisů  ostatními  výbory  a plní  další  kontrolní
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Mgr. Marta Novotná

Komise Rady obce Nížkov
Podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích může rada obce zřídit jako
své  iniciativní  a  poradní  orgány  komise.  Rada  obce  Nížkov  za  svém
zasedání 8. 1. 2015 zřídila „Komisi pro údržbu a správu zeleně a lesů“,
„Komisi sociální a pro občanské záležitosti“, „Komisi pro sport, kulturu
a volný čas“ a „Komisi pro správu budov, dotace a granty“ a jmenovala
členy těchto komisí. Předsedu komise si pak volili členové každé komise
na svém prvním zasedání.
Komise pro údržbu a správu zeleně a lesů
Předsedou této komise byl zvolen pan Josef Brukner, jejími členy jsou
pan Josef Ločárek a pan Zdeněk Pojmon. Komise se podílí na koordinaci
údržby  zeleně  a  veřejných  ploch  v obci.  Vypracovává  návrh  rozpisu
pokosu trávy,  vyjadřuje se k ořezu a údržbě okrasných dřevin a stromů,
navrhuje  výsadbu  nových  stromů  a  možnosti  řešení  nakládání
s bioodpadem, spolupracuje s lesním správcem a vyjadřuje se k nutnosti
prořezávky  a  probírek  a  navrhuje  možnosti  těžby  a  výsadby  nových
stromů  v  lesích  a zalesňování  dalších  ploch.  Připravuje  návrhy
na pořízení  techniky  pro  údržbu  a  správu  zeleně  a  aktivně  se  podílí
na výběru a nákupu této techniky.
Komise sociální a pro občanské záležitosti
Předsedou této komise byl zvolen pan Jan Mokrý, jejími členy jsou pan
Petr  Němec  a  pan  Josef  Vlček.  Členové  komise  navštěvují  občany
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při příležitosti významných životních jubileí a občany v domě pokojného
života,  podílí  se  na  organizaci  obřadů  jako je  vítání  nově  narozených
občánků a jubilejních svateb a  organizují  pietní  vzpomínku za zesnulé
spoluobčany. Komise navrhuje rozsah sociálních služeb poskytovaných
na území obce, předkládá návrhy na výši a účel dotací poskytovatelům
sociálních  služeb,  poskytuje  svoje  stanovisko  k podnětům,  stížnostem
a peticím občanů v oblasti sociálních služeb.
Komise pro sport, kulturu a volný čas
Předsedou této komise byl zvolen pan Bohuslav Eliáš, jejími členy jsou
paní Mgr. Marta Novotná a pan  Stanislav Neuvirt.  Komise doporučuje
schválení finančních příspěvků spolkům a organizacím, předkládá návrhy
na  výši  finančních  příspěvků  na kulturní,  společenské  a sportovní
aktivity, podílí se na koordinaci kulturních, sportovních a společenských
akcí  a  zpracování  dlouhodobé  a střednědobé  koncepce  rozvoje
sportovních aktivit, koordinuje aktivitu sportovních organizací se záměry
obce  a zpracovává  koncepci  rozvoje  cestovního  ruchu  obce.  Členové
komise se aktivně podílejí na organizaci společenských a kulturních akcí.
Komise pro správu budov, dotace a granty
Předsedou této komise byl zvolen pan Kamil Vejvoda,  jejími členy jsou
pan  Bohuslav  Brukner  a  pan Miloslav  Marek.  Komise  projednává
a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů týkajících se všech
budov v majetku obce, pravidelně kontroluje správnost evidovaných dat
uchazečů  o přidělení  obecního  bytu  a doporučuje  pořadí  uchazečů
v případě  uvolnění  bytu,  vyjadřuje  se  k prodloužení  smlouvy  o nájmu
bytu. Komise doporučuje postup ve věcech dlužného nájemného a dalších
úhrad spojených s užíváním obecního bytu,  poskytuje svoje stanovisko
k podnětům,  stížnostem  a  peticím  občanů  v oblasti  bytového
hospodářství.  Komise  předkládá  návrhy  na  pronájem uvolněných  bytů
v domě pokojného života,  spolupracuje  při  tvorbě a úpravách pravidel,
směrnic  a  kritérií,  kterými  se  upravují  podmínky  přijetí  do  domu
pokojného života. Členové komise se podílejí na inventarizaci majetku
v sociálních zařízeních v majetku obce a majetku obce v oblasti bytového
hospodářství. Komise vyhledává a zjišťuje nové zdroje pro financování
projektů, podílí se na přípravě podkladů a vypracování žádostí o dotace.
Kromě toho všechny komise plní další úkoly, jimiž je pověřila rada obce.

Mgr. Marta Novotná
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
30. 12. 2014 v 1700 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 2, omluven 0.
2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2015 – příjmy 12 768 150,- Kč, výdaje

12  768  150,-  Kč.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se 0,
nepřítomen 2, omluven 0.

3. Rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2019. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 0.

4. Rozpočtové opatření číslo 8/2014 ze dne 30. 12. 2014 rozpočtové
změny číslo 175 - 274. Případné změny, které nastanou do konce
roku 2014 budou projednány na prvním jednání zastupitelstva obce
v roce 2015. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1,
omluven 0.

5. Kupní smlouvu mezi obcí a panem Ing. Michalem Kučerou a MUDr.
Andreou Kučerovou, Uzbecká 565/28, Brno. Obec prodává pozemek
parc. č. 31/1 – zahrada o výměře 43 m2,  pozemek parc. č. 31/2 –
zahrada  o  výměře  115 m2 a pozemek ve  zjednodušené evidenci  -
parcely původ Evidence nemovitostí parc. č. 1691/3 o výměře 43 m2

v k. ú. Nížkov. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 0.

6. Zadání  zpracování  studie  na  centrální  vytápění  staré  části  DPŽ
jedním kotlem. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prezentaci  obce  v  publikaci  Města  a  obce  Vysočiny.  Hlasování:

pro 0, proti 11, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0.
III. Zastupitelstvo obce zvolilo:

1. Pana Jana Mokrého pro zastupování Obce Nížkov v orgánech LDO
Přibyslav  s právem volit  a  být  volen  do  orgánů  LDO Přibyslav.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6, nepřítomen 0, omluven 0.

IV. Zastupitelstvo obce nezvolilo:
1. Do LDO Přibyslav jako zástupce s právem volit a být volen pana

Josefa Bruknera. Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 12, nepřítomen
0, omluven 0.
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V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Delegování  zástupce  obce  do  LDO Přibyslav.  Jako  zástupci  byli

navrženi: pan Jan Mokrý a pan Josef Brukner.
2. Nabídku  propagace  obce  na prezentaci  obce  v publikaci  Města

a obce Vysočiny.
3. Možnost  výměny  dalších  osmi  kotlů  v  domě  o  devíti  bytových

jednotkách.
4. Možnosti  servisu  kotlů  v  domě  o  devíti  bytových  jednotkách

a nutnost  provádět  roční  kontroly  a  seřízení  kvůli  prodloužené
záruce.

5. Možnost jiného řešení vytápění nejstarší části DPŽ. 
6. Možnost  zpracování  studie  na  centrální  vytápění  staré  části  DPŽ

jedním kotlem. 
VI.  Zastupitelstvo  obce  bylo
informováno:

1. O změně účtu obce.
2. O jednáních s O2 na převedení

všech telefonů (obce, mateřské
školy  a  základní  školy)  pod
jednoho operátora.

3. O výměně kotle v jednom bytě
o devíti bytových jednotkách.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marta Novotná a Kamil Vejvoda

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
23. 1. 2015 v 1830 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 0, omluven 0.
2. Rozpočtové  opatření  číslo  8/2014 ze  dne 31. 12. 2014 rozpočtové

změny  číslo  275  a 276.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 0.

3. Dar UNICEF ČR ve výši  1 000,-  Kč.  Hlasování:  pro 15,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

4. Dar  Centru  pro  zdravotně  postižené  Kraje  Vysočina  ve  výši
1 500,- Kč.  Hlasování:  pro 14,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen 0,
omluven 0.
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5. Koupi pozemku pod stavební parcelou parcelní číslo 54/3 o výměře
975 m2 bez stavby od ZD Nížkov. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o koupi pozemku pod stavební parcelou
číslo  54/3 o výměře  975  m2 bez  stavby  od  ZD  Nížkov  za  cenu
40,- Kč za m2. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 0.

7. Závazný  limit  pro  Základní  školu  Nížkov  ve  výši  25  tisíc  na
vymalování  části  školy.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 0.

8. Závazný  limit  pro  Mateřskou  školu  Nížkov  ve výši  25  tisíc
na opravu  omítek,  obkladů  a malby  v kuchyni  a  v  šatnách.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

9. Zvýšení nájemného za pronájem obecních pozemků od roku 2015.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 0.

10. Výši nájemného za pronájem obecních pozemků – 0,20 Kč za  m2

za nezastavěnou plochu nesloužící k zemědělské činnosti a na 2,- Kč
za m2  za provizorní stavby. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 3,
nepřítomen 1, omluven 0.

11. Navýšení  ceny  prodeje  obecních  pozemků  (kromě  stavebních
parcel)  na 50,-  Kč za m2.  Hlasování:  pro 15,  proti  0,  zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 0.

12. Příspěvek ve výši 37 tisíc Kč SDH Buková na pořízení vybavení.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

13. Příspěvek ve výši 37 tisíc Kč SDH Nížkov na pořízení vybavení.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0.

14. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti  dle ust.
§ 53  odst.  1  zákona  č. 200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění
pozdějších předpisů mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Nížkov.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

15. Změnu  výše  měsíční  odměny  předsedům  výborů  –  odměna
předsedů  výborů  činí  od 1. 2. 2015  500,-  Kč.  Hlasování:  pro  15,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

16. Změnu  výše  měsíční  odměny  členům  výborů  –  odměna  členů
výborů  činí  od  1.  2.  2015  300,-  Kč.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
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17. Výši  měsíční  odměny  dlouhodobě  neuvolněným  předsedům
komisí - od 1. 2. 2015 činí odměna neuvolněných předsedů komisí
500,- Kč.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel se 1,  nepřítomen  0,
omluven 0.

18. Výši měsíční odměny dlouhodobě neuvolněným členům komisí -
od 1.  2.  2015 činí  odměna neuvolněných členů komisí  300,-  Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

19. Vyplácení měsíční odměny i  členům komisí,  kteří  nejsou členy
zastupitelstva  obce.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Aby  v letošním  roce  proběhlo  setkání  rodáků.  Hlasování:  pro  1,

proti 10, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0.
III. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

1. S informací Kraje Vysočina o předpokládané těžbě uranu v Brzkově.
IV. Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Bude-li obec v letošním roce organizovat setkání rodáků.
2. Možnosti získání dotací na výstavbu hřiště za sokolovnou.
3. Výši nájemného za pronájem obecních pozemků.
4. Navýšení ceny prodávaných obecních pozemků.
5. Výši odměn členů a předsedů výborů a komisí.
6. Nutnost  odizolování  další  části  sklepa  Základní  školy  Nížkov

směrem k zahradě základní školy.
7. Možnost rozšíření nasvětlení kostela.
8. Možnost vybudování zvěřných políček na nevyužívaných obecních

pozemcích.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. O jednáních s panem Stanislavem Horkým o  parkovacích místech
u bytovky o osmi bytech na sídlišti za sokolovnou.

2. O nabídce firmy „DAS“ na právní ochranu zastupitelů.
3. O možnostech získání dotací na techniku určenou k údržbě obce.
4. O  vyhlášení  záměru   na vytvoření  nového  pracovního  místa

technického zaměstnance obce.
5. O  vyřazení  starých  lavic  a  židlí  pro  žáky  1.  stupně  z  inventáře

Základní školy Nížkov.
6. O zatékání do jídelny Základní školy Nížkov.

8



7. O  nutnosti  oprav  vnitřních  omítek  v  učebnách  v  nejstarší  části
budovy Základní školy Nížkov.

8. O  možnosti  získání  dotace  z úřadu  práce  na  vytvoření  nového
pracovního místa  a zaměstnání   pracovníka evidovaného na úřadu
práce.

9. O jednáních LD Přibyslav.
10. O  průběhu  realizace  KPÚ  a  postupu  zpracování  pozemkové

úpravy.
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Eliáš a Bohuslav Brukner

Hospodaření v obecních lesích
Milí  spoluobčané,  dovoluji  si  vás
informovat  o  hospodaření
v obecních  lesích.  Od  19.  3.  2015
jsou  tři  obecní  lesní  hospodáři
Brukner  Josef,  Ločárek  Josef
a Pojmon  Zdeněk.  Stav  obecních
lesů  byl  zkontrolován
a ve spolupráci  s odborným  lesním
hospodářem  a  zpracovateli  jsou
zahájeny kroky vedoucí ke zlepšení jejich stavu.  Je nutné a v nejbližší
době  bude  neprodleně  provedeno  zpracování  kůrovcovitého  dříví,
nahodilé těžby a je nezbytná rekonstrukce jedné lesní cesty. 
Ve  druhém  čtvrtletí  budou  zahájeny  výchovné  zásahy  v mladinách
a středních  porostech.  Protože  se
jedná  o  svažité  a  těžce  přístupné
pozemky,  budou  nabídnuty
spoluobčanům  k  samovýrobě
za symbolickou  cenu  dřeva,  ale
za jasně definovaných podmínek. Až
poté,  pro možnou ztrátovost,  budou
nabídnuty  externím  zpracovatelům.
Dále je nabídnuta občanům možnost
úklidu  větví  a  klestí  po  těžbě
a samovýroba  schválených  stromů
ke kácení  a  následného  úklidu  po  obci.  Zájemci  o samovýrobu  ať  se
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nahlásí na Obecním úřadě Nížkov, uvedou své kontaktní telefonní číslo
a o jakou kategorii samovýroby by měli zájem.
Na závěr  si  dovolím jedno vysvětlení.  Obecní  lesy  nejsou  lesy  všech
občanů, tak že si tam může ukrást kdo chce, co ho napadne, nýbrž jsou to
lesy ve vlastnictví Obce Nížkov. Protože v minulosti i v minulých dnech
se v obecních lesích kradly celé silné stromy, budou v lesích a na cestách
k nim  umístěny  fotopasti  pro  zajištění  důkazního  materiálu  a  poté
postupováno  dle  zákona.  Doufám,  že  se  po  tomto  vysvětlení  situace
uklidní a nebude nutné k tomuto přistoupit. 
Děkuji a těším se na spolupráci.

Za všechny obecní lesní hospodáře Brukner Josef

Komplexní pozemkové úpravy
Zastupitelstvo  obce  Nížkov  schválilo  na  svém  posledním  zasedání
souhlas  se  zahájením a  vstupem  obecních  pozemků  do  komplexních
pozemkových úprav ve všech katastrálních územích, t.j. Nížkov, Buková
u Nížkova a Špinov. Pro zahájení těchto úprav je nutný souhlas vlastníků
nadpoloviční  většiny  výměry  upravovaného  území.  Proto  prosím,
ať všichni  vlastníci  zemědělských  pozemků  a  také  její  nájemci
v uvedených  územích,  zastupitelé  a  další  občané,  přijmou  pozvání
na informační schůzku ohledně problematiky komplexních pozemkových
úprav,  která  se  bude  konat  dne  24.  dubna  2015  v  19:00  hodin
v sokolovně  v Nížkově  za  účasti  zástupce  ze  Státního  pozemkového
úřadu  ve  Žďáře  nad  Sázavou.  Dle  zájmu  vlastníků  o  komplexní
pozemkovou  úpravu  se  pak  budou  provádět  další  kroky  pro  zahájení
a nebo se celá akce zastaví.

Josef Brukner

Křesťanské Velikonoce, pouť a promítání
Milí spoluobčané, 
křesťanské  Velikonoce  přináší
v osobě  a  příběhu  Ježíše  Krista
každému  člověku  nadějnou  zprávu
o vítězství  života  nad  smrtí.  A  to
navzdory tomu, že v přítomné chvíli
může  kdokoli  z nás  prožívat
zklamání,  bolest,  osamělost  nebo
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vůbec  životní  ztroskotání.  Zpráva  o Zmrtvýchvstání  Krista  se  v Bibli
vždy ohlašuje ve spojení se zprávou o jeho kříži  a potupné smrti.  Náš
život nebyl a nebude jednoduchým. Pokud ho budeme žít poctivě, bude
vždycky  zápasem.  Naděje,  kterou  přináší  Velikonoce,  nepřekračuje
těžkosti, ani se netváří, že už nebudeme trpět. Ale dává našim těžkostem
smysl a cíl. Skrze vztah s Kristem a skrze jeho kříž můžeme mít podíl
na vítězství  života.  Přestože  selžeme,  zklameme,  budeme  neúspěšní
a pohrdnou námi. Dokonce i když umřeme, máme naději, že budeme žít.
Tak Bůh miloval  svět,  že  dal  svého syna,  aby  žádný kdo v Něho věří
nezahynul, ale měl život věčný. Je to předmět víry, kterou nelze nikomu
vnucovat ani podbízet. Ale je to také zvěst, o které se dost dobře nedá
mlčet. Tak mi dovolte, abych vám všem popřál požehnané velikonoční
svátky  a ujistil  vás  o  svých  modlitbách  a požehnání  do  dnů  příštích.
Pokud byste ode mne něco potřebovali, nebráním se setkání s nikým. Na
faře visí  mé telefonní číslo a můžeme se domluvit.  Děkuji  vám všem,
kteří  se  podílíte  na  díle  lásky  a pokoje  mezi  lidmi,  kostelním
i nekostelním, věřícím i nevěřícím, Bůh vám oplať vaši lásku a obětavost.
Vás, kteří s námi budete chtít oslavit velikonoční oslavy Vzkříšení Ježíše
Krista, srdečně zvu do našeho chrámu. Nabízím i příležitost ke svátosti
pokání (zpovědi) na Květnou neděli mezi 14:00 a 16:00 hodinou, kdy zde
budou přítomni ještě dva jiní kněží. Nebo se můžete domluvit osobně se
mnou na jiném termínu. Svatý týden začneme na Květnou neděli 29. 3.
s obvyklým pořádkem bohoslužeb.  Obřady Zeleného čtvrtku i Velkého
pátku  budou  začínat  v 18:00  hodin.  Sobotní  vigilie  Velké  noci  začne
v 19:00 hodin.  Pořádek  bohoslužeb o  neděli  Vzkříšení  a velikonočním
pondělí je stejný, jak jste zvyklí (7:00; 8:30 a 10:00 hodin Sirákov). 

19. dubna  budeme  mít  pouť.  Bohoslužby  budou
v Nížkově  v  7:00;  8:30  a 10:00  hodin.  Po ranní  bude
otevřena kostnice i kostel až do 12:00 hodin. Po polední
přestávce pak od 13:00 do 16:00 hodin. Ve 14:00 hodin
bude  komentovaná  prohlídka  kostela  i  kostnice
s bývalým starostou panem Janem Mokrým. 
O  týden  později  v neděli  26. 4.  v 18:00  hodin  vás
srdečně zvu na promítání o své cestě na Filipíny, které se

uskuteční v jídelně Základní školy Nížkov.
Mgr. Pavel Sandtner – duchovní správce
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Chodci v silničním provozu
Velmi často dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám, jejichž
účastníky  bývají  také  chodci.  Jedná  se  o  jedny  z  nejzranitelnějších
účastníků  silničního  provozu,  kteří  si  vlastní  nebezpečí  mnohdy  ani
neuvědomují. 
V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 129 dopravních
nehod  s účastí  chodců.  Při  těchto  nehodách  zemřeli  tři  lidé.  Samotní
chodci  zavinili  celou  třetinu  nehod.  V sedmnácti  případech  policisté
zjistili, že chodci byli pod vlivem alkoholu. Od počátku letošního roku
do konce  února  šetřili  policisté  v  Kraji  Vysočina  již  devatenáct
dopravních nehod, na kterých měli účast chodci. 
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými účastníky
jsou chodci, je důležité připomenout veřejnosti některá základní pravidla.
Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo
je špatně schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by
se měl chodec pohybovat tak, jak to nařizují předpisy, vždy na správné
straně vozovky. Pokud jde chodec po silnici, musí jít při levém okraji.
Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle
sebe.  Při  snížené  viditelnosti,  zvýšeném  provozu  na  pozemních
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít
chodci pouze za sebou.
Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod
pro  chodce,  nadchod  nebo  podchod,  musí  přecházet  jen  na  těchto
místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro
chodce  je  dovoleno  přecházet  vozovku  jen  kolmo  k  její  ose.  Před
vstupem na  vozovku se  chodec musí  přesvědčit,  zdali  může vozovku
přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.  Chodec  smí  přecházet  vozovku,  jen  pokud  s  ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče
k náhlé změně směru nebo rychlosti  jízdy. Osoba vedoucí  jízdní  kolo
nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí
užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se na
lyžích,  kolečkových  bruslích  nebo  obdobném  sportovním  vybavení
nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to
třeba  tím,  že  budou  mít  na  paměti  pravidlo,  které  zní:  „Vidět  a  být
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viděn“. Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí,
vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na vzdálenost
dvě  stě  metrů.  Ke  zvýšení  své  viditelnosti  může  chodec  použít  také
svítilnu. To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko
dopravní nehody.

nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Společenská rubrika
V měsíci lednu oslavili: 
pan Jan Pejchal – Buková 75 let
paní Marie Nováková – Buková 82 let
paní Marie Vytlačilová - Nížkov 90 let
V měsíci únoru oslavili:
paní Květoslava Marková - Nížkov 75 let
paní Libuše Kubová - Nížkov 75 let
paní Marie Novotná – Buková 85 let
paní Františka Kučerová - Nížkov 89 let
V měsíci březnu oslavili:
paní Zdenka Filipová - Nížkov 70 let
paní Marie Pokorná – Buková 75 let
paní Jaroslava Jakešová - Nížkov 83 let
paní Marie Zikmundová – Buková 83 let
paní Marie Prokešová - Nížkov 88 let
paní Anna Minářová - Nížkov 90 let
K Vašemu  významnému  životnímu  jubileu  srdečně  blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Jan Mokrý, Petr Němec a Josef Vlček

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
V Nížkovských listech budeme od tohoto čísla pravidelně zveřejňovat
přehled připravovaných kulturních,  sportovních a  společenských akcí.
Zároveň vás tímto na všechny akce srdečně zveme a pořadatelé se těší na
vaši návštěvu. Doufáme, že si z pestré nabídky vyberete.
Termín akce Druh akce Pořadatel

1. 4. 2015 – 7.15 – 
sokolovna Nížkov

Turnaj ve florbale Základní škola Nížkov
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5. 4. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše Nížkov

Zmrtvýchvstání Páně a
sbírka na varhany

Římskokatolická 
farnost Nížkov

17. 4. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Pouťová taneční 
zábava

TJ Sokol Nížkov

18. 4. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Pouťová taneční 
zábava

TJ Sokol Nížkov

19. 4. 2015 Nížkovská pouť
Obec Nížkov a 
římskokatolická 
farnost Nížkov

25. 4. 2015  – výletiště 
Nížkov

Přespolní běh TJ Sokol Nížkov 

26. 4. 2015 – 18.00 
hodin – jídelna 
Základní školy Nížkov

Promítání o cestě na 
Filipíny

Římskokatolická 
farnost Nížkov

30. 4. 2015 – 
Bažantnice Nížkov

Pálení čarodějnic
Myslivecký spolek 
Nížkov

5. 6. 2015 – areál 
u koupaliště Nížkov

Turnaj v malé kopané 
mladších žáků

Základní škola Nížkov

7. 6. 2015 – 
od 13 hodin – výletiště 
Nížkov

Den dětí Český svaz žen Nížkov

5. 6. 2015 – areál 
u koupaliště Nížkov

Turnaj v malé kopané 
starších žáků

Základní škola Nížkov

14. 6. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše a fara 
Nížkov

Pobožnost a 
poděkování za přijatá 
dobrodiní ve školním 
roce a farní odpoledne 
na faře

Římskokatolická 
farnost Nížkov

30. 6. 2015 – od 8 
hodin – prostranství 
před základní školou 

Slavnostní ukončení 
školního roku 
2014/2015

Základní škola Nížkov

4. 7. 2015 – výletiště 
Nížkov

Vysmáté léto TJ Sokol Nížkov 
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4. 7. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše

Koncert v rámci 
projektu „Kostely 
naplněné hudbou“

Římskokatolická 
farnost Nížkov

5. 7. 2015 Pouť Sirákov
Římskokatolická 
farnost Nížkov

17. 7. 2015 – 16.30 
hodin – výletiště 
Nížkov

Teatr Víti Marčíka – 
Šípková Růženka

Římskokatolická 
farnost Nížkov

1. 8. 2015 – výletiště 
Nížkov

Turnaj v malé kopané TJ Sokol Nížkov 

29. 8. 2015 – 14.00 
hodin – výletiště 
Nížkov

Sportovní odpoledne 
pro děti

ZO KSČM Nížkov

17. 10. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Posvícenská taneční 
zábava

TJ Sokol Nížkov 

Mgr. Marta Novotná

Konečné tabulky soutěží stolního tenisu
Krajský přebor I. třídy

1.Stolní tenis Velké Meziříčí A 22 17 3 2 0 212:120 76
2.TJ Chmelná A 22 17 2 3 0 211:112 75
3.TJ Sokol Jemnice A 22 15 3 4 0 203:138 70
4.Sportovní Klub Jihlava B 22 13 1 8 0 171:158 62
5.TJ Slavoj Polná A 22 12 0 10 0 181:177 58
6.TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 22 10 1 11 0 171:170 53
7.SKST Třešť A 22 9 3 10 0 178:179 52
8.TJ Sokol Nížkov A 22 9 2 11 0 170:176 51
9.TJ Jiskra Humpolec A 22 7 3 12 0 153:182 46

10.TJ Sokol Rouchovany A 22 6 3 13 0 144:184 43
11.TJ Sokol Moravské Budějovice B 22 3 3 16 0 124:197 34
12.TJ CHS Chotěboř B 22 1 2 17 2 91:216 21

Krajský přebor III. třídy
1.Sportovní Klub Jihlava C 22 19 1 2 0 209:96 80
2.TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem A 22 18 0 4 0 203:113 76
3.TJ Sokol Moravské Budějovice C 22 16 0 6 0 194:108 70
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4.TJ Chmelná B 22 15 2 5 0 198:123 69
5.TJ Žďár nad Sázavou D 22 11 1 10 0 166:166 56
6.TJ Sokol Brtnice A 22 9 4 9 0 169:176 53
7.TJ Sokol Puklice A 22 10 1 11 0 165:167 53
8.TJ Sokol Nížkov B 22 8 3 11 0 142:169 49
9.SK Sokol Lhotky A 22 6 2 14 0 148:191 42

10.TJ CHS Chotěboř D 22 5 3 14 0 155:189 40
11.SKST Kamenice nad Lipou B 22 4 0 18 0 103:204 34
12.TJ Sokol Přibyslav A 22 2 1 14 5 61:211 14

Okresní přebor II. třídy
1.Velké Meziříčí C 18 14 3 1 0 209:115 49
2.TJ Spartak Velká Bíteš 18 12 4 2 0 205:119 46
3.Fryšava 18 10 4 4 0 186:138 42
4.SK Ježek Uhřinov 18 9 2 7 0 172:152 38
5.TK Autocolor Oslavice B 18 8 3 7 0 170:154 37
6.Orel Bystřice n.P. 18 8 2 8 0 160:164 36
7.TJ Sokol Nové Veselí 18 5 4 9 0 143:181 32
8.KST Borovnice 18 4 5 9 0 152:172 31
9.TJ Sokol Polnička B 18 3 4 11 0 129:195 28

10.TJ Sokol Nížkov C 18 0 3 14 1 94:230 20
Okresní soutěž

1.TJ Jiskra Vojnův Městec 18 18 0 0 0 306:18 54
2.TJ Poděšín B 18 13 2 3 0 209:115 46
3.SK Dolní Heřmanice B 18 13 1 4 0 206:118 45
4.TJ Sokol Nížkov D 18 12 2 4 0 187:137 44
5.Velké Meziříčí E 18 10 2 6 0 181:143 40
6.TJ Spartak Velká Bíteš C 18 6 0 12 0 136:188 30
7.TJ Žďár n/Sáz CH 18 6 0 12 0 113:211 30
8.TJ Sokol Malá Losenice B 18 4 1 13 0 133:191 27
9.TJ Sokol Sněžné 18 3 0 15 0 94:230 24

10.TJ Spartak Velká Bíteš D 18 1 0 17 0 55:269 20
Bohuslav Eliáš

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, 910 801 888, 561 110 124, e-mail:
nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz, starosta@nizkov.cz, podatelna@nizkov.cz

Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v březnu 2015, neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky do Nížkovských listů, vzkazy, informace, poznámky a připomínky odevzdejte v kanceláři

Obecního úřadu Nížkov nebo zasílejte na e-mailovou adresu: marta.novotna@zs.nizkov.cz
Aktuální informace o naší obci najdete na www.nizkov.cz.

16

mailto:marta.novotna@zs.nizkov.cz
mailto:podatelna@nizkov.cz
mailto:starosta@nizkov.cz
mailto:obec@nizkov.cz
mailto:nizkov@nizkov.cz
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=15307&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14624&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14625&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14613&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14623&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14622&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14619&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14618&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14617&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=16570&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14586&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14581&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14585&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14583&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14578&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14580&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14577&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14584&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14579&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=14582&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13624&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13631&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13625&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13627&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13629&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13634&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13630&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13814&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=13626&rocnik=2014

