
Číslo 1                                                         Ročník 2017
Přání

Všem  občanům  přejeme  krásné  prožití  velikonočních
svátků a po celý rok zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost
a pouze krásné zážitky.

Bohuslav Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Věra Havlíčková, Josef Ločárek, Miloslav Marek,
Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Mgr. Marta Novotná, Zdeněk Pojmon, Milan Šurnický, David Toufar,

Kamil Vejvoda a Josef Vlček – zastupitelé obce

Oprava mostu
Most přes řeku u Březinova mlýna na silnici 1/19 je velmi špatném stavu,
a  proto  Ředitelství  silnic  a  dálnic  přistoupí  k jeho  generální  opravě.
Bohužel se oprava nedá provádět po jednotlivých jízdních pruzích a okolí
mostu je tak stísněno, že se nedá využít provizorního přemostění v jiném
místě. K požadavku, aby se oprava prováděla po polovinách nebo aby se
zajistilo  provizorní  přemostění,  Krajský  úřad  Kraje  Vysočina,  odbor
dopravy uvádí: Daný požadavek nelze akceptovat, neboť v místě stavby je
velmi  stísněný  prostor,  a  tedy  není  možné  danou  stavbu  provádět
po polovinách či využít provizorní přemostění.
Oprava mostu začne 3. 4. 2017 a potrvá do 13. 8. 2017. Uzavírka bude
úplná!
Pro obyvatele obce Hamry nad Sázavou to znamená, že každý, kdo má
trvalý  pobyt  v obci  Hamry  nad  Sázavou,  může  využívat  trasu  přes
kamenný most po místní komunikaci od silnice 1/19 (z Leskovic) k silnici
III/01843  (u  hasičské  zbrojnice  Hamry  nad  Sázavou).  Při  policejní
kontrole, které budou velmi časté, se prokážete občanským nebo jiným
průkazem,  kde  je  uvedena  adresa.  Pro  nákladní  dopravu  a  ostatní
automobily  bude  tato  komunikace  uzavřená.  Pokud  k někomu  pojede
těžký náklad dovážející nákladním autem, je třeba do těchto částí obce
vjíždět tak, aby se nepřejížděl kamenný most! Pro občany, kteří pracují
v Hamrech nad Sázavou, pro majitele nemovitostí v zahrádkářské kolonii
„Pod Křivákem“, kteří nemají v obci trvalý pobyt a potřebují tuto trasu
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použít,  bude obecní  úřad vydávat  povolenky vždy ve  středu od 15.00
do 17.00 hod.
Autobusy jedoucí do Přibyslavi,  Nížkova a Jihlavy pojedou přes Nové
Veselí a Matějov do Sázavy a naše zastávky Horní Hamry a Leskovice se
nebudou obsluhovat! Žádáme občany o pochopení a o trpělivost. 

Hubert Křesťan – starosta obce Hamry nad Sázavou

Placení poplatku
Poplatek, který se vybírá za svoz komunálního odpadu, je pro rok 2017
stanoven na 230,- Kč na osobu, poplatek za psa je 150,- Kč. Poplatky je
možné uhradit  na obecním úřadě nebo na bankovní účet Obce Nížkov
6121751/0100 (variabilní symbol: číslo popisné).

Josef Vlček – starosta obce

Zákaz skládky
Upozorňuji,  že  platí  přísný  zákaz  skládky na  místě  zvané  Kozlovka.
Po kontrole z Odboru životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou je pod
pokutou přísný zákaz ukládání zeminy a ostatního použitého stavebního
materiálu na tomto místě. Materiál, který zde byl zjištěn, bude za poplatek
uložen  na  skládku  v Ronově.  Místo  bude  upraveno  a  zaseto.  Pokud
nebude dodržován zákaz, bude místo monitorované.

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
29. 12. 2016 v 1900 hodin

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

nepřítomen 0, omluven 2.
2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2017 – příjmy 14 430 000,- Kč, výdaje

14 430 000,-  Kč.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

3. Prodej stavební parcely v k. ú. Nížkov p. č. 943/74 o výměře 743 m2

panu ...  a  zřízení  věcného předkupního práva na stavební  parcelu
p. č. 943/74 pro obec Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

4. Rozpočtové opatření 20/2016 ze dne 29. 12. 2016 rozpočtové změny
číslo 276 - 278. Případné změny, které nastanou do konce roku 2016,
budou  projednány  na  prvním  jednání  zastupitelstva  obce  v  roce
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2017.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zápis  z dílčího  přezkoumání  hospodaření  obce  Nížkov  -

při přezkoumání  hospodaření  za předcházející  období  nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – povinnost

zpracovat  Průkaz  energetické  náročností  budovy  při  prodeji
a pronájmu celé budovy.

2. Možnosti dalšího zajištění provozu v DPŽ Nížkov.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

1. Přípravě rekonstrukce vodovodu v ulici pod školkou.
2. Ceně vody pro vodné a stočné na rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017.
3. Změně  zákona  č.  13/1997  Sb.  o pozemních  komunikacích,  který

změnil  ustanovení  o příslušnosti  ve  věci  projednávání  místních
komunikací.

4. Tom, že v současné době jsou v DPŽ Nížkov 3 volné byty.
5. Tom,  že  od  1.  1.  2017  nebude  v sobotu  a  v neděli  firma  vozit

do DPŽ Nížkov obědy.
6. Současném provozu v DPŽ Nížkov.

Ověřovatelé: Josef Ločárek a Miloslav Marek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
27. 1. 2017 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program  schůze.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,

nepřítomen 0, omluven 5.
2. Závazný limit  pro  Základní  školu Nížkov ve  výši  25 tisíc  Kč na

vymalování části budovy a opravy topení. Hlasování: pro 10, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

3. Závazný limit pro Mateřskou školu Nížkov ve výši 25 tisíc Kč na
opravu  prvků  na  školní  zahradě.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

4. Provedení  opravy  podlahy  ve  společenské  místnosti  v Bukové.
Zastupitelstvo  obce  Nížkov  schválilo  tento  výdaj  jako  změnu
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v rozpočtu. Práce provede firma Podlahy Kasal. Hlasování: pro 10,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

5. Dodatek  číslo  1  ke  smlouvě  o  závazku  veřejné  služby  s  firmou
ZDAR Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 5.

6. Vyhlášení  záměru  na  pronájem obecních  prostor  v  domě  č.  p.  7
v Nížkově.  Hlasování:  pro 10,  proti  0,  zdržel  se 0,  nepřítomen 0,
omluven 5.

7. Prodej pozemku p. č. 943/89 díl „e“ o výměře 417 m2 v k. ú. Nížkov
panu  ....  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 5.

8. Nákup  pozemků  p.  č.  943/88  díl  „I“  o  výměře  108  m2,  díl  „A“
o výměře  162  m2 a  díl  „F“  o výměře  147  m2 v  k.  ú.  Nížkov
od pana ....  Hlasování:  pro 10, proti  0,  zdržel se 0,  nepřítomen 0,
omluven 5.

9. Spolupráci s firmou TEXTIL ECO a zápůjčku kontejneru na šatstvo.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

10. Nákup  pracovní  elektrické  tříkolky  od  firmy  BENYCAR GO
s. r. o. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu
v rozpočtu.  Hlasování:  pro 10,  proti  0,  zdržel  se 0,  nepřítomen 0,
omluven 5.

II. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Možném  nákupu  lesních  pozemků  dle  snímků  katastrální  mapy

od Lesů ČR.
2. Nabídce firmy Libor Černohlávek na umístění sběrné nádoby na sběr

rostlinného oleje v PET lahvích.
3. Nutnosti  zřízení  pracovní  pozice  správce  víceúčelového  hřiště

za sokolovnou.
4. Nutnosti zřízení pracovní pozice – úklid společných prostor v DPŽ

Nížkov, případně poskytování dalších služeb v DPŽ Nížkov.
5. Novele nařízení  vlády č.  37/2003 Sb.,  o aktuální  změně v oblasti

odměňování členů zastupitelstev. Platnost novely od 1. 1. 2017.
6. Zrušení  žádosti  o  stavební  parcelu  p.  č.  943/80  v  k.  ú.  Nížkov

panem ....
Ověřovatelé: Jan Mokrý a Zdeněk Mokrý
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
24. 2. 2017 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 0, omluven 4.
2. Převod  zisku  z  roku  2016  do  rezervního  fondu  Základní  školy

Nížkov ve výši 975,28 Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 4.

3. Převod  zisku  z  roku  2016  do  rezervního  fondu  Mateřské  školy
Nížkov z hlavní činnosti ve výši 434,33 Kč a z doplňkové činnosti
ve výši  389,52  Kč.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.

4. Dovybavení zásahových jednotek SDH Nížkov, SDH Buková a SDH
Špinov  dle  předložených  požadavků.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

5. Že kompostéry budou ponechány vypůjčitelům po ukončení platnosti
výpůjční  smlouvy za zůstatkovou cenu 0,-  Kč.  Hlasování:  pro 11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

6. Vyhlášení záměru na směnu pozemků v podílovém vlastnictví obce
Nížkov parc. č. 243 o výměře 29 281 m2 v k. ú. Březí nad Oslavou
a parc.  č.  700  o  výměře  5  028  m2 v k.  ú.  Obyčtov  za  pozemky
v majetku firmy LDO Přibyslav, Ronovská 338, Přibyslav p. č. 1 452
o výměře 268 m2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 o výměře
757 m2 v k.  ú.  Lhotka u Žďáru nad Sázavou, p.  č.  814 o výměře
1 211  m2,  p.  č.  815  o  výměře  16  122  m2,  p.  č.  816/1  o  výměře
6 030 m2,  p.  č.  816/2  o  výměře  2 572  m2 a  p.  č.  872  o  výměře
6 404 m2 v k. ú.  Obyčtov.  Hlasování:  pro 11,  proti  0,  zdržel  se 0,
nepřítomen 0, omluven 4.

7. Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  s Krajem  Vysočina  na  poskytnutí
účelové  finanční  podpory  na realizaci  projektu  „Návrh  územního
plánu Nížkov“. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 4.

8. Smlouvu  o  právu  provést  stavbu  na  stavbu  statické  opravy
a udržovací  práce  na  ohradní  zdi  kostela  sv.  Kateřiny  v Polné.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
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9. Výroční  zprávu  Obce  Nížkov  o  činnosti  v  oblasti  poskytování
informací  za  rok  2016.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.

II. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
1. Se zápisem z jednání Komise pro správu budov, dotace a granty.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost přípravy stolního kalendáře Nížkov na rok 2018.
2. Možnost  vytvoření  pracovních  skupin  pro  přípravu  strategického

plánu rozvoje obce.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. O  přípravě  integrovaného  dopravního  systému  v  Kraji  Vysočina
od roku 2019.

2. Panem Janem Mokrým o činnosti LDO Přibyslav.
3. O  reakci  na  vyhlášený  záměr  2/2017.  Zájem o  pronájem prostor

v obecním domě Nížkov č. p. 7 projevili …. 
4. O  diagnostice  budovy  Základní  školy  Nížkov  termokamerou

a možnostech řešení zateplení střechy. 
5. O tom, že na střeše jídelny Základní školy Nížkov bude vyměněn

rozbitý světlík.
Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon a Milan Šurnický

Pozvánka
Myslivecký  spolek  v  Nížkově  zve  spoluobčany
na tradiční  akci  ''PÁLENÍ  ČARODĚJNIC'',  která
proběhne  na  bažantnici  v  neděli  7.  5.  2017
od 16:00. Tento termín je posunutý o týden později,
jelikož se v Nížkově 30. 4. 2017 koná každoroční
pouť. Občerstvení zajištěno, děti v maskách vítány.
Srdečně se na Vás těšíme.

Myslivci

Kontejner na použitý textil
Obci byl zapůjčen další kontejner na použitý textil, který je umístěn za
prodejnou COOP v Nížkově. První kontejner najdete stále v areálu Domu
pokojného života Nížkov. Co do kontejnerů patří a co nepatří, je uvedeno
na další stránce.

Josef Vlček – starosta obce
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Čistá Vysočina
Tradiční jarní úklid přírody na Vysočině
se  uskuteční  i  v  tomto  roce.  Osvětová
akce Čistá Vysočina, do které se zapojují
tisíce  dobrovolníků,  se  bude  v rámci

kampaně Dne Země (22. dubna) realizovat už podeváté.  Sběr odpadků
probíhá  především  v  okolí  silnic  na  Vysočině  a  na  veřejných
prostranstvích v obcích a městech. V minulém roce se do akce zapojilo
přes 22,2 tisíce  lidí,  kteří  uklidili  okolí  celkem 2 714 kilometrů  silnic
a přírodě  ulehčili  od  104  tun  odpadků.  Od  roku  2009  se  do  projektu
přihlásilo  téměř  135  tisíc  dobrovolníků,  kterým  se  podařilo  přírodu
postupně vyčistit od více než 640 tun odpadu.
Žáci Základní školy Nížkov se svými učiteli začali čistit obec a její okolí
již dlouho před tím, než Kraj Vysočina přistoupil k organizaci této akce.
Škola se proto zapojila již do prvního ročníku. Děti v rámci projektu Den
Země  čistí  nejen  okolí  silnic  mezi  Nížkovem  a  Bukovou,  Nížkovem
a Špinovem, Nížkovem a Poděšínem a Nížkovem a Rosičkou, ale i okolí
potoků  a  řeky  a  upravují  a  čistí  veřejná  prostranství  v  obci  Nížkov.
Do projektu se škola zapojí i letos a zrealizuje ho za příznivého počasí
v měsíci dubnu.
Pokyny pro sběrače, informace o třídění odpadu a další upozornění jsou
zveřejněny na stránkách Kraje Vysočina.

Mgr. Marta Novotná

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálové sbírka proběhla v tomto roce v naší obci v sobotu 7. 1. 2017.
Zapečetěno  bylo  12  pokladniček.  Skupiny  koledníků  vybraly  celkem
76 192,- Kč ve všech obcích naší farnosti (Buková 9 458,- Kč, Nížkov
37 244,- Kč, Poděšín 11 279,- Kč, Sirákov 14 560,- Kč, Rosička a Špinov
3 651,- Kč). 
Děkuji  všem organizátorům, vedoucím skupinek a zvláště koledníkům,
bez  kterých  by  tříkrálová  sbírka  nemohla  být.  Poděkování  patří
samozřejmě  všem,  kteří  jakoukoli  částkou  přispěli  do  tříkrálových
pokladniček. V letošním roce se vybralo o 2 536,- Kč více než v roce
loňském.

Josef Vlček – starosta obce
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Dotace
V návaznosti na úpravy a změny poskytování finančních prostředků na
hospodaření v lesních porostech dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., - tedy
dotace  do  lesů  -  upozorňujeme  vlastníky  lesů  na  potřebu  splnění
některých administrativních náležitostí. 
Jedná se především o tzv. registraci žadatele. Tato musí být provedena na
předepsaném  formuláři  „OHLÁŠENÍ  ŽADATELE  O  POSKYTNUTÍ
FINANČNÍHO PROSTŘEDKU“ a to v termínu od 1. 9. do 31. 3., vždy
ještě před započetím vlastních prací v lese.  
Pro  letošní  rok  to  tedy  bylo  nejpozději  do  konce  března  2017  a  toto
ohlášení je platné pro období do konce srpna 2017. Dotační rok je tedy od
1. 9. do 31. 8. 
Finanční příspěvky je možno získat pro následující činnosti:
 1. Příspěvek  na  ekologické  a  přírodě  šetrné  technologie  při
hospodaření v lese 
 a) Vyklízení  nebo  přibližování  dříví  koněm,  lanovkou  nebo
železným koněm 
 b) Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi (vyvážecí traktor
nebo souprava) 
 c) Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
 2. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku
 a) Přirozená obnova
 b) Umělá obnova síjí nebo sadbou
 c) Zajištění porostů, přeměny nebo rekonstrukce porostů
 d) Výchova lesních porostů do 40 let věku 
Veškeré dotované činnosti musí být hotové před poskytnutím příspěvku. 
Vlastní  „ŽÁDOST  O  POSKYTNUTÍ  FINANČNÍHO  PŘÍSPĚVKU“
musí být podána nejpozději do 3 měsíců od provedení prací v lese.  
V případě jakýchkoliv dotazů ve věci poskytování finančních prostředků
na hospodaření v lesních kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě.

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Teplé  a  suché  počasí  roku  2016  a  pokračující  srážkový  deficit  z let
minulých  urychlil  vývoj  podkorního  hmyzu  na  smrku  –  kůrovců  –
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a umožnil  jim  extrémně  zvýšit  jejich  početní  stavy.  Proto  se  nyní  na
mnoha místech, především v okrajích lesních porostů, objevují jednotlivé
smrky či „kola“ smrků s opadávající kůrou.  
Lesy České republiky s. p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako
organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší
obce upozorňuje vlastníky lesů na reálné kůrovcové nebezpečí, které se
předpokládá  počátkem roku  2017.   Zároveň  vyzývá  vlastníky  lesů  ke
zvýšené aktivitě na úseku kontroly lesních porostů v roce 2017. Optimální
je provádění opakovaných kontrol v lesních porostech v intervalu 7 – 10
dní.  Při eventuálním zjištění výskytu kůrovce je pak vhodné obrátit se na
svého odborného lesního hospodáře a v součinnosti s ním stanovit postup
boje proti kůrovcům ve vašich či okolních lesích. 
V případě  jakýchkoliv  počátečních  příznaků  poškození  smrčin  či
jednotlivých  stromů  (barevné  změny  korun  smrků,  usychající  stromy,
opadávající jehličí, odlupující se kůra či stromy jinak poškozené, výrony
pryskyřice či závrty nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je
zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců
v lesích  s výskytem  kůrovců,  ale  i  v lesích  sousedních  vlastníků.
Likvidace  tohoto  kůrovcového  dříví  musí  být  provedena  nejpozději
do konce měsíce března.  
Dále je pak nutné včas – nejpozději do konce měsíce května – zlikvidovat
veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období,
vhodnou pro jejich množení (zlomy, vývraty, silně oslabené a usychající
jedince,  ale  též  i  potěžební  zbytky  či  palivo  ponechané  v  porostu)
a průběžně  důsledně  vyhledávat  a  včas  vhodným  způsobem  asanovat
dřevní hmotu již kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení
napadených stromů a jejich odvoz z lesa, popřípadě odkornění a spálení
kůry či chemickou asanaci).
 Je  důležité  místo  výskytu kůrovce  dále  pravidelně  sledovat,  případně
provést  další  těžbu  a  asanaci  napadených  stromů,  které  dříve  ještě
nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit
též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě  jakýchkoliv  nejasností  kontaktujte  svého  odborného  lesního
hospodáře. 
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci. 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě
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Moje první cesta vlakem v roce 1934
Asi v devíti letech jsem jela poprvé vlakem z naší zastávky u Červeného
mlýna až do Německého Brodu. Bylo to samozřejmě ještě po staré trati,
kde je dneska vybudovaná turistická cyklostezka.
Vzal mě s sebou otec, který si jel něco vyřizovat na úřad – hejtmanství.
Tehdy  ještě  patřil  Nížkov  okresem  do  Německého  Brodu  –  dnes
Havlíčkova. 
Ve vlaku byly dřevěné, žlutě natřené lavice a z parní lokomotivy se valil
kouř. Teď musím napsat, co bylo důvodem mojí cesty. Doma se zřejmě
usnesli, že bych potřebovala kabát.
Cestou  od nádraží  v Německém  Brodě  jsme  šli  přes  most,  který  mně
přišel divný. Byl takový do kopce a z kopce - to byl ještě starý, klenutý
a úzký most. Byl to ten most přes řeku Sázavu, který je nyní široký, nově
opravený.  Ale co mě ještě více překvapilo, že jsem uviděla na řece plavat
labutě. Něco takového u nás dříve na rybnících vidět nebylo.
Když  jsme  došli  před  hejtmanství,  myslím,  že  to  bylo  někde  nad
náměstím  za  kostelem,  uviděla  jsem  velkou  budovu  a  před  ní  velké
kamenné schody s ozdobným zábradlím. Po těch schodech jsem dlouho
chodila, než se otec vrátil. A to trvalo…
Potom  jsme  šli  dobu  ulicí  na  náměstí  a  tam  mě  otec  upozornil,  že
za chvilku budou bít hodiny na budově radnice. Ve výklenku byla kostra
smrtky  a  když  začaly  bít  hodiny,  tak  ta  smrtka  tahala  za  zvon.
Myslím, že něco podobného je na věži dodnes. 
Pokračovali  jsme  dolní  ulicí  k  „Moravcům“  –  to  byl  velký  obchod
s konfekcí. Řekla bych, že to byl ten dům, kde je dneska prodejna obuvi
Baťa. Co mě nejvíce fascinovalo, bylo, že přímo z přízemí obchodu vedlo
točité, železné schodiště se zábradlím do patra.
Tam  mě  prodavačka  oblékla  do  takového  červeného  kabátu
s kožešinovým límcem. Ten límec měl na obou koncích vypreparované
liščí  hlavičky.  No,  já  byla  unesená,  protože  do  té  doby  jsem  nic
podobného neviděla.
Ještě si vzpomínám, že když jsme přišli domů a já jsem se tím kabátem
sourozencům chlubila, tak ti mně to tiše záviděli.
A to nejen ten kabát (mimochodem za 85 korun), ale i všechny zážitky,
které jsem měla v tom městě.

Věra Jeřábková
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Velikonoční zamyšlení
Na  úvod  si  dovolím,  možná  trochu  troufale,  zpochybnit  označení
Velikonoc jako svátků jara. Ne, že by Velikonoce nebyly na jaře, ale toto
označení  například  vůbec  nevysvětluje,  proč  se  vlastně  Velikonoce
jmenují Velikonoce. Myslím, že přiléhavější by bylo označit Velikonoce
za  svátky  nového  života.  Vždyť  i  ta  velikonoční  vajíčka  symbolizují
především nový život.  
Velikonoce  přinášejí  nový život  hned  ve  třech různých rovinách.  Tou
první  a  všeobecně  srozumitelnou  rovinou  nového  života  je  rovina
přirozená:  v celé  přírodě  se  v období  okolo  Velikonoc  rodí  či  líhnou
mláďata. Tedy alespoň v našich zeměpisných šířkách.  
Druhá  a  třetí  rovina  už  sahají  do  nadpřirozena,  i  když se  vztahují  ke
konkrétním událostem dějin. A tyto dvě roviny vysvětlují i původ názvu
Velikonoc. 
Nejprve si všimněme Velikonoc židovských. Židé o Velikonocích slaví
především nový život ve smyslu vysvobození. Toto vysvobození spočívá
v zázračném Božím  zásahu,  který  se  podle  Bible  stal  na  úsvitu  dějin
tohoto  národa.  Bůh  tehdy  podle  Bible,  přesněji  řečeno  podle  knihy
Exodus,  umožnil  zotročeným předkům dnešních  židů  v noci odejít,  či
spíše prchnout z otroctví  v Egyptě  a vydat  se  na cestu do svobodného
života v zaslíbené zemi.  Tato země – podle Božího zaslíbení – oplývá
mlékem a  medem.  Je  to  země  plná  života,  ale  především jde  v tomto
příběhu  právě  o  tu  událost  zázračného  vysvobození  z otrockého
postavení. Toto vysvobození znamená například i to, že po něm už má
každé narozené dítě – tedy i chlapec - právo na život. A dokonce na život
svobodného, nezotročeného člověka. To vůbec není málo. 
Bible  ovšem  představuje  Boha  jako  štědrého  dárce,  který  ke  svým
dosavadním darům rád přidává dary další, mnohdy nečekané. A tak není
divu, že křesťané slaví o Velikonocích nejenom onu událost zázračného
vysvobození  z egyptského  otroctví,  ale  také  a  především  vysvobození
ze svazující moci zla, z hříchu. Toto vysvobození se děje prostřednictvím
Ježíše  Krista  a  dovršuje  se  právě  o  Velké  noci z Bílé  soboty  na
Velikonoční  neděli,  kdy podle  evangelií  Ježíš  vstal  z mrtvých.  Ježíšův
příběh by ale neměl smysl bez Velkého pátku a toho, co mu předcházelo.
Takže i křesťané slaví o Velikonocích nový život. Nový život, který je
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díky Božímu odpuštění osvobozený z moci zla, které člověka zotročovalo
zevnitř. 
Nedávno zesnulý kardinál Vlk, alespoň jak jsem ho znal, by asi řekl, že
právě ta druhá a třetí rovina Velikonoc připomíná lidem Boha, který je
jim blízký, pečuje o ně a pomáhá jim v jejich nesnázích.  
K Velikonocům se hodí také poezie, a tak mi prosím dovolte, abych zde
ocitoval z poezie biblické, ze Žalmu 8: 
Bože, náš Pane,
co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno.
Ovce i veškerý dobytek,
k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
vše, co se hemží na stezkách moří. 
Nový život  ve  třech rovinách –  v rození  mláďat,  vnější  svobodě a  ve
svobodě  vnitřní.  To  vše  patří  k Velikonocům.  A přeji  všem čtenářům
Nížkovských  listů,  aby  jim  poselství  Velikonoc  především  k růstu  té
vnitřní svobody pomáhalo.            

Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák - administrátor farnosti Nížkov

Český svaz žen
Vánoční  svátky  jsme  měli  zpestřeny  společným bruslením na  zimním
stadionu ve  Žďáru  nad  Sázavou.  28.  12.  2016 v  8.30  hodin  příznivci
bruslení z Nížkova a okolí obuli brusle a zaplnili ledovou plochu. Sešlo se
nás  více  než  sto.  Všichni  si  tuto  zábavu  užili,  včetně  hokeje,  hry  na
honěnou i  pokusy o krasobruslařské kousky. Více než hodinu jsme se
nezastavili.  Děti  i  dospělí  odcházeli  s  úsměvy  na  tvářích  a  dobrým
pocitem, že si zasportovali.
Všem zúčastněným děkujeme za podporu.
Na  neděli  4.  6.  2017  plánujeme  již  tradiční  dětské  odpoledne.  Tímto
zveme všechny občany.
Přejeme krásné jaro!

Ilona Toufarová
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Pozvánka na vzdělávací akce pro rodiče
 Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Obcí Velká Losenice
Vás v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad

Sázavou“ srdečně zvou na blok seminářů 
„JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM“ 

čtyři vzdělávací semináře s psycholožkou Mgr. Elen Sejrkovou 
Termíny konání: 
1. BLOK – 12. duben 2017 (od 16.00 hodin) 
Téma: Bezpodmínečná láska – základní pilíř výchovy, proč je důležité být
silným a jistým rodičem, jak zdravě vyjadřovat emoce 
2. BLOK – 18. duben 2017 (od 16.00 hodin) 
Téma: Co je vlastně zlobení, jak je to s tresty a odměnami, proč jsou 
hranice ve výchově tak důležité, jak je to s naší důsledností 
3. BLOK – 26. duben 2017 (od 16.00 hodin) 
Téma: vztahy mezi sourozenci, sourozenecké pozice 
4. BLOK – 9. květen 2017 (od 16.00 hodin) 
Téma: vývojová stádia a výchova: kojenecký věk, období vzdoru, 
předškolák a školák, dospívající 
Místo konání: Zasedací místnost OÚ Velká Losenice (Velká Losenice 
čp. 360) 
Informací, často protichůdných, o tom jak „správně a dobře vychovávat“
je  k  dispozici  nepřeberné  množství.  Psycholožka  Mgr.  Elen  Sejrková
Vám nabízí základní orientaci v rodičovských kompetencích a jistotu, že
nemusíte být dokonalým rodičem… 
Seminář je pro všechny účastníky zdarma. 
Občerstvení zajištěno. 

Mgr. Marta Novotná

Pozvánka na netradiční sportovní osmiboj

MOTTO: POJĎ SE POHNOUT, SPORTOVAT, SOUTĚŽIT A BOJOVAT!    
TERMÍN: sobota 13. 5. 2017 14:00 hod        
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MÍSTO: HŘIŠTĚ u KOUPALIŠTĚ NÍŽKOV
DISCIPLÍNY: 1. SLALOM NA KOLOBĚŽCE

2. HOD NA CÍL 
3. SRÁŽENÍ PLECHOVEK
4. CHŮZE NA CHŮDÁCH 
5. PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA
6. STŘELBA NA BALONKY     

          7. HOD PLNÝM MÍČEM
8. SKLÁDÁNÍ KOSTEK

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE BUDE ZAKONČENO DISKOTÉKOU.
Mgr. Miroslav Hromádka – Základní škola Nížkov

„Nížkovský běh u koupaliště“
TJ Sokol Nížkov pořádá  10. ročník přespolního běhu

Termín:         Sobota 22. dubna 2017 v 9:50
Místo:            Areál u koupaliště v Nížkově
Přihlášky:     V den závodu od 9:00 do 10:30 u startu, nebo on-line na:
www.nizkov.cz/sport/prespolni-beh/1819-prespolni-beh-registrace-2017/
Startovné:    Děti zdarma, dospělí 50 Kč
Popis  tratí:   Běžecké okruhy pro všechny kategorie  povedou polními
a lesními cestami, zvlněným terénem s mírnými stoupáními, trasy budou
okruhové.
Vyhlášení  výsledků: Po  doběhu  poslední  kategorie  budou  vyhlášeny
výsledky a předány ceny. Budou vyhlašováni rovněž nejlepší nížkovští
závodníci.
Ceny: Pro první tři nejlepší v každé startovní kategorii budou připraveny
věcné ceny.
Závod je určený všem těm, kteří mají rádi pohyb, čerstvý vzduch, dobrou
náladu a chtějí udělat něco pro své zdraví. Každý závodník startuje na
vlastní  nebezpečí.  Občerstvení  pro  běžce  a  ostatní  příznivce  atletiky
zajištěno.
Informace:   Kamila  Pospíchalová,  Nížkov  173,  592  12;
tel.: 777 675 175
Kategorie délka trati [m] start běhu
Předpřípravka dívky a hoši (2011 a mladší) 150 9:50
Přípravka dívky (2008 – 2010)
Přípravka hoši (2008 – 2010)

300 10:00

Nejmladší dívky (2006 – 2007)
Nejmladší hoši (2006 – 2007)

480 10:10
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Mladší žákyně (2004 – 2005)
Mladší žáci  (2004 – 2005)

720 10:20

Starší žákyně (2002 – 2003) Starší žáci 
(2002 – 2003)

960 10:35

Dorostenky (2000 – 2001) Dorostenci 
(2000 – 2001)

1700 10:50

Muži A (1978 – 1999) Muži B (1968 – 
1977) Muži C (1958 –1967) Muži D (1948 
– 1957) Muži E (1947 a starší)

5100 11:00

Ženy F (1983 – 1999) Ženy G (1968 – 
1982) Ženy H (1967 a starší)

3400 11:30

TJ Sokol Nížkov

Společenská rubrika
V roce 2016 oslavili významné životní jubileum:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Marie Pokorná Nížkov 75 let

Miroslav Pokorný Nížkov 65 let

Libuše Dvořáková Nížkov 55 let
V roce 2017 oslavili významné životní jubileum:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Jaroslav Pernička Buková 75 let

Marie Nováková Buková 84 let

Pavel Fejt Nížkov 75 let

Jan Chvátal Nížkov 70 let

Marie Vytlačilová  Nížkov 92 let

Jiří Vystrčil Nížkov 55 let

Vladimír Němec Špinov 75 let

Františka Kučerová Nížkov 91 let

Jaroslava Jakešová Nížkov 85 let

Ivo Pokorný Nížkov 55 let
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Miloslava Koubková Nížkov 70 let

Anna Pibilová Nížkov 87 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.)

Na konci roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017 se narodili:
Jméno a příjmení dítěte Bydliště Měsíc narození

Nela Fialová Nížkov Listopad 2016

Rozálie Pátková Nížkov Prosinec 2016

Julie Doležalová Nížkov Únor 2017

Eliška Truhlářová Nížkov Únor 2017
Vážení  rodiče,  přejeme  vašemu  miminku  pevné  zdraví  a  krásný
dlouhý život. Ať nepozná, co je bolest, a žije jenom v lásce. Ať má
šťastné dětství a ještě šťastnější dospělost. Ať mu svět leží u nohou.
(V této rubrice jsou uvedeny pouze ty děti, jejichž rodiče předali obci písemný souhlas se zveřejněním.)

Mgr. Marta Novotná

Přání
Úsměvy kolem sebe rozdávejte,
jak v té nejhezčí pohádce se mějte,
Velikonoce ať splní vaše sny
a užijete si skvělé jarní dny.
Krásné  velikonoční  svátky,  hodně  pohody
a spokojené dny strávené s nejbližšími všem přejí

zaměstnanci Základní školy Nížkov

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí
Termín akce, místo Druh akce Pořadatel akce

16. 4. 2017, kostel sv. 
Mikuláše Nížkov

Slavnost 
zmrtvýchvstání Páně

Farnost Nížkov

22. 4. 2017, výletiště 
Nížkov

Přespolní běh - 10. 
ročník

TJ Sokol Nížkov

23. 4. 2017, sokolovna 
Nížkov

Jarní zpívání Základní škola 
Nížkov
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28. 4. 2017 od 20 hodin, 
sokolovna Nížkov

Pouťová zábava – 
Hudba: Maraton

TJ Sokol Nížkov

29. 4. 2017 od 20 hodin, 
sokolovna Nížkov

Pouťová zábava – 
Hudba: Airback

TJ Sokol Nížkov

30. 4. 2017, kostel sv. 
Mikuláše Nížkov

Nížkovská pouť Farnost Nížkov

2. 5. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro 
seniory

Základní škola 
Nížkov

2. 5. 2017, kaple sv. 
Floriána Buková

Májová pobožnost Farnost Nížkov

7. 5. 2017, bažantnice 
Nížkov

Pálení čarodějnic Myslivecký spolek 
Nížkov

11. 5. 2017 v 15.30 hodin, 
Mateřská škola Nížkov 

Tvořivé odpoledne pro
maminky s dětmi - 
Den Matek

Mateřská škola 
Nížkov

13. 5. 2017 od 14 hodin, 
výletiště Nížkov

Netradiční osmiboj Základní škola 
Nížkov

23. 5. 2017, kaple Panny 
Marie Špinov

Májová pobožnost Farnost Nížkov

3. 6. 2017 od 13 hodin, 
Buková

Hasičská soutěž 
SHČMS okrsku Velká 
Losenice

SDH Buková

3. 6. 2017, kostel sv. 
Mikuláše Nížkov

Slavnostní varhanní 
koncert

Farnost Nížkov

4. 6. 2017, výletiště 
Nížkov

Den dětí Český svaz žen 
Nížkov

6. 6. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro 
seniory

Základní škola 
Nížkov

9. 6. 2017 od 8 hodin, 
školní hřiště

Turnaj v malé kopané 
žáků 1. stupně

Základní škola 
Nížkov

9. 6. 2017, kostel sv. 
Mikuláše Nížkov

Noc kostelů Farnost Nížkov
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15. 6. 2017 v 15.30 hodin, 
Mateřská škola Nížkov 

Zábavné odpoledne 
pro tatínky s dětmi – 
Den otců

Mateřská škola 
Nížkov

16. 6. 2017 od 8 hodin, 
školní hřiště

Turnaj v malé kopané
žáků 2. stupně

Základní škola 
Nížkov

22. 6. 2017 v 15.30 hod. 
Mateřská škola Nížkov 

Pasování školáčků Mateřská škola 
Nížkov

29. 6. 2017, zahrady fary v 
Nížkově

Farní odpoledne na 
závěr školního roku

Farnost Nížkov

30. 6. 2017 v 9.30 hod. 
Mateřská škola Nížkov 

Slavnostní ukončení 
školního roku 
2016/2017

Mateřská škola 
Nížkov

30. 6. 2017 v 8.15 hodin, 
prostranství před školou

Slavnostní ukončení 
školního roku 
2016/2017

Základní škola 
Nížkov

2. 7. 2017, kaple 
Navštívení Panny Marie 
Sirákov

Sirákovská pouť Farnost Nížkov

9. 7. 2017 , výletiště 
Nížkov

Vysmáté léto a 
Memoriál Petra 
Vejvody

TJ Sokol Nížkov, 
Obec Nížkov

29. 7. 2017, výletiště 
Nížkov

MUFLON CUP 2017 -
16. ročník turnaje 
v malé kopané

TJ Sokol Nížkov

21. 10. 2017 od 20 hodin, 
sokolovna Nížkov

Posvícenská zábava – 
Hudba: Maraton

TJ Sokol Nížkov

2. 12. 2017 od 20 hodin, 
sokolovna Nížkov

Mikulášská zábava – 
Hudba: Vosa rock

TJ Sokol Nížkov

Mgr. Marta Novotná

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, e-mail: nizkov@nizkov.cz 
Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v dubnu 2017, 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.
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