
Číslo 2 Ročník 2015
Vážení spoluobčané,

na začátku léta Vás srdečně zdravím a přeji  příjemné prožití
dovolené, odpočinek od každodenních starostí a pokud budete
cestovat, tak pěkné počasí a šťastný návrat domů.

Josef Vlček – starosta obce

Pouť v Nížkově
Naší  tradiční  pouti,  která  je  jedna
z prvních v okolí, letos přálo i počasí.
Dostavilo se velké množství stánkařů
a snížené  ceny  atrakcí  zpříjemnily
pouťovou atmosféru.   

Josef Vlček – starosta obce

Přespolní běh
Dne  25.  dubna  2015  proběhl
8. ročník  přespolního  běhu
s rekordním  počtem  167
účastníků  různých  věkových
kategorií.  Nejmladší  účastník  se
narodil  v roce  2013  a  nejstarší
v roce  1937.  V hlavní  kategorii
se běželo o pohár starosty, který
vyhrál  český  reprezentant  Petr  Vitner  z TJ  Nové  Město  na  Moravě.
Přespolního  běhu  se  kromě  dětí  zúčastnilo  i  několik  žen  a  mužů
z Nížkova.

Josef Vlček – starosta obce

Výzva
Prosím občany, kteří  nezaplatili  poplatek za komunální  odpad na rok
2015, případně poplatek za psa, aby tak učinili v nejbližší době.

Josef Vlček – starosta obce
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Plánované akce
V době  prázdnin  proběhne částečná  obnova  oplocení  a  zeleně
na místním  hřbitově.  Dojde  k vykácení  přerostlých  tújí  a  výsadbě
nových sazenic ve spodní části hřbitova – část Buková. Do budoucna je
plánovaná obnova ostatní zeleně hřbitova.

Josef Vlček – starosta obce

Informační schůzka
Informační  schůzka  ohledně  kompletních  pozemkových  úprav
katastrálních území Nížkov, Buková, Špinov proběhla 24. dubna 2015
v sokolovně  Nížkov  za  účasti  zástupce  Státního  pozemkového  fondu
Žďár  nad  Sázavou.  Sešlo  se  asi  30  vlastníků  pozemků,  kteří  se
informovali  o  možném  průběhu  pozemkových  úprav.  K zahájení
pozemkové  reformy  je  nutný  souhlas  majitelů  nadpoloviční  většiny
výměry pozemků.

Josef Vlček – starosta obce

Třídění odpadů
Ačkoli třídění odpadů v naší obci probíhá již několik let, od 1. 1. 2015
nastaly některé změny v odpadovém hospodářství. Obec má povinnost
zajistit místo pro celoroční oddělené soustřeďování papíru, plastů a skla.
Dále přibylo shromažďování kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Obec  zažádala  o  dotaci  ze  SFŽP  ČR  na nákup  velkoobjemových
kontejnerů, které by sloužily ke sběru těchto surovin. V současné době
je  velkoobjemový  kontejner  na  bioodpad  za prodejnou  COOP
v Nížkově.  Do kontejneru patří  posečená tráva a biologický odpad ze
zahrad. Kontejner bude vyvážen na kompostárnu a není možné do něho
vkládat dřevo, větve ze stromů, kamení, stavební suť apod.

Josef Vlček – starosta obce

Údržba obce
Na provoz a  údržbu obce  byla  pořízena  technika  –  zakoupen traktor
na sečení trávy, motorová pila, vyvětvovací pila aj. Po delším výběru byl
zakoupen traktor ZETOR 7340 a čelní nakladač. Aby se zakoupená malá
zahradní technika mohla někde uložit, zastupitelstvo rozhodlo o opravě
suterénu (garáže) v mateřské škole. Oprava suterénu a vjezdu je téměř
dokončena.
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Na  začátku  jara  pomohli  žáci  Základní  školy  Nížkov  s vyčištěním
koupaliště  od  nánosu  bahna  a  následně  členové  Hasičského  sboru
Nížkov  vystříkali  koupaliště  vodou,  v současné  době  se  koupaliště
napouští. 
Byla provedena zdravotní prořezávka dubů na hrázi rybníka Jilák. 

Josef Vlček – starosta obce

Výročí konce války
7. května 2015 byl v Nížkově
u příležitosti  70. výročí
ukončení  2. světové  války
k pomníku  obětem  válek
položen  věnec  jako  výraz
úcty  lidem,  kteří  za  naši
budoucnost  položili  své
životy.

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
13. 3. 2015 v 1830 hodin

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

nepřítomen 2, omluven 0.
2. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouti v roce

2015  firmě  pan  František  Hubený  st.,  Polní  361,  Dobronín.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

3. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouti v letech
2016 - 2018 firmě pan František Hubený st., Polní 361, Dobronín.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 1, omluven 0.

4. Prodej  stavební  parcely  p.  č.  943/40  v  k.  ú.  Nížkov  panu  ...
a slečně … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1,
omluven 0.

5. Prodej stavební parcely p. č. 943/79 v k. ú. Nížkov manželům ... .
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

6. Základní  škole  Nížkov  převod  zisku  za  rok  2014  ve  výši
25 865,44 Kč  do  rezervního  fondu.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.
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7. Nákup žacího traktoru SECO Starjet P4 MR 2015 21 koní + krycí
plachty zdarma, motorové pily Stihl MS 261, 37/RS, vyvětvovače
Pila  Stihl  HT  101,  pohonné  jednotky  Stihl  MM  55  +  kartáč  +
podvozek a tlakového čističe Stihl RE129 Plus za cenu 163 415,-
Kč  od  firmy  PAVERO,  Bystřice  nad  Pernštejnem. Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.

8. Opravy omítek, podlahy a sociálního zařízení v suterénu Mateřské
školy Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 0.

9. Podání žádosti o dotaci na 3 kontejnery, štěpkovač a kontejnerový
nosič.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen 0,
omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouti v roce

2015 firmě František Hubený ml., Polní 361, Dobronín. Hlasování:
pro 0, proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

2. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouti v roce
2015 firmě pan Jan Paldus, Polní 361, Dobronín. Hlasování: pro 0,
proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

3. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouti v roce
2015  firmě  pan  Jaroslav  Holý,  V.  Volfa  1328/10,  České
Budějovice. Hlasování: pro 0, proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 1,
omluven 0.

4. Dar  záchranné  stanici  pro  hendikepované  živočichy  Pavlov.
Hlasování: pro 0, proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

5. Dar Handicap centru Škola života Frýdek-Místek. Hlasování: pro 0,
proti 12, zdržel se 2, nepřítomen 1, omluven 0.

6. Mateřské škole Nížkov navýšení částky na nákup herního prvku na
zahradu.  Hlasování:  pro 0,  proti  15,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 0.

III. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. Se  vstupem obecních  pozemků  do KPÚ a  se  zahájením prvních

kroků vedoucích ke spuštění realizace pozemkových úprav v k. ú.
Nížkov, k.  ú.  Buková a k.  ú.  Špinov. Hlasování:  pro 12, proti  0,
zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 0.

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
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1. Zástupcem  do  SVK  Žďársko  pana  starostu  Josefa  Vlčka.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1, omluven 0.

V. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Pana  Jana  Mokrého  zjištěním  informací  o  fungování  MAS

Českomoravské pomezí o. p. s. a o možnostech získání dotací přes
MAS Českomoravské pomezí o. p. s.

VI. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Pracovní řád Obecního úřadu Nížkov.
2. Nutnost  rekonstrukce  webových  stránek  obce  a nutnost  zajištění

jejich pravidelné aktualizace. 
3. Možnost vyhlašování záměrů obce obecním rozhlasem. 

VII. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Jednání s panem ... o prodeji stavební parcely.
2. Připravovaných stavebních opravách přechodů. 
3. Jednáních o nákupu staršího traktoru s čelním nakladačem.
4. Jednáních  o možnostech  získání  dotace  na  výstavbu  hřiště

za sokolovnou.
5. Stavu obecních lesů. 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš a Zdeněk Mokrý

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
10. 4. 2015 v 1830 hodin

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

nepřítomen 2, omluven 0.
2. Zvýšení  nájemného  na pronájem  obecních  pozemků,  výše

nájemného  za  nezastavěnou  plochu  nesloužící  k zemědělské
činnosti  -  0,20 Kč za m2,  výše nájemného za zastavěnou plochu
provizorní stavby – 2,- Kč za m2. Nájemné se zvyšuje od 1. 5. 2015.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 0.

3. Navýšení  ceny  prodeje  obecních  pozemků  (kromě  stavebních
parcel)  na  50,-  Kč  za  m2.  Nájemné  se  zvyšuje  od  1.  5.  2015.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 0.

4. Prodej  části  pozemku  p. č.  33  (zahrada)  o výměře  cca  200  m2

v k. ú.  Nížkov  panu  ...  a  slečně  …  .  Výměra  bude  upřesněna
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geometrickým  plánem.  Hlasování:  pro 12,  proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomen 2, omluven 0.

5. Nákup pozemku p. č. 248 o výměře cca 255 m2  v k. ú. Buková.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

6. Vyhlášení záměru na prodej hasičského auta ROBUR. Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

7. Závěrečný  účet  obce  za  rok  2014.  Hlasování:  pro 15,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

8. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období
2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014 bez výhrad. Hlasování: pro 15,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

9. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 -
nebyly  zjištěny  chyby  a nedostatky.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

10. Převod zisku z hlavní činnosti za rok 2014 ve výši 327,38 Kč
do rezervního  fondu  Mateřské  školy  Nížkov.  Hlasování:  pro  15,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

11. Převod zisku z doplňkové činnosti za rok 2014 ve výši 21,40 Kč
do rezervního  fondu  Mateřské  školy  Nížkov.  Hlasování:  pro  15,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

12. Panu  ...  položení  čtyř  obrubníků  a vydláždění  asi  7  m2 před
domem č. p. 214 za účelem vzniku parkovacího místa. Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

13. Nulovou  odměnu  pro  člena  komise,  který  není
členem zastupitelstva  obce,  od  1  5.  2015.  Hlasování:  pro 11,
proti 2, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.

14. Zapojení  obce  do  přípravy  vydání  stolního  kalendáře  s místní
tematikou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0,
omluven 0.

15. Že rozpočtové změny může v příjmové části  schválit  v plném
rozsahu starosta, ve výdajové části může starosta upravovat do výše
100 tisíc Kč. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 0.

16. Vybudování zpevněného povrchu vjezdu do suterénu Mateřské
školy Nížkov vydlážděním zatravňovacími dlaždicemi. Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
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17. Opravu podlahy (beton bez izolace) v suterénu Mateřské školy
Nížkov.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  4,  nepřítomen  0,
omluven 0.

18. Nákup  traktoru  a  čelního  nakladače  do  ceny  500 tisíc Kč
bez DPH.  Hlasování:  pro  14,  proti 0,  zdržel  se  1,  nepřítomen 0,
omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prodej  části  pozemku  p. č.  58/6  (ostatní  plocha,  ostatní

komunikace) o výměře cca 135 m2 v k. ú. Nížkov manželům … .
Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 9, nepřítomen 2, omluven 0.

III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Závěrečný  protokol  o  výsledku  kontroly  plateb  pojistného

na veřejné  zdravotní  pojištění  a dodržování  ostatních  povinností
plátce pojistného.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost  pana  ...  o  povolení  možností  provedení  drobných  úprav

v obecním bytě č. p. 209. Pan ... bude požádán o doplnění žádosti.
2. Možnost neprodloužení nájemní smlouvy na obecní byt paní … .
3. Vydání stolního kalendáře s místní tematikou.
4. Možnosti  úprav  zpevnění  vjezdu  do suterénu  Mateřské  školy

Nížkov. 
5. Opravu podlahy v suterénu Mateřské školy Nížkov.
6. Obsah rekonstruovaných webových stránek obce.
7. Zajištění  informační  schůzky 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 Žďáru nad Sázavou.

V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O nutnosti opravy mostu u Červeného mlýna.

Ověřovatelé: Jan Mokrý a Bohuslav Brukner

Z činnosti mateřské školy
Co  jsme  dělali  v mateřské  škole  ve  2. pololetí?   Pokračovali  jsme
v plnění školního vzdělávacího programu „Paprsky poznání,“ který jsme
si obohatili o několik divadelních představení, na které se vždy těšíme.
Jezdí  k nám i kamarádi  ze  školičky Poděšín.   Na některá představení
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zveme děti z 1. třídy ZŠ. Přiblížili jsme si tradice jako Masopust, který
jsme  oslavili   karnevalem,   Pálení  čarodějnic  v čarodějnických
převlecích a pořádáním různých soutěží a  činností  spojených s tímto
tématem. Den dětí jsme oslavili v převlecích klaunů, šašků a kašpárků se
soutěžemi na různých stanovištích.  Byli  jsme se podívat  v Pohádkové
vesničce  Podlesí,  kde  nás  vesničkou  provedla  víla  a  čarodějnice
s plněním pohádkových úkolů. Zde se dětem velice líbilo. Na zpáteční
cestě jsme se ještě zastavili v jezdeckém klubu Blatina. Náš druhý výlet
byl do ZOO Jihlava, podívat se, jak žijí zvířátka.
Ve spolupráci se ZŠ se naši předškoláci zúčastnili projektu „Školička,“

kde po dobu 2,5 měsíce (10x)
navštívili  ZŠ  1x   v týdnu  na
1 hodinu se svojí budoucí paní
učitelkou. Tento projekt dětem
přiblíží  školní  svět  a  umožní
tak lehčí přestup z MŠ do ZŠ.
Starší  děti  se  také  zúčastnily
plaveckého výcviku.
 A co ještě? Zapojili jsme se do
výtvarné  hasičské  soutěže,

sportovali  na  „Sportovní  olympiádě,“  exkurzemi  si  prohlédli  několik
firem a podniků, uskutečnili pěší výlet na rozhlednu (starší děti).
Na  školní  zahradu  jsme  si
pořídili nové lavičky a lavičky
se  stolky,  abychom  mohli
přenášet výchovnou činnost dle
počasí  ven,  nové  záhony,  na
kterých  pěstujeme  zeleninu.
Děti  si  tak prakticky procvičí,
co rostlinka potřebuje k životu
–  rozvoj  environmentální
výchovy.
Mezi velmi zdařilé akce patří také nocování s předškoláky v mateřské
škole, kterou již máme úspěšně za sebou s pěknými zážitky. Nyní nás
ještě čeká „Rozloučení se školáky“ a budou tu prázdniny. 
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Letos  odchází  do  ZŠ  15  dětí  a  stejný  počet  dětí  přišel  i  k zápisu
do mateřské  školy  pro  školní  rok  2015  -  2016.   Jedno  dítě  se  však
o prázdninách odstěhuje, tudíž bude v mateřské škole 1 místečko volné.
Přejeme  všem  krásné  a  příjemné  prožití  dovolené,  hodně  sluníčka
a dobré nálady.

Dagmar Flesarová – ředitelka Mateřské školy Nížkov

Úspěchy žáků základní školy Nížkov
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo našich mladých cyklistů v krajské
soutěži Cyklista Vysočiny, která se uskutečnila v Náměšti nad Oslavou.
Ve dnech 27. a 28. 6. se čtyřčlenné družstvo starších žáků ve složení
Natálie Poulová, Aneta Špačková, Jan Sobotka a Josef Vlček zúčastnilo
měření  sil  v  několika  dovednostních  a  znalostních  disciplínách
a po velmi  dobrém  výkonu  získalo  celkové  2.  místo.  Toto  hezké
umístění potvrdil ještě Josef Vlček, který si svým vynikajícím výkonem
zajistil  v celkovém  hodnocení  chlapců  příčku  nejvyšší  a  odnesl  si
ocenění  za 1. místo.  Mladí  cyklisté  soutěžili  ve  znalosti  dopravních
předpisů a zásad poskytování první pomoci, v jízdě zručnosti a v jízdě
na dopravním  hřišti.  I  když  se  někteří  nechali  trošku  vyvést  z  míry
trémou  a  nervozitou,  podali  velmi  slušné  výkony  a  úspěšně  školu
reprezentovali.  Kluci  a  holky  měli  v  soutěži  možnost  předvést,  co
všechno  se  zvládli  naučit,  a  zúročit  tak  dovednosti  a  znalosti,  které
načerpali během cyklistických kurzů, jež škola každoročně organizuje.
Odměnou jim byl  krásný skleněný pohár,  který rozšířil  školní  sbírku
trofejí.  Kromě  toho  si  holky  a  kluci  ze  soutěže  odvezli  věcné  ceny
a hlavně  spoustu  zážitků.  Pro  účastníky  byl  totiž  druhý  den  pobytu
připraven program a prohlídka letecké základny v Náměšti nad Oslavou.
Všichni  soutěžící  zaslouží  velkou  pochvalu  za  úspěšnou  reprezentaci
školy.  Doufáme,  že  i  mladší  žáci  budou  v  příštích  letech  podobně
úspěšní.
Do  národního  finále  házené  základních  škol  27.  –  29.  5.  2015  se
v letošním roce probojovala i naše škola. Jde o ojedinělý úspěch i proto,
že ZŠ Nížkov byla jediná škola bez sportovního zaměření na házenou.
Turnaje se zúčastnili nejlepší házenkáři z  5. – 8. tříd, kteří v Karviné
během dvou dnů odehráli 28 zápasů. Náš tým přijel na turnaj oslaben
o zraněného Davida Vlčka a ukázalo se, že pouze s devíti  hráči nelze
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plnohodnotně  turnaj  odehrát.  Naši  školu  reprezentovali:  Milan  Jun,
Vojtěch Jun, Vojtěch Musil, Jan Holcman, Jiří Jeřábek, Richard Vlček,
Jan Vlček, Tomáš Vlček a Marek Chvátal. Všichni podali velmi dobré
výkony a pod vedením Martina Štohanzla uhráli, co uhrát mohli. Svým
soupeřům  nastříleli  73  branek,  o  které  se  podělili:  Milan  Jun  -  32,
Vojtěch Jun - 30, Vojtěch Musil - 4, Tomáš Vlček - 4 a Jan Vlček – 3.
Naši  hráči  dokázali  sehrát  tři  vyrovnané  zápasy,  které  však  vždy
v koncovce nedokázali dotáhnout do vítězného konce. I když naše škola
nezískala  ani  jeden  bod,  je  postup  do  národního  finále  a  konečné
8. místo obrovským úspěchem žáků – házenkářů ZŠ Nížkov.

Mgr. Petra Musilová a Mgr. František Sládek

Přání
Přejeme  všem  občanům  a  žákům  základní  školy  krásné  prázdniny,
hodně sluníčka a pohody, žádné úrazy a šťastný návrat z dovolené.

Zaměstnanci Základní školy Nížkov

Český svaz žen
V letošním roce máme 30 členek.
V  pátek  30.  1.  2015  jsme  pronajaly  zimní  stadion  ve  Žďáře  nad
Sázavou. Každý z Nížkova a okolí si mohl s námi jít zabruslit. Děti měly
pololetní prázdniny. Sešlo se nás asi  40. Malí  i  velcí  bruslaři  využili
prostor,  který stadion nabízí.  Na polovině hráli  kluci hokej,  na druhé
jezdili  všichni  ostatní.  Bruslili  jsme  celou  hodinu.  Odjížděli  jsme
unaveni, ale spokojeni.

 

V neděli  7.  6.  jsme  pořádaly  v pořadí  již  10.  ročník  zábavného
odpoledne se spoustou zajímavostí jak pro děti, tak pro dospělé. Počasí
nám přálo, bylo nádherně slunečno, na obloze ani mráček. Připraveno
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bylo  10  stanovišť  se  soutěžemi,  úkoly  nebo  hrami.  Na  posledním
stanovišti  měli  účastníci  za úkol ozdobit  si  tričko dle vlastní fantazie
pomocí  foukacích  fixů.  Všichni  to  přivítali  s nadšením a  odnášeli  si
velmi pěkná trička s hrdostí na vlastní práci. Ve volné chvíli si každý
mohl  nechat  namalovat  na obličej  nebo jinou část  těla  obrázek.  Tuto
službu zajišťovaly 3 nadané dívky z Nížkova a okolí. Patří jim veliký
dík. Pro zábavu menších tu stál nafouklý skákací hrad. Pro poučení tu
bylo cvičné dopravní hřiště, kde si děti vyzkoušely bezpečnou jízdu na
kole či tříkolce, ale také bezpečné přecházení ulice. Za odměnu dostaly
drobné dárky. Naší akce se zúčastnilo cca 200 osob, z toho asi 110 dětí.
Po  celou  dobu  bylo  využíváno  občerstvení  s bohatou  nabídkou  jídla
i pití. Celkově se nám to všem moc líbilo a již nyní se těšíme na příští
ročník.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali s organizací, sponzorům i všem
účastníkům. 
V pátek 19. 6. jsme se sešli na výletišti v Nížkově, abychom zhlédli film
"AŤ  ŽIJÍ  DUCHOVÉ"  ve  venkovním  prostředí.  Chtěli  jsme  si
připomenout, jaké to bývalo, když nás rodiče vzali do letního kina. Také
naše děti to neznaly. Nechyběl samozřejmě popcorn. Přestože příroda
moc nespolupracovala a byla celkem zima, přišla spousta občanů a film
se  nám líbil.  Děti  si  odnášely  nový  zážitek  a  svítící  náramky,  které
uvítaly s nadšením.
Nyní přejeme všem občanům krásné léto plné sluníčka.

Za ČSŽ Ilona Toufarová

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
V souvislosti  s nadcházejícími  letními  prázdninami  by  chtěli  policisté
rodičům  připomenout,  aby  věnovali  dětem  v zájmu  zajištění  jejich
bezpečí  patřičnou  pozornost.  Rodiče  by  měli  vždy  vědět,  jakým
způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v jakém stavu se
vrací domů. Děti mají v této době velké množství volného času a zvláště
ty  starší  jsou  mnohdy  bez  dohledu  dospělé  osoby.  To  s sebou  nese
riziko,  že  se  děti  dostanou  do  situací,  které  pro  ně  mohou  být
nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví.
Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece
jen zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou
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dobře  zavřené. Po setmění  je  vhodné  zatáhnout  rolety,  žaluzie,
závěsy. U telefonu  by  měla  být  připravená  důležitá
telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči,  zdravotníci,  příbuzní, sousedka).
Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména
by jí  neměly říkat,  že jsou doma samy a nesdělovat  žádné informace
o sobě ani o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že
je  pro  děti  obzvláště  nebezpečná  manipulace  s  plynem,
elektřinou, zápalkami  a  hořlavinami.  Pozornost  je  nutné  věnovat  také
chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které může dítě vypít
nebo se s nimi potřísnit.
V době  nepřítomnosti  dospělé  osoby  je  důležité  zabezpečit  jakékoli
nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se
zejména o venkovní bazény a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu
k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím
vody,  i  ty  představují  pro  děti  nebezpečí.  Děti  je  nutné  poučit
o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště  nebezpečné je
pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění
si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je
dno  kamenité.  Před  skokem  do  vody  je  v teplém  počasí  důležité  se
předem zchladit a především nepřeceňovat své síly.
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou
bezpečnou  činností  (kreslení,  čtení, sledování televize,  apod.).  Pokud
jsou  děti  doma  samotné  a  někdo zazvoní,  nesmí  hned  otevřít  dveře.
Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře
znají. 
Děti  by  se  měly  vyhýbat  neobydleným,  opuštěným  ulicím,
neosvětleným  a  tmavým  místům.  Nebezpečné  jsou  i  zchátralé  nebo
opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče musí vědět, kde dítě je
a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit
viditelně.  S cizími  lidmi  nesmí  nikam  chodit  ani  přijímat  jakékoli
pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého
k jídlu, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité,
aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě
nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti  samozřejmostí  cyklistická
přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných systémů. Nelze podceňovat
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ani  krátké  jízdy,  nejsou  bezpečnější.  I  při  těchto  cestách  může  dojít
k vážné  dopravní  nehodě.  Důležité  je  připoutat  dítě  správně.
Autosedačka  musí  být  plně  funkční  a  pro  dítě  bezpečná,  pohodlná
a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést
pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně
použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi
nebezpečné  je  mít  dítě  při  jízdě  posazené  na  klíně  nebo  zajištěné
bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou.

pprap. Mgr. Pavla Císařová - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Policisté se ve zvýšené míře zaměří na kontroly řidičů motocyklů
Teplé jarní počasí láká na silnice větší počet motocyklistů. S tím by měli
počítat  nejen  samotní  motocyklisté,  ale  také  všichni  ostatní  účastníci
silničního  provozu.  Motocyklisté  by  měli  dbát  zvýšené  opatrnosti
a neměli by přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť když vyjíždějí na silnice
po delší zimní přestávce. Na dodržování zásad bezpečné jízdy a pravidel
silničního provozu, nejen u řidičů motocyklů, budou během celého roku
dohlížet také policisté.
Následky dopravní nehody jsou u řidičů a spolujezdců na motocyklu
ve většině případů vážnější než u osádek automobilů. V roce 2014 šetřili
policisté na Vysočině celkem 148 dopravních nehod s účastí motocyklu.
Ve  101  případech  bylo  zavinění  nehody  na  straně  motorkáře.  Šest
motorkářů vloni při nehodách na silnicích našeho kraje zemřelo, 22 bylo
zraněno  těžce  a  103  utrpělo  lehké  zranění.  „I  když  se  na  chování
motorkářů  na  silnicích  budeme  zaměřovat  v  rámci  dohledu  nad
silničním provozem v průběhu celého letošního roku, postihovat všechny
jejich přestupky je nad naše síly," uvedl vedoucí odboru služby dopravní
policie  Krajského  ředitelství  policie  kraje  Vysočina  plk.  Mgr.  Jan
Kostečka  s  tím,  že  nejčastěji  zjištěným přestupkem v  případě  řidičů
motocyklů bývá překročení nejvyšší povolené rychlosti. Policisté proto
připravují  na  jarní  období  dopravně  bezpečnostní  akce,  které  budou
zaměřeny speciálně na kontroly řidičů motocyklů.
Motocyklisté  patří  k  nejzranitelnějším účastníkům silničního  provozu
a případný střet s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině
případů  úmrtím  nebo  těžkým  zraněním  motocyklisty. Aby  vyjížďky
motorkářů byly bezpečnou a příjemnou záležitostí, je nutné dodržovat
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základní pravidla. Před první jarní vyjížďkou je bezpodmínečně nutné
zkontrolovat  technický  stav  motocyklu.  Řidiči  by  měli  zkontrolovat
zejména brzdy, pneumatiky a světla, ale i další součásti stroje. Velmi
důležité  je  také nepodceňovat  vybavení  řidiče,  které  zvyšuje  komfort
během jízdy a v případě nehody může podstatně zmírnit následky. Patří
sem speciální motocyklové oblečení, obuv a rukavice, kvalitní a dobře
padnoucí přilba, chránič páteře a další prvky pasivní bezpečnosti. Stejně
jako ostatní účastníci silničního provozu by měl být i motorkář dobře
vidět, a tak je vhodné používat reflexní prvky, které podstatně zvyšují
viditelnost.
Důležitou  roli  při  jízdě  na  motocyklu  hraje  také  psychika.  Řidič  by
neměl přeceňovat své schopnosti a měl by se plně soustředit na řízení.
Velmi  důležitá  je  u  motorkářů  předvídavost.  Zejména  při  projíždění
zatáčkami a dalšími nepřehlednými úseky je nutné, aby řidič předvídal
případné nebezpečí jako například stojící vozidlo nebo jinou překážku
na vozovce,  chodce,  znečištěnou vozovku a  podobně.  Při  předjíždění
také pozor na „slepé úhly“ zpětných zrcátek.  Samozřejmostí by mělo
být  dodržování  všech  ustanovení  zákona  o provozu  na  pozemních
komunikacích.  I  motocyklisté  musí  dodržovat  nejvyšší  povolenou
rychlost  jízdy.  Její  překročení  stojí  za  většinou  loňských  dopravních
nehod  s účastí  motocyklisty  v našem  kraji.  Rychlost  jízdy  je  třeba
přizpůsobit také povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. 
„Při  jízdě  na  motocyklu  zejména  v jarním  období  je  nutné  dbát
především  zvýšené  opatrnosti.  Riziko  nehody  se  zvyšuje,  pokud
na vozovce  zůstal  písek nebo štěrk  po zimním posypu nebo po zimní
údržbě komunikace.  Důležité  je  dokázat  dobře zareagovat  v  případě,
kdy dochází ke střídání rozdílných povrchů vozovky - asfalt – beton -
dlažební kostky. Velkým rizikem mohou být různé nerovnosti na vozovce
a  výtluky  po  zimě,  které  se  správcům  komunikace  ještě  nepodařilo
opravit,“ dodává  plk.  Mgr.  Jan  Kostečka,  vedoucí  odboru  služby
dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Pro bezpečný návrat  motocyklistů z jejich cest  je  velmi důležité,  aby
vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se
v dnešní době stále častěji objevují také mladí motocyklisté, kteří zatím
nemají žádnou zkušenost s ovládáním silného stroje, takže velice snadno
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přecení  své  síly,  motocykl  nezvládnou  a  výsledkem je  pak  většinou
havárie. Často bohužel s tragickými a zcela nevratnými následky. 
Řidiči  motocyklů  by  měli  být  ohleduplní  k  ostatním  účastníkům
silničního provozu a ostatní účastníci provozu by měli  být ohleduplní
k motorkářům.  I  tato  vzájemná  tolerance  může  výrazně  přispět
ke snížení počtu dopravních nehod s účastí motocyklů.

por. Bc. Monika Pátková - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Rizika na sociálních sítích
V současné době je facebook a další  sociální sítě  již  běžnou součástí
života  velké  většiny  populace.  Jejich  vznik  přinesl  řadu  pozitiv,  ale
sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, zejména pro
mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi dobrá prevence zaměřená
právě  na  děti  a  mládež,  kteří  jsou  informováni  a  varováni  před
nebezpečími, přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel
sociální sítě stal obětí protiprávního jednání. K rizikům je tak nutné se
stále vracet a o skrytých nebezpečích informovat. Jedna z oblastí rizik na
sociálních  sítích  je  v souvislosti  s pořizováním  obrazových  materiálů
zachycujících intimní partie těla, vyzývavé a erotické pózy nebo jakékoli
jiné  fotografie  či  videa  se  sexuální  tématikou  a  jejich  následným
zveřejňováním  nebo  zasíláním  jiným  osobám.  Mnoho  dospívajících
a mladých lidí  se prostřednictvím sociálních sítí  seznamuje s osobami
opačného  pohlaví.  Této  situace  využívají  pachatelé,  kteří  si  vytvoří
falešnou  identitu,  oslovují  mladé  lidi  a  navazují  s nimi  “přátelství“.
(V této  chvíli  je  nutné  podotknout,  že  veškeré  údaje,  které  o sobě
pachatel  uvede,  jsou  smyšlené  a  většinou  diametrálně  odlišné
od skutečnosti.) Po vytrvalé komunikaci, jejímž cílem je získat si důvěru
a která může trvat i poměrně dlouhou dobu, pachatel zcela cíleně láká
od protějšku intimní  fotografie nebo videa.  Pokud tak ale oběť učiní,
stane  se  poté  obvykle  terčem  vydírání.  Pachatel  začne  hrozit
zveřejněním, veřejnou ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších
fotografií či videí nebo v horším případě osobní schůzku. Oběť se tak
postupně dostává do situace, která je extrémně psychický náročná, a ze
které  nemá velké  šance  dostat  se  sama.  V této  oblasti  existuje  velmi
jednoduché opatření  jak se  do rizikové situace nedostat,  a  to  intimní
fotografie  a  videa  nikomu  neposílat  a  v lepším  případě  je  vůbec
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nepořizovat. Je také nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji intimní
fotografii  nebo video, a zašle ji  pouze tomu, koho osobně zná, může
i v tomto případě nastat riziko zveřejnění, a to buď záměrně (nejčastěji
jako  pomsta  při  rozchodu)  nebo  neúmyslně  například  při  odcizení
výpočetní  techniky  nebo  mobilního  telefonu,  kde  je  fotografie  nebo
video uložené.
Další  oblastí  rizik  na  sociálních  sítích  je  zveřejňování  fotografií,
na kterých se mladí lidé zachycují spoře oblečeni, ve vyzývavých nebo
erotických pózách. Při zveřejňování takových fotografií je nutné mít na
paměti, že si ji může kdokoli stáhnout a dále použít. Fotografie se pak
může  objevit  s velmi  hanlivým  komentářem  na  nelichotivých
internetových stránkách nebo jinde, kde by vyfotografovaná osoba určitě
být  nechtěla.  Mylnou  představou  je,  že  obětí  na  sociálních  sítích  se
stávají  jen  dívky  a ženy.  Pachatelé  se  zaměřují  také  na  chlapce,  ze
kterých lákají intimní fotografie. Přičemž “přátelství“ může být v tomto
případě  navázáno  přes  oblast  počítačových  her  a  na  rozdíl  od  dívek
může  být  jako  protislužba  nabídnuto  například  dobití  kreditu  na
mobilním telefonu. Pro názornou ukázku jeden případ z poslední doby,
mladý muž se prostřednictvím facebooku seznámil s dívkou, se kterou
navázal “přátelství“. Následně se při spojení prostřednictvím webkamery
dívka obnažila  a  požadovala to  i po mladíkovi,  který tak učinil,  poté
však dívka mladému muži oznámila, že jeho jednání nahrála a záznam
zveřejní, pokud nezaplatí požadovanou částku.  
Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo stane obětí pachatele,
je nutné případ oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se
zabývají  počítačovou  kriminalitou,  dokáží  účinně  zasáhnout  a  oběti
pomoci. Pomoc je možné rovněž vyhledat u svých blízkých, kteří by se
ale  také  potom  měli  obrátit  na  policii.  Každopádně  je  důležité
nesetrvávat pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám.

por. Bc. Jana Kroutilová - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Policisté pomáhají obětem domácího násilí
Policisté  Krajského  ředitelství  policie  kraje  Vysočina  vykázali
ze společného  obydlí  v průběhu  loňského  roku  na  Vysočině  celkem
74     agresorů. 
Oběťmi domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému jeho blízcí
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ubližují,  ať  se  již  jedná  o  psychické  nebo  fyzické  násilí,  by  měl  co
nejdříve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť domácího násilí otálí
s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť podpořit přátelé
nebo příbuzní a zároveň jí napadání pomoci na policii oznámit.
Útoky  násilníka  se  většinou  časem  zintenzivňují.  Chování  agresora
může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními
nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které
obvykle začínají fackami či ranami pěstí.  Ty ale mohou velmi rychle
vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit
včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí
nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé
nebo  kolegové  v práci.  Vždy  je  nejdůležitější,  aby  oběť  nezůstala
na problém sama.
Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí
policisté.  Zabrání  útočníkovi  v dalším napadání  oběti  a  zajistí  pro  ni
lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny nezbytné
skutečnosti.  V odůvodněných  případech,  obecně  pokud  se pachatel
dopustí závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do policejní cely.
Pokud je  útočník pod vlivem alkoholu a  vznikne podezření,  že  bude
ve svém  jednání  pokračovat,  policisté  ho  zajistí  a  převezou
na protialkoholní záchytnou stanici.  V obou případech by se ale mohl
útočník v poměrně krátké době vrátit  zpět za obětí.  Policisté mají  ale
velmi účinné oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného
obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je
pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby
si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např.
kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se může například na
intervenční  centrum,  které  sídlí  v Jihlavě,  bližší  informace  lze nalézt
na internetových  stránkách.  Oběti  domácího  násilí  zde  mohou
vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná. 
Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě okamžitě.
O vykázání  útočníka  rozhodne  policista  s  ohledem  na  předcházející
útoky  agresora  a  lze-li  důvodně  předpokládat,  že  se  dopustí
nebezpečného  útoku  proti  životu,  zdraví  anebo  svobodě  nebo  zvlášť
závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat
násilníka z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou
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osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí a to i v jeho
nepřítomnosti.  Vykázání  trvá  po  dobu  deseti  dnů.  Tuto  dobu  nelze
zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný
násilník  je  povinen  opustit  neprodleně  prostor  vymezený  policistou,
zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování
kontaktu  s ohroženou  osobou  a  vydat  policistovi  všechny  klíče
od společného obydlí. Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného
obydlí  věci  sloužící  její  osobní  potřebě,  osobní  cennosti  a  osobní
doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání;
právo lze  uplatnit  jedenkrát  a pouze v přítomnosti  policisty.  Policista
poskytne  vykázané  osobě  informace  o možnostech  jejího  dalšího
ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
Institut vykázání násilné osoby je platný od roku 2007. Od této doby
mají  policisté  velmi  účinný  prostředek  jak  obětem  domácího  násilí
pomoci  okamžitě  a  zamezit  agresorovi,  aby  se  dopouštěl  dalšího
násilného  jednání.  Zákon  umožňuje  i  přísně  postihovat  osobu,  která
rozhodnutí o vykázání poruší.
Kraj Vysočina, rok počet vykázaných osob
2007 32
2008 26
2009 39
2010 51
2011 42
2012 43
2013 75
2014 74

Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo
jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí.
Důležité kontakty:
instituce telefonní kontakt e-mail
Policie ČR 158
DONA linka 2 51 51 13 13 dona.linka@bkb.cz
Bílý kruh bezpečí 606 631 551 bkb.jihlava@bkb.cz
Intervenční  centrum
Jihlava

567 215 532,  606 520
546

ic.vysocina@volny.cz

nprap. Martin Dušek - Oddělení mediální komunikace a PR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

18



Dopis pro pana starostu
Vážený pane Vlčku,
jsme obecně prospěšná společnost Světýlko, která je
široce  působící  neziskovou  organizací  v Brně.
Podporujeme  děti,  dospělé  a  seniory  po  celé
republice. Více na: www.svetylko.info.
Chci  Vás  požádat  o  podporu  našeho  webového
projektu  Charitativní  aukce

www.charitativniaukce.cz uveřejněním  loga  s krátkým
textem. Z výtěžku těchto aukcí financujeme dětem ze sociálně slabých
rodin  obědy  ve školních  jídelnách,  proto  bychom  rádi  pozvali
prodávající a nakupující z  vaší obce. 
Psali  o  nás:  http://www.novinky.cz/domaci/353025-nemaji-na-skolni-
obedy-i-tak-dnes-ziji-nektere-deti.html. 
V Nížkově financujeme obědy žákovi základní školy právě díky tomuto
projektu.
Činnost  Charitativní  aukce  a  Světýlka  o.  p.  s.,  podporuje  spisovatel,
básník a dramatik Doc. PhDr. Milan Uhde. 

 Dominika  Doubková - projektový koordinátor,  Světýlko o. p. s., Brno

Zveřejnění žádosti
Nakupujte či prodávejte na www.charitativniaukce.cz a podpořte projekt
financování obědů sociálně slabým školákům.
Potřebujete rozšířit okruh zákazníků? 
Chcete zpeněžit nepotřebné věci? 
Není vám lhostejný osud sociálně slabších dětí?
Nabídněte  v charitativních  aukcích  dětské  oblečení,  šperky,  knihy,
elektroniku. Na své si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou
a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se můžou i firmy, které vyřazují
techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent z výtěžku
aukce  darujete  Světýlku.  Prodávající  automaticky  obdrží  potvrzení
o výši daru. Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet a budou
v tomto  období  použity  na  financování  teplých  obědů  ve  školních
jídelnách pro sociálně slabé děti. 
Přijďte prodávat a nakupovat k nám!

 Dominika  Doubková - projektový koordinátor,  Světýlko o. p. s., Brno
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Společenská rubrika
V měsíci dubnu oslavili:
paní Marie Bruknerová -  Nížkov 128 70 let
paní Eva Špačková – Buková 17 75 let
paní Anna Pibilová – Nížkov 84 85 let
pan Rudolf Bělohorský – Nížkov 37 88 let
paní Věra Neuvirtová – Nížkov 133 89 let
paní Žofie Dobrovolná – Buková 13 95 let
V měsíci květnu oslavili:
pan Svatoslav Hrubý – Nížkov 96 70 let
paní Božena Šmídová – Buková 21 75 let
pan Oldřich Kašpárek – Nížkov 78         86 let
V měsíci červnu oslavili:
pan František Veselý – Nížkov 79 75 let
paní Marta Peřinová – Buková 4 75 let
pan Josef Kučera – Nížkov 36 82 let
Zároveň  manželé  Mokrých,  Nížkov  30  oslavili
65 let společného života.
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
Termín akce Druh akce Pořadatel

4. 7. 2015 – výletiště
Nížkov

Vysmáté léto TJ Sokol Nížkov 

4. 7. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše Nížkov

Koncert v rámci projektu
„Kostely naplněné 
hudbou“

Římskokatolická 
farnost Nížkov

5. 7. 2015 Sirákov Pouť Sirákov
Římskokatolická 
farnost Nížkov

17. 7. 2015 – 16.30 
hodin – výletiště 
Nížkov

Teatr Víti Marčíka – 
Šípková Růženka

Římskokatolická 
farnost Nížkov
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1. 8. 2015 – výletiště
Nížkov

Turnaj v malé kopané TJ Sokol Nížkov

29. 8. 2015 – od 
14.00 hodin - 
výletiště Nížkov

Sportovní odpoledne pro
děti

ZO KSČM v Nížkově

30. 8. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše a fara 
Nížkov

Prosebná pobožnost 
a farní odpoledne na 
faře, sbírka na varhany

Římskokatolická 
farnost Nížkov

1. 9. 2015 – v 9.30 
hodin – Mateřská 
škola Nížkov

Slavnostní zahájení 
školního roku 2015/2016

Mateřská škola Nížkov

1. 9. 2015 – v 8.00 
hodin – sokolovna  
Nížkov

Slavnostní zahájení 
školního roku 2015/2016

Základní škola Nížkov

17. 10. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Posvícenská taneční 
zábava

TJ Sokol Nížkov

18. 10. 2015 – kostel
sv. Mikuláše Nížkov

Slavnost posvěcení 
chrámu Nížkov, misijní 
neděle, sbírka na misie

Římskokatolická 
farnost Nížkov

2. 11. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše Nížkov

Večerní mše svatá 
a dušičková pobožnost 
s průvodem na hřbitově

Římskokatolická 
farnost Nížkov

21. 11. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Taneční zábava 
,,Poslední leč"

Myslivecký spolek 
Nížkov

4. 12. 2015 v 9.00 
hodin – MŠ Nížkov

Mikulášská nadílka Mateřská škola Nížkov

5. 12. 2015 – 
sokolovna Nížkov

Mikulášská taneční 
zábava

TJ Sokol Nížkov

5. 12. 2015 – kostel 
sv. Mikuláše Nížkov

Mikulášská mše svatá
Římskokatolická 
farnost Nížkov

5. - 6. 12. 2015 – 
fara Nížkov

Výstava betlémů
Římskokatolická 
farnost Nížkov

21



15. 12. 2015 v 15.30
hodin – Mateřská 
škola Nížkov

Vánoční vystoupení pro 
rodiče

Mateřská škola Nížkov

16. 12. 2015 v 9.30 
hodin – Mateřská 
škola Nížkov

Vánoční vystoupení pro 
veřejnost

Mateřská škola Nížkov

19. 12. 2015 – DPŽ 
Nížkov

Mše svatá
Římskokatolická 
farnost Nížkov

20. 12. 2015 – kostel
sv. Mikuláše Nížkov

Benefiční koncert 
Římskokatolická 
farnost Nížkov

25. 12. 2015 – kostel
sv. Mikuláše Nížkov

Jesličková pobožnost
Římskokatolická 
farnost Nížkov

26. 12. 2015 – kostel
sv. Mikuláše Nížkov

Vánoční koncert 
s výtěžkem na opravu 
varhan

Římskokatolická 
farnost Nížkov

Mgr. Marta Novotná

Běh „Okolo daňčí obory“

Start závodu mužů

Dne 25. 4. 2015 uspořádala TJ Sokol Nížkov již 8. ročník přespolního
běhu „Okolo daňčí obory“. Za příznivého počasí se závodu zúčastnilo
167 běžců. 
Pořadatelé  dlouho  váhali,  zda  ponechat  tradiční  název  „Okolo  daňčí
obory“, když už daňčí obora, kolem které se běhalo, neexistuje. Nakonec
původní název zůstal s tím, že příští rok již bude pojmenování závodu
nové. Nechte se překvapit!
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V hlavní  mužské  kategorii  zvítězil  reprezentant  České  republiky  Petr
Vitner a mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Maršánová. Oba jsou členy
Atletického oddílu Nové Město na Moravě.

Vítěz kategorie nad 40 let                                                                                                           Vítězové závodu

Je  potěšující,  že  se  závodu zúčastnilo  několik  žen i  mužů z Nížkova
a v jedné z kategorií máme i vítěze: Radka Pojmona.
V dětských  kategoriích  si  zazávodilo  mnoho  malých  nadšenců
z Nížkova i blízkého okolí. 
Přední umístění získali tito nížkovští závodníci:
Ročník Umístění Jméno 

2004 - 2005 3. místo Filip Křesťan

2006 - 2008 1. místo Matěj Danko

2. místo Bohuslav Musil

2009 a mladší 2. místo David Novák

3. místo Daniel Pojmon
Kompletní výsledky jsou na stránkách www.nizkov.cz.

Ing. Zdeněk Jeřábek

Závody atletické všestrannosti v Přibyslavi
V sobotu 6. června 2015 se zúčastnilo 21 dětí  z Nížkova sokolských
závodů atletické všestrannosti  v Přibyslavi.
Za úmorného vedra a za hojné účasti devadesáti soutěžících z celé župy
Havlíčkovy  si  děti  vyzkoušely  skok  do  dálky,  hod  míčkem  a  běhy
na krátkou a střední vzdálenost.
Pro nejmenší to byla jistě dobrá zkušenost poznat něco nového a spolu
s těmi  staršími ukázaly, že v Nížkově máme zdatné závodníky.

23

http://www.nizkov.cz/


Dík  za  účast  patří  všem  dětem,  rodičům  a  trenérům  (často  v  jedné
osobě).
Umístnění našich závodníků:
Předškolní (ročník 2009 a mladší)
3. Brukner Vojtěch
4. Sobotka Šimon
11. Bartoníček Krištof
12. Izrael Tomáš 
13. Sobotková Magdaléna                     
Žáci I (ročník 2006 - 2008)
2. Musil Bohuslav                                                                   Nástup závodníků

3. Danko Matěj
7. Sobotka Matouš
8. Bartoníček Zdeněk
10. Dvořák Patrik
11. Vlček David
12. Brukner Jakub
Žákyně I (ročník 2006 - 2008)
6. Dočekalová Marta
11. Danková Elena  Nížkováci  
14. Pešáková Karolína           
Žáci II (ročník 2004 - 2005)
6. Křesťan Filip
7. Bořil Tomáš
Žákyně II (ročník 2004 - 2005)
7. Bartoníčková Erika
8. Vlčková Simona
Žákyně III (ročník 2002 - 2003)
4. Danková Simona
Žáci IV (ročník 2002 - 2003)
4. Bartoníček Jakub             Vítězové kategorie předškolní

Ing. Zdeněk Jeřábek

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, e-mail: nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz,
starosta@nizkov.cz, podatelna@nizkov.cz

Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v červenci 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.
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