
Číslo 2 Ročník 2017

Přání
Všem  občanům  přejeme  krásné  prožití  dovolených,
hezké  počasí,  odpočinek  od  starostí,  příjemné
cestování a šťastný návrat domů.
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

Provoz na silnicích
Všichni  občané  již  zřejmě
zaznamenali  změnu  přednosti
v jízdě  v  obci  Nížkov,  hlavní
silnice  vede  nyní  na  Špinov
(Polnou)  a  vedlejší  silnice
směrem  na  Poděšín.  Z  tohoto
důvodu  byly  osazeny  i  nové
dopravní  značky  doplněné
vodorovným značením.
Na  prázdniny  je  naplánována
uzavírka  silnice  v  obci  Matějov.  Nebude  to  nic  příjemného,  protože
objízdná  trasa  povede  přes  Nížkov,  Poděšín  a Nové  Veselí.  Proto
počítejte s větším provozem přes obec Nížkov a dohlédněte prosím na
bezpečnost svých dětí.

Josef Vlček – starosta obce

Průběh a příprava akcí
V  současné  době  připravujeme  výstavbu  provozní  haly,  která  bude
využívaná  pro  parkování  techniky,  jako  sklad  posypového  materiálu
a sběrné  místo.  Součástí  přípravy  stavby  je  i  vybudování  příjezdové
cesty.
V přípravné fázi se nachází také dobudování okolí víceúčelového hřiště
v Nížkově  za  sokolovnou,  jedná  se  o přípravu  vybudování  chodníku,
stání na kola, parkoviště a zázemí hřiště. Připravuje se také rekonstrukce
sportoviště ve Špinově. 



Byla  opravena  požární  nádrž  v  Nížkově,  konkrétně  její  výpust
a v současné době probíhá oprava požární  nádrže ve Špinově.  Srdečně
děkuji  všem,  kteří  se  zúčastnili  opravy  požární  nádrže  ve  Špinově,
především členům SDH Špinov. 

Josef Vlček – starosta obce

Odpad
V  květnu  proběhl  svoz  nebezpečného  a  velkoobjemového  odpadu.
Při této  akci  občané  odevzdávají  stále  mnoho  nevytříděného  odpadu,
který je možné třídit už během roku (plasty, sklo, papír, železo, drobný
elektroodpad  a  obnošené  šatstvo).  Za  svoz  nebezpečného
a velkoobjemového odpadu obec platí nemalé peníze. Pokud nebudeme
i nadále třídit již v průběhu roku, obec bude muset přistoupit ke zvýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu.

Josef Vlček – starosta obce

Placení poplatků
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
Znovu  upozorňuji,  že  platí  přísný  zákaz  skládky na  místě  zvaném
Kozlovka.  Materiál,  který  zde  byl  zjištěn,  byl  uložen  na  skládku
v Ronově. Místo bylo upraveno a zaseto. Pokud nebude dodržován zákaz,
bude místo monitorované.

Josef Vlček – starosta obce

Obnova katastrálního operátu
V  současné  době  provádí  Katastrální  úřad  pro  Vysočinu,  Katastrální
pracoviště  Žďár  nad  Sázavou  přepracování  katastrálního  operátu
na digitalizovanou katastrální mapu. Jedná se o katastrální území Buková
a Špinov. Katastr Nížkov bude také v roce 2017 přepracován.
V  případě  nejasností  je  možno  po  předchozí  domluvě  nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti ve Žďáře
nad Sázavou.

Josef Vlček – starosta obce



Vítání dětí
V neděli 9. dubna 2017 proběhlo vítání dětí narozených v našich obcích
od 6. 8. 2016 do 19. 2. 2017. Bylo přivítáno 6 dětí, z toho pět děvčat a tři
chlapci.  Vítání  občánků doprovázeli  svým vystoupením žáci  Základní
školy Nížkov a Schola Calandrella vše doplnila písničkami. Děkuji  všem
účastníkům a ostatním, kteří s organizací, přípravou a průběhem této akce
pomohli.

Jan Vlček – starosta obce

Čistá Vysočina
I  v  letošním  roce  se  Základní  škola  Nížkov
v rámci  projektu  Den  Země  zapojila  do  akce
Kraje  Vysočina  Čistá  Vysočina,  která  je
realizována  v rámci  projektu  Zdravý  Kraj
Vysočina a místní Agenda 21. Do této akce byli
zapojeni žáci 1. stupně, kteří uklidili okolí silnic
na  Poděšín,  Špinov,  Bukovou  a  Rosičku,

a někteří žáci 2. stupně, kteří čistili okolí Nížkovského potoka. 
Celkem  se  podařilo  v  celém  Kraji  Vysočina  zbavit  přírodu  odpadků
z okolí 2 850 km silnic. Jednalo se jak o místní a soukromé komunikace,
tak o silnice I., II. a III. třídy, od kterých odpadky zdarma v rámci akce
sváží Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Protože  se  projekt  Základní  školy  Nížkov Den Země,  prostřednictvím
kterého  škola  částečně  realizuje  praktickou  oblast  environmentální
výchovy,  která  je  povinnou součástí  školního  vzdělávacího  programu,
nezaměřuje pouze na úklid odpadků, ale i na zvelebení obce, podílela se
většina žáků 2. stupně na tomto úkolu. Byla provedena údržba stromů
v Arboretu  v  Bukové  a  zeleně  v  areálu  víceúčelového  hřiště
za sokolovnou, upraveny parky v okolí školy a vyčištěno koupaliště.

Mgr. Marta Novotná

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
31. 3. 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. Směnnou smlouvu na směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví

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.

3. Prodej  stavební  parcely  p.  č.  943/80  v  k.  ú.  Nížkov ...  a  zřízení
věcného  předkupního  práva  na  stavební  parcelu  p.  č.  943/80
pro obec Nížkov. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen
0, omluven 4.

4. Nákup příkopového ramene Marolin M 400. Hlasování: pro 10, proti
1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

5. Výstavbu technického zázemí obce – haly na techniku a sběrného
místa  a  zadání  vypracování  projektové  dokumentace.  Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

6. Výstavbu  příjezdové  cesty  k technickému  zázemí  obce  a  zadání
vypracování  projektové  dokumentace.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

7. Částečnou  demolici  hospodářské  přístavby  domu  č.  p.  40.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

8. Dar  10  tisíc  Kč  Centru  Zdislava  Nové  Město  na  Moravě.
Zastupitelstvo  obce  Nížkov  schválilo  tento  výdaj  jako  změnu
v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,  nepřítomen 0,
omluven 4.

9. Dar 20 tisíc  Kč Karmel Sázava,  z.  s.,  Sázava 180. Zastupitelstvo
obce  Nížkov  schválilo  tento  výdaj  jako  změnu  v rozpočtu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

10. Opravu  vybavení  dětských  hřišť  v Nížkově,  v Bukové
a ve Špinově. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 4.

11. Rozpočtové opatření číslo 1/2017 ze dne 31. 3. 2017 rozpočtové
změny  číslo  1  -  8.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.

12. Smlouvu  na  příspěvek  na  projektovou  dokumentaci  na  akci
„Nížkov - rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1“ ve výši 55 tisíc



Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu
v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,  nepřítomen 0,
omluven 4.

13. Smlouvu  na  příspěvek  na  projektovou  dokumentaci  na  akci
„Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov
a  bývalou  ÚV“ ve  výši  70  tisíc  Kč.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov
schválilo  tento  výdaj  jako  změnu  v rozpočtu.  Hlasování:  pro  11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

14. Vypracování  projektové  dokumentace  a zasíťování  stavebních
parcel  p.  č.  943/88,  943/92 a 943/91.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh pana ...  na doplnění dopravního zařízení v lokalitě u domu

č. p. 223.
2. Možnost zasíťování stavebních parcel p. č. 943/88, 943/92 a 943/91.
3. Možnosti výstavby zázemí u víceúčelového hřiště za sokolovnou.

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Kontrole  bývalé  skládky  na  „Kozlovce“  Odborem  životního

prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou.
2. Cenové nabídce na vytvoření kalendáře Nížkov 2018.
3. Prováděných úpravách okolí víceúčelového hřiště.
4. Tom, že kolaudace víceúčelového hřiště proběhne 7. 4. 2017.
5. Proběhlém auditu.
6. Jednáních, která by měla vést k založení Mikroregionu Žďársko.

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a David Toufar

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
12. 5. 2017 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 1, omluven 2.
2. Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. Hlasování:  pro 13,

proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
3. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období

2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

4. Obsah Smlouvy o prodeji stavebních pozemků. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.



5. Cenu stavebních pozemků:  parcelní  číslo  1758/5  v  k.  ú.  Nížkov,
parcelní číslo 943/94 a 943/54 v k. ú. Nížkov, parcelní číslo 943/93
v k. ú. Nížkov za 260,- Kč s DPH za m2. Hlasování: pro 13, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

6. Dar  Lince  bezpečí  ve  výši  500,-  Kč.  Zastupitelstvo obce  Nížkov
schválilo  tento  výdaj  jako  změnu v  rozpočtu.  Hlasování:  pro  12,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.

7. Darovací smlouvu s Krajem Vysočina na poskytnutí finančního daru
ve  výši  27 262,-  Kč  na  podporu  zájmových  a sportovních  aktivit
dětí. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento příjem jako změnu
v rozpočtu.  Hlasování:  pro 13,  proti  0,  zdržel  se 0,  nepřítomen 0,
omluven 2.

8. Uhrazení faktury na částku 282 682,- Kč 170019 DP stavební s. r. o.
Špinov 25. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.

9. Zpevnění  plochy  dlažbou  a  vybudování  přístřešku  na  kola
u Základní školy Nížkov. Hlasování:  pro 13,  proti  0,  zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

10. Dar MS Nížkov ve výši 10 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov
schválilo  tento  výdaj  jako  změnu v  rozpočtu.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce Nížkov si prohlédlo nově vybudované víceúčelové
hřiště za sokolovnou.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Nabídku  Mikroregionu  Přibyslavsko  na  možnost  vypsání
výběrového řízení na svoz odpadů. 

2. Směnu části  pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu
parcelní  číslo  881/1  o výměře  27  m2 v  k.  ú.  Nížkov.  Státní
pozemkový úřad smění pozemky pouze v poměru 1:10.

3. Žádost  občanů  Bukové  o  příspěvek  na  vybudování  sochy
sv. Floriána u kapličky.

4. Možnosti  rekonstrukce kanalizace  ve  Špinově  a zajištění  čištění
odpadních vod ve Špinově a v Bukové.

5. Možnosti opravy koupaliště.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. O  provedených  pracích  na  úpravě  okolí  víceúčelového  hřiště
za sokolovnou.



2. O tom,  že  zájem o  koupi  stavební  parcely  parcelní  číslo  943/91
v k. ú. Nížkov mají ... a že zájem o koupi stavební parcely parcelní
číslo 943/92 v k. ú. Nížkov mají … .

3. O  odpovědi  Lesů  ČR  na  zájem  Obce  Nížkov  o koupi  lesů
v k. ú. Nížkov.  Obec  Nížkov  o nabízené  lesy  nemá  zájem,  jde
o malé výměry v nepřístupném místě.

4. O Záznamu z podání vysvětlení, které podal pan starosta na MěÚ
Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.

5. Že na odbor životního prostředí je nahlášena stížnost, že dešťovou
kanalizací do potoka tečou i splašky.

6. O  tom,  že  pan  ...  nabídl  k prodeji  pozemek  po  demolici  stavby.
Stavba není prozatím vymazána z katastru nemovitostí.

7. O  tom,  že  na  stavbu  hasičské  zbrojnice  jsou  vyhlášeny  dotační
programy.

8. O nabídce pojištění od Generali pojišťovny.
9. O plánované opravě komunikace z Hrbova do Špinova. 

Ověřovatelé: Věra Havlíčková a Jaroslava Dočekalová

      Okénko do školky
Máme za sebou školní rok a tedy i spoustu práce, radosti
a zábavy.  Tak  jak  se  vystřídala  roční  období,  tak  i  my
jsme střídali činnosti.

Jezdili  jsme  na  výlety,  chodili  za  kulturou,  pořádali  akce  pro  děti
i pro rodiče.
Výlety a exkurze
Pravidelně každý rok pořádáme výlety nejen do blízkého okolí mateřské
školy,  ale  jezdíme  autobusem  i  do  větších  dálek.  Výlety  spojujeme
s tématickými  bloky  a  činnostmi  dětí  z  mateřské  školy.  Slouží
k obohacení dětí o nové poznatky,  prožitky a zážitky.
Navštívili jsme:
• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, kde se
děti nejen seznámily s prací hasičů, ale také si přímo vyzkoušely práci se
stříkačkou
• čističku odpadních vod v Nížkově, zde děti získaly povědomí o čištění
odpadní vody
• besedu s myslivci s ukázkou loveckých psů na „bažantnici“, poznávali
jsme volně žijící zvířata a naslouchali různým příběhům o nich



• Městskou policii ve Žďáře nad Sázavou, touto exkurzí se děti seznámily
s prostředím, vybavením stanice, ale také s jejich prací
• obec Ronov, kde jsme byli na exkurzi ve výrobně kartonových obalů
Apoly,  zhlédli  jsme  sochu draka  Arona od  známého  sochaře  Olšiaka,
navštívili  jsme  skládku  a  výlet  zakončili  v Přibyslavi  v cukrárně
na zmrzlině
• knihovnu Josefa Matěje Sychry ve Žďáru nad Sázavou
• Dinopark Vyškov – celodenní výlet
• dopravní  hřiště ve Žďáře nad Sázavou
Divadla
Nejdostupnější  formou  jak  dětem
zprostředkovat zážitky z dramatické tvorby jsou
návštěvy  divadel  u  nás  v  mateřské  škole.
Za dětmi přijede divadelní soubor s pohádkou
či  hudebním představením,  které  se  odehrává
v prostředí  mateřské  školy,  takže  i  malé  děti
mohou divadlo  navštívit.  Bohužel  cena  div.  představení  je  stále  vyšší
a při  menším  počtu  dětí,  který  v letošním  roce  máme,  jsou  pro  nás
některá divadla nereálná.
Za divadlem jezdíme:
• do Městského divadla Žďár nad Sázavou
• za námi jezdí několik stálých divadelních souborů
Společné akce v mateřské škole
Pro  dobrou  atmosféru,  radost,  nadšení  dětí  a  podporu  kamarádství
pořádáme téměř každý měsíc  různé akce pro všechny děti  z  mateřské
školy společně. Akce plánujeme k tématům, které děti právě probírají,
nebo souvisí s ročním obdobím a lidovými zvyky. Do akcí se zapojuje
celý kolektiv mateřské školy.
• Masopustní rej
• Rej čarodějnic
• Velikonoce
•  oslava  Dne  dětí  v převlecích
černochů  –  celý  týden  probíhal
projekt  Afrika,  který  jsme
zakončili  oslavou  v převlecích



a následující den jsme navštívili ZOO Jihlava se vzdělávacím programem
s názvem Putování Afrikou 
• Letní olympijské hry, závody ve třech disciplínách pod olympijským
ohněm se slavnostním vyhodnocením 
• péče o zahrádku – setí, okopávání, zalévání, sklizeň, péče o květiny
• nocování v mateřské škole s dětmi ze třídy Berušek
Akce pro rodiče s dětmi
K lepšímu upevnění vztahů rodičů s učitelkami a ke sblížení se školou
pořádáme  několikrát  do  roka  společné  akce
pro  rodiče  a jejich  děti  +  rozloučení
s předškoláky.  Rodiče  mohou  sledovat
a objektivně  hodnotit  kvalitu  práce  učitelek
i ostatního personálu,
např.
• společný jarní úklid zahrady
• na podzim „Uspávání broučků“
•  oslava  svátku  Dne  matek  –  děti
v dopoledních  hodinách  upekly  pro  maminky  sladké  překvapení
a odpoledne po krátkém kulturním vystoupení dětí a po občerstvení jsme
měli tvořivé dílny
• oslava Dne otců – zábavné odpoledne plné radosti a smíchu při plnění
společných  sportovních  aktivit  zakončené  občerstvením  od  dětí
a výrobou kartonového letadla
 • rozloučení s předškoláky a pasování na školáka
Dále nabízíme:
• kvalifikovaný a profesionální přístup personálu
• podnětné a kamarádské prostředí
•  pobyt  na  čerstvém  vzduchu  v  příjemném
přírodním prostředí
• adaptační režim
• plavecký výcvik 
• screeningové vyšetření zraku
• zapojení do sběru druhotných surovin (papíru,
hliníku, pomerančové kůry), na podzim kaštanů
a žaludů pro zvířátka
•  ve  spolupráci  se  ZŠ  projekt  „Školička“  –  příprava  předškoláků
pro snadnější vstup do základní školy 



•  projekt „Čtení dětí dětem“, kdy jednou týdně k nám docházeli žáci ZŠ,
aby našim dětem přečetli pohádku před odpoledním odpočinkem
Letos odchází do ZŠ  7 dětí, u zápisu bylo  9 dětí. 
Přejeme  všem  krásné  a  pohodové  prázdniny  plné  sluníčka  a  dobré
nálady a těšíme se na spolupráci i nové kamarády.

Za celý kolektiv Dagmar  Flesarová – ředitelka školy

Jak Nížkov o prodejnu Baťa přišel.
Asi není mnoho obyvatel Nížkova, kteří pamatují, že jsme ve vsi měli
prodejnu  firmy  Baťa.  Byla  v místnostech,  kde  je  nyní  kadeřnictví
a cukrárna. Vznikla asi v roce 1935 a prvním vedoucím byl pan Čuřík.
Když do  Nížkova  přišel,  byl  svobodný,  ale  brzy  se  oženil  s Anežkou
Čeplovou ze Sirákova, která s ním potom pracovala v prodejně. On byl
pravý  „baťovec“.  Měl  velký  zájem,  aby  prodejna  dobře  prosperovala.
Samozřejmě  také  proto,  že  jeho  plat  závisel  na  množství  prodaného
zboží. U Bati se tehdy musela inventura dělat denně, takže neexistovalo,
aby  prodejna  byla  někdy  zavřená.  Prodávaly  se  zde  nejen  boty,  ale
i ponožky. Pamatuji,  že jeden pár byl i  za jednu korunu - samozřejmě
kvalita odpovídala ceně, ale i  tak si je někdo kupoval. Jinak tam byly
krémy na leštění bot a všechno další,  co k botám bylo potřeba. Vzadu
byla  místnost,  kde  se  boty  opravovaly.  V tu  dobu byla  velká  novinka
gumová  obuv.  Holinky,  také  pánské  i  dámské  galoše.  Taky  si
vzpomínám, že přišly do módy silonové punčochy, které byly poměrně
drahé, takže se vyplatilo nechat je opravit. Pan Čuřík hned přijal mladou
pracovnici, která punčochy spravovala (vytahovala na nich puštěná oka).
Jen pro přiblížení tehdejší doby: vedoucí prodejny ve svém volném čase
(v neděli v zimě) si vypůjčil sáně, na ně naložil krabice s botami a jel je
prodávat do okolních vesnic. Třeba až do Matějova. Samozřejmě všechno
hned neprodal, ale lidi se s ním domluvili a on dohodnuté zboží objednal
ze Zlína a příští neděli jim vše dovezl. Dnes to asi lidem, hlavně mladým,
připadá úsměvné, ale lidi tenkrát opravdu šetřili.
Potom přišel  rok 1948 a všechno se změnilo.  Vedoucí se na prodejně
začali střídat a netrvalo dlouho a prodejna fy Baťa z Nížkova zmizela.
Majitel celé firmy Tomáš Baťa po roce 1949 emigroval a s ním odešlo
i hodně jeho zaměstnanců.  A až dnes se dozvídáme, že hlavně v Jižní
Americe, konkrétně Brazílii a Argentině, založil nové továrny na boty.
A nejen továrny,  ale  i  celá  města.  Celou historii  se  lze  dočíst  v knize
od Markéty Pilátové „S Baťou v džungli“.  Tu pozvala  Baťova vnučka



do Brazílie a tam strávila více než rok poznáváním chodu firmy a všeho,
co Baťovi potomci a jejich spolupracovníci vybudovali. Založili město
Batov, kde se vyrábí nejen obuv, ale i stroje potřebné na jejich výrobu.
Neměli  bychom  zapomínat,  že  za  krátkou  dobu  naší  první  republiky
1918-1945 vytvořil Baťa město Zlín (po roce 1948 Gottwaldov) včetně
obuvnického  průmyslu,  obdivuhodné  domy  (obdivované  a  udržované
dodnes) z režných cihel pro zaměstnance, síť prodejen po celé republice
a další továrny například ve Zruči nad Sázavou nebo v Sezimově Ústí.
Všechno je to dávno už minulostí, ale je potřeba si to připomínat. Stalo se
mně totiž,  že  při  hovoru se dvěma mladými lidmi  jsem zjistila,  že  se
domnívají, že všechno o čem píšu se budovalo za komunismu.

Věra Jeřábková 

Senioři, čtěte!
Od  začátku  letošního  roku  do  10.  května  evidují  policisté  v Kraji
Vysočina  11  případů,  kdy  se  pachatelům  podařilo  okrást  seniory.
Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali
na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze od starších lidí různými
způsoby.  V poslední  době  je  velmi  častá  legenda  o  vrácení  různých
přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději
mohou dostat do bytů a rodinných domků je více. Podvodníci se vydávají
například  za  pracovníky  různých  energetických  společností.
Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek
za  odebraný  plyn,  elektřinu  nebo  vodu  a  požadují  jej  zaplatit  zpět
s výhrůžkou  odpojení  energií.  Senioři  většinou  pod  tímto  nátlakem
požadovaný finanční obnos zaplatí. 
Je  třeba,  aby  si  lidé  uvědomili,  že  komunikace  mezi  energetickou
společností  a  zákazníkem  probíhá  v dnešní  době  písemnou  formou
prostřednictvím  České  pošty.  Může  se  samozřejmě  stát,  že  nedojde
k zaplacení  zálohy  za  odebrané  energie  ze  strany  zákazníka.  V tomto
případě  zákazník  dostane  poštou upomínku,  případně  další,  kde  je  již
upozorněn  na  možnost  odpojení  od  dodávek  energií.  Rozhodně  za
zákazníky  ale  nechodí  žádný  pracovník  těchto  firem  s tím,  že  vybírá
nedoplatky nebo vrací přeplatky za odebrané energie.
Pachatelé  se  především  pod  výše  uvedenými  legendami  snaží  dostat
do bytu  či  domu  oběti.  Jakmile  se  podvodník  dostane  do  bytových
prostor, tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde má senior uloženy své
úspory a následně je odcizí. V tomto případě policisté doporučují nemít



doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo
domu  nepouštět.  Bylo  by  dobré,  kdyby  každý  senior  měl  ve  svém
mobilním telefonu uložené číslo například na starostu obce, své dospělé
děti a na Policii České republiky. V případě, že dojde k takové situaci,
kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou
do bytu, může senior zavolat přímo těmto osobám a požádat je o pomoc
nebo alespoň o radu.
Policisté  by  chtěli  na  seniory  důrazně  apelovat,  aby  byli  ve  vztahu
k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich
totožnost,  více obezřetní.  Senioři  by neměli  otevírat  dveře domu nebo
bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by
neměli  neznámé osoby zvát  do svých domovů a  při  každém opuštění
domu  by  za  sebou  měli  uzamknout  dveře.  Pokud  je  telefonicky
kontaktuje  příbuzný a  žádá  je  o  půjčení  peněz,  měl  by  si  senior  tuto
informaci,  vždy  ještě  před  předáním hotovosti,  osobně  ověřit.  Je  také
vhodné  trvat  na  předání  peněz  přímo  tomu  člověku,  který  o  půjčku
požádal. Vydání peněz neznámé osobě je velké riziko.  
Je  důležité  mít  na  paměti,  že  pachatelé  jsou  velmi  dobře  připravení
a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané
situace,  nevypadají  většinou na první  pohled podezřele,  mají  příjemné
vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým
a seriózním dojmem. 

nprap. David Linhart, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Letní koupání 
Obracíme  se  na  širokou  veřejnost  s varováním  a  základními
preventivními radami pro pobyt a plavání ve vodě. V horkých letních
dnech lidé tráví volný čas a čas dovolených na koupalištích, přehradách,
rybnících nebo v bazénech. Bohužel v tomto období také vzrůstá počet
utonulých, kteří  při  plavání většinou přecení své síly a pobyt ve vodě
nezvládnou.  V některých  případech  sehrává   významnou  roli  také
skutečnost,  že  plavci  se  vydávají  do  vody  pod  vlivem  alkoholu.
V případě, že  se u vody občerstvujete alkoholickými nápoji, pak plavat
raději vůbec nechoďte a plavání odložte. Kombinace horka a alkoholu
může být i  pro zdatné jedince poměrně zrádná a můžete se tak dostat
do nebezpečí  i  v  situaci,  kterou  jste  už  mnohokrát  předtím bez  potíží
zvládli.  Zvýšené  procento  alkoholu  v  krvi  obvykle  u  člověka  snižuje
bystrost a může se stát,  že sami rozumně neodhadneme, co zvládneme



a co už je nad naše síly. Rizikové je i to, že opilý člověk velmi rychle
ve vodě prochladne a můžou mu velice brzy dojít síly.
Je třeba si  uvědomit,  že každé lidské tělo má určité limity,  které není
v žádném  případě  dobré  překračovat.  Pokud  přijde  člověk  k  vodě
přehřátý po chůzi,  jízdě na kole nebo ve vozidle,  měl by s koupáním
chvíli  počkat  a  teprve  potom  pomalu  vstupovat  do  vody.  Je  dobré
opláchnout si celé tělo, aby si lidský organizmus zvykl na náhlou změnu
teplot.  Není  dobré  začít  hned  plavat,  ani  pokud  jste  v  dobré  fyzické
kondici.  Každý člověk by měl vědět, jak dobrým plavcem je a počítat
s tím, že mu musí zbýt síly také na zpáteční cestu. Proto plavte jen tolik,
abyste se příliš neunavili. Při prvních pocitech tělesné únavy se okamžitě
vraťte na břeh nebo alespoň na místo, na kterém vystačíte a tam si řádně
odpočiňte,  ale  nezapomeňte,  že  pobytem  v  chladné  vodě  se  tělo
vyčerpává i bez pohybu. V případě, že už se dostanete do nesnází a jste
schopni na situaci ještě reagovat, požádejte o pomoc lidi ve vašem okolí,
například jiné plavce a snažte se zachovat klid, abyste neohrozili také ty,
kteří  se vám budou snažit  pomoc.  Jestliže  se ve vaší  blízkosti  zrovna
nikdo nenachází, upozorněte na sebe křikem. Potom se zkuste vyvarovat
rychlých pohybů, které vaši situaci pouze zhoršují.
Doporučujeme,  abyste  do  vody  nikdy  nevstupovali  sami,  ale  nejméně
ve dvou, případně aspoň své blízké upozornili, že jdete plavat a jakým
směrem se budete pohybovat. V opačné situaci, kdy zůstáváte na břehu,
pozorně  sledujte  své  příbuzné  nebo  přátele  ve  vodě,  ale  nebuďte
samozřejmě lhostejní  ani  k  potížím ostatních.  Jestliže  je  u  vody větší
skupina osob, měla by vždy aspoň jedna z nich zůstat na břehu a dávat
pozor na ostatní. Na většině veřejných koupališť a přehrad už sice jsou
lidé  školení  pro  pomoc  tonoucím  nebo  plavcům,  kteří  se  dostanou
do nesnází, a často mají  k záchraně čluny  i ostatní vybavení, ani oni
však nemusí mít oči a uši všude. Proto je co nejrychleji upozorněte, když
uvidíte nebo uslyšíte někoho, kdo má ve vodě potíže.
Co se týká dětí, je důležité mít o nich také neustálý přehled. Určitě byste
je  neměli  nechat  plavat  samotné,  přestože  jsou  již  dobrými  plavci.
U začátečníků je dobré vybavovat je pomůckami, jako jsou nafukovací
kruhy, rukávky nebo vesty, dokud techniku plavání opravdu nezvládnou.
Staří lidé už naopak nemají tolik sil a v horkém počasí mívají ve větší
míře zdravotní problémy, proto by ani oni neměli setrvávat ve studené
vodě delší dobu a pouštět se někam dál z bezprostředního dosahu břehu. 



Dodržujte proto nejen v     létě základní zásady bezpečnosti:
1. nechoďte se koupat sám, nikdy nevíte, co se může stát 
2. do vody nechoďte těsně po jídle – to znamená s plným žaludkem,

po konzumaci  většího  množství  jídla  počkejte  minimálně  jednu
hodinu, nepijte alkohol 

3. neplavte do blízkosti plavidel a plavební dráhy, po které jezdí lodě
a čluny 

4. nechoďte plavat, když jste unavení nebo rozpálení 
5. neplavte a neskákejte do vody tam, kde to neznáte a nemůžete vidět,

co je pod hladinou, mohli byste se zranit, mít trvalé následky nebo
se zabít o pahýl stromu či výčnělek skály 

6.  jdete-li plavat dál od břehu, zajistěte si doprovod lodičky nebo si
s sebou vezměte alespoň barevnou ruční bójku 

7. nechoďte plavat sami, popřípadě aspoň informujte své známé
8.  když  cítíte  únavu  nebo  když  vás  chytne  křeč  do  nohy,  tak  si

odpočiňte
9.  nezapomeňte,  že  děti  bez  řádně  oblečených  a  upevněných

záchranných vest nepatří do lodiček.
Pokud si chcete pobyt u rybníka, na koupališti  nebo přehradě opravdu
užít  a  vrátit  se  domů  v  pořádku,  nikdy  nepřeceňujte  své  fyzické
schopnosti  a nepodceňujte vodní živel.  Přistupujte k němu s rozumem
a teprve potom se vám voda a pobyt v ní odmění příjemnými zážitky. 

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
V neděli 4. 6. 2017 jsme opět uspořádali na výletišti v Nížkově tradiční
sportovní odpoledne pro děti plné her a zábavy. 
Začínalo  se  ve  13,00  hodin.  Děti  si  obešly  stanoviště  se  soutěžemi
a úkoly.  Za  snahu  a  šikovnost  dostaly  drobné  odměny.  Celkem  se
zúčastnilo cca 110 dětí. 
Během odpoledne mohly děti využít skákací hrad se skluzavkou, nechat
si na obličej nebo jinou část těla namalovat obrázek nebo si v občerstvení
dát něco dobrého k jídlu a pití. 
Počasí  se  udrželo  bez  deště,  přestože  nás  od  rána  strašily  mraky
na obloze. Po celé odpoledne byl všude slyšet smích a dobrá nálada. 
Děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli k organizaci tohoto dne, sponzorům
a také Janče, Nikče a Lence za vytrvalost při malování dětem na obličej.

Ilona Toufarová 



LETNÍ KINO 
Koncem léta plánujeme opět promítání letního kina. Podrobnosti budou
upřesněny.
Přejeme všem občanům krásné léto a dovolenou.

Za ČSŽ Ilona Toufarová  

Kalendář společenských kulturních a sportovních akcí
8. 7. 2017 , výletiště 
Nížkov

Vysmáté léto + Memoriál
Petra Vejvody

TJ Sokol Nížkov, 
Obec Nížkov, 
Základní škola Nížkov

29. 7. 2017, výletiště 
Nížkov

MUFLON CUP 2017 - 
16. ročník turnaje v malé 
kopané

TJ Sokol Nížkov

26. 8. 2017, výletiště 
Nížkov

Dětské odpoledne – 
Loučení s prázdninami

KSČM Nížkov

8. 9. 2017, sraz před 
Základní školou 
Nížkov

Noční pochod Základní škola Nížkov

21. 10. 2017 od 20 
hodin, sokolovna 
Nížkov

Posvícenská zábava – 
Hudba: Maraton

TJ Sokol Nížkov

18. 11. 2017 od 20 
hodin, sokolovna 
Nížkov

Poslední leč – Hudba: 
4Sýkorky 

MS Nížkov

2. 12. 2017 od 20 
hodin, sokolovna 
Nížkov

Mikulášská zábava – 
Hudba: Vosa rock

TJ Sokol Nížkov

Mgr. Marta Novotná

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

Jiří Jeřábek Nížkov 65 let

Marie Vlčková Nížkov 75 let

Jiří Sláma Nížkov 60 let



Marie Kučerová Nížkov 80 let

Jaroslava Kudová Nížkov 50 let

Jana Sochorová Nížkov 55 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.)

Mgr. Marta Novotná

Provozní řád sportovně rekreačního areálu     v     Nížkově
Tento  provozní  řád  vydává  Obec  Nížkov  za  účelem  harmonického  rozvoje
tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Nížkov
a jeho blízkém okolí. 

Čl. I - Povinnosti uživatele
1. Každý uživatel  je  povinen se  seznámit  před započetím sportovní  činnosti

s provozním řádem hřiště  a zavazuje  se  veškerá  pravidla  v  něm uvedená
dodržovat.

2. Uživatel je povinen si převzít sportoviště: zkontrolovat jeho stav a případně
zjištěné závady ihned oznámit provozovateli nebo správci hřiště. Pokud tak
uživatel  neučiní,  nese  plné  riziko  odpovědnosti  za  škody,  které  budou
zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.

3. Herní prvky – univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze
při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při ostatních sportech musí být
sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být
nasazeny  zátky.  Uživatel  si  herní  prvky  připraví  a  uklidí  dle  pokynů.
Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale musí se pouze nosit.

4. Uživatel  hřiště  je  povinen  dodržovat  předem smluvený  čas  a  provozovat
dohodnutý  druh  sportu.  Po  celou  dobu  dbá  bezpečnostních  předpisů
a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce
hřiště.

5. Po ukončení  užívání  je  uživatel  povinen provést  úpravu hrací  plochy dle
pokynů a předat klíče pověřenému zástupci provozovatele (správci).

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo
v jeho  bezprostředním  okolí  je  uživatel  povinen  tuto  závadu  neodkladně
nahlásit provozovateli nebo správci hřiště.

Čl. II - Využívání hřiště
1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Nížkov, Nížkov 107, 592 12

Nížkov (dále jen provozovatel).
2. Hřiště  je  určeno  k  výuce  tělesné  výchovy  a  provozování  aktivního

odpočinku  pro  širokou  veřejnost  všech  věkových  skupin,  zejména



k míčovým  hrám  (tenis,  minikopaná,  basketbal,  odbíjená,  nohejbal  aj.),
atletice.

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec (starší 18 let) nebo skupina (z níž
alespoň jeden je starší 18 let) po dohodě se správcem hřiště.

Čl. III - Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídají správci hřiště pan Vystrčil  Jiří  a pan

Filip Tomáš.
2. Ve dnech školního vyučování je provozní doba od 7 do 15 hodin vyhrazena

Základní škole Nížkov.
3. Další provozní doba víceúčelového hřiště:

- dny školního vyučování od 15 do 22 hodin
-  dny  pracovního  volna  a  v  období  školních  prázdnin  od  7  do  22  hodin  dle
závazných objednávek.

4. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na telefonních číslech:  pan
Vystrčil Jiří  - 725 149 459 a pan Filip Tomáš - 777 869 919.

5. Využívání  hřiště  se  sjednává  na  dobu  po  30  minutách,  hrací  doba  je
maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že nejsou
žádní další zájemci o rezervaci hřiště.

6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho
správce  oprávněn  částečně  omezit  nebo  zcela  zrušit  provoz,  aniž  by  byl
povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

7. Nelze-li  ze  strany  objednatele  dodržet  předem smluvený  čas,  je  povinen
změnu  ohlásit  nejpozději  3  hodiny  před  stanoveným  časem.  Pokud  tak
neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další
objednávky.

Čl. IV - Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V  areálu  hřiště  je  zakázáno  jakékoliv  znečišťování  nebo  poškozování

zařízení, oplocení a plochy celého areálu.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, tretry, boty s černou
podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou),
- manipulace s ostrými předměty,
-  jízdy  na  kole,  koloběžce,  skateboardu,  kolečkových  bruslích  a  podobných
předmětech, které by mohly hřiště poškodit,
- vstupu dětem a mladistvým do 18 let bez dohledu osoby starší 18 let,
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,
- používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.),
- vstupu podnapilým osobám,
- kouření v celém areálu,



- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
- trhat  a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat
stromy a keře v areálu hřiště,
- vstupu se zvířaty,
- odhazování žvýkaček.

3. Není dovolen přístup na zakryté doskočiště a roznášení písku na běžeckou
dráhu.

4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní
hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze
za hrazením (mimo atletickou dráhu).

5. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani
jinak  omezovat  nebo  obtěžovat  nejbližší  okolí.  Uživatel  po  celou  dobu
činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.

6. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička
první  pomoci  přístupná  po  dohodě  se  správcem,  který  vede  záznamy
o ošetřeních.

7. Sportovní  nářadí  návštěvníků  musí  splňovat  bezpečnostní  prvky,  nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

8. Provozovatel  nenese  odpovědnost  za  případné  úrazy  vzniklé  na  hřištích.
Využívání sportoviště je pouze na vlastní nebezpečí uživatele.

9. Za škodu či zcizení osobních věcí uživatelů provozovatel nezodpovídá.
Čl. V - Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje - li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště
vykázat.

2. Nedodržování  ustanovení  podle  provozního  řádu  nebo  jiné  porušování
občanského soužití  v souvislosti  s provozem hřiště je nutno sdělit  správci
hřiště nebo provozovateli areálu.

Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků.

Pokud zjistíte poškození vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně
provozovateli hřiště nebo Policii ČR.

Jan Vlček – starosta obce

Přání
Přejeme všem občanům krásnou dovolenou,  příjemné zážitky a hodně
odpočinku.  Dětem  přejeme  hezké  prázdniny,  příznivé  počasí,  žádné
úrazy  a  zranění  a  se  všemi  se  těšíme  na  další  spolupráci  v  příštím
školním roce.

Zaměstnanci Základní školy Nížkov



Úspěchy žáků Základní školy Nížkov
Mezi  tradiční  soutěže,  do  kterých  se  žáci  naší  školy  zapojují,  patří
dopravní  soutěž  mladých  cyklistů.  Školní  kolo  probíhá  v  rámci
cyklistického kurzu v září. Letos postoupili ze školního kola tito žáci:
I.  kategorie:  Košáková  Šárka,  Toufarová  Vanesa,  Němec  Radim,
Doležal Antonín,
II.  kategorie:  Sobotková  Lucie,  Marková  Jana,  Vlček  David,
Vlček Richard.
V dubnu jsme  byli  s  oběma  týmy  ještě  trénovat  na  dopravním hřišti
ve Žďáře nad Sázavou. Oblastní kolo, které se konalo 4. 5. 2017 jsme
vyhráli v obou kategoriích. V okresním kole (18. 5. 2017) jsme se neměli
také za co stydět. Jako by se žáci domluvili a v obou kategoriích obsadili
3. místo. Bohužel už nebylo postupové, ale i tak dosáhli hodně vysoko.
V rámci celého okresu mohou být pyšní,  jak skvěle ovládají  dopravní
výchovu a dodržování silničních pravidel při jízdě na kole. Díky patří
i všem  učitelům,  kteří  se  podílejí  na  cyklistickém  kurzu,  a  tím  žáky
na soutěž připravují. 

Mgr. Lucie Zezulová

Dne 15.  2.  se  ve  Žďáře  nad Sázavou konalo  okresní  kolo  olympiády
v anglickém  jazyce.  Naši  školu  reprezentovali  2  zástupci  –  Jana
Chvátalová za mladší kategorii (6. - 7. ročník) a Jiří Jeřábek za starší
kategorii  (8.  a  9.  ročník).  Součástí  okresního  kola  byla  poslechová
a konverzační  část.  Konverzační  část  se  skládala  z  promluvy  o  sobě
a z vylosované  otázky  na  dané  téma.  Jirka  obsadil  19.  místo,  Janě  se
podařilo získat krásné 4. místo, kdy ji od prvního místa dělily pouhé tři
body.  Konverzační  příprava  obou  byla  skvělá,  a  dokonce  se  před
samotnou  soutěží  podělili  o  svoje  „mluvní  umění“,  Jirka  se  žáky
5. ročníku, Jana se žáky 7. ročníku.

Mgr. Martina Maloušková

Úspěšní řešitelé školního kola zeměpisné olympiády se dne 17. 2. 2017
vydali do Žďáru nad Sázavou, kde reprezentovali školu v okresním kole
zeměpisných znalostí. Žáci  si ověřili své znalosti z geografie na okresní
úrovni.  Konkurence  byla  veliká.  Oba  dva  reprezentanti,  Erika
Sekničková – 9. ročník a Antonín Doležal, 6. ročník v soutěži obstáli
dobře. Erika Sekničková obsadila 16. místo a Antonín Doležal 14. místo.
Oba  žáci  získali  nové  zkušenosti  a  vyzkoušeli  si  práci  pod  tlakem
konkurence.  Oběma gratuluji a děkuji za snahu a reprezentaci naší školy.

Mgr. Martina Klímová
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	Máme za sebou školní rok a tedy i spoustu práce, radosti a zábavy. Tak jak se vystřídala roční období, tak i my jsme střídali činnosti.

