
Nížkovské listy
Číslo 3 Ročník 2014

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět uplynuly 4 roky společného života v naší obci. Podobně jako v minulých letech bych Vás rád seznámil
s výsledky naší práce:
V Nížkově byly provedeny následující akce:

- Rekonstrukce zdravotního střediska, vnitřní rozvody vody, elektroinstalace, nová okna, dveře, podlahy,
vybavení zubní ordinace včetně rentgenu.

- Oprava místní komunikace u Henzlových a zhotoven nový chodník spojující dvě ulice.
- Rekonstrukce vodovodního řadu směrem ke hřbitovu.
- Oprava komunikace od Šorfových ke Stránským.
- Oprava základní školy - vnitřní schodiště, nabarvená střecha a nainstalovány odvětrávací hlavice. Byla

provedena  svislá  izolace  základů,  položeno  nové  kanalizační  potrubí  na  odvádění  dešťové  vody,
zhotoveny nové kamenné vstupní schody, nový chodník a opravena fasáda. Západní zeď byla zateplena.
V devíti učebnách byla vyměněna osvětlovací tělesa.

- Oprava místních komunikací u č. p. 66 a č. p. 30 včetně vpustí a obrubníků.
- Částečná oprava koryta Nížkovského potoka.
- Kontrola a oprava všech herních prvků na dětských hřištích v Nížkově, Bukové a ve Špinově.
- Vybudována stavba technického a sociálního zázemí u koupaliště „Výletiště“ a zhotovena vodovodní

přípojka k této stavbě.
- Zhotoven chodník podél silnice do Bukové.
- Vyměněna okna v budově č. p. 7 prodejna a kadeřnictví.
- U silnice před ZD byl nainstalován měřič rychlosti vozidel.
- Na křižovatce u č. p. 192 bylo nainstalováno silniční zrcadlo.
- Zhotovena stavba kanalizace v souběhu se zatrubněným potokem.
- U č. p. 106 byla vybudována kanalizace na odvádění dešťových vod.
- Na hřbitově šachta na vodoměr.
- U Sadu a u MŠ byla vybudována parkoviště pro osobní auta.
- Na domě  o  9  bytových  jednotkách  byla  provedena  oprava  komínů,  vyměněna  střešní  okna  a  okna

s balkonovými dveřmi. Okna byla také vyměněna u domu o 7 bytových jednotkách.
- Na všech čtyřech bytovkách byly zatepleny štítové zdi.
- V  lokalitě  „Loučka“  byla  dokončena  technická  infrastruktura  pro  22  RD  -  vodovod,  kanalizace,

plynovod, elektrorozvody a komunikace. 
- Rekonstrukce OÚ. Byla vyměněna okna a dveře, zhotoveno nové topení, rozvod vody včetně venkovní

kanalizační přípojky, nové podlahy, elektroinstalace a sociální zařízení. 
- Nyní probíhá celková rekonstrukce ulice Farní za prodejnou Jednoty, výměna veřejného osvětlení, nový

chodník a povrch vozovky. 
- Do konce října bude dokončena stavba technické infrastruktury pro 4 RD „Loučka III“.

V Bukové bylo provedeno:
- Oprava komunikace v dolní části obce a dokončena oprava cyklotrasy.
- Oprava střechy na hasičské zbrojnici.
- Opravena část kanalizace a osazeny obrubníky u silnice.
- U prodejny bylo opraveno schodiště a přilehlý chodník.
- Ve společenské místnosti byla vyměněna okna a dveře. Vstupní dveře byly také vyměněny v hasičské

zbrojnici.
- Na komunikaci u Červeného mlýna byl nainstalován zpomalovací práh a osazeny dopravní značky.
- Dne 13. 10. 2012 proběhla akce nazvaná „Den stromů“. Při této příležitosti bylo za účasti řady občanů

a dětí založeno bukové arboretum v Bukové, kde bylo zasazeno 40 odrůd buků.  
- Nyní probíhá oprava místních komunikací u č. p. 14 a č. p. 3.
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- Došlo k dohodě s majitelem rekreační chalupy s p. Prebslem o jejím zbourání a následném vykoupení
pozemku obcí, na kterém bude provedena parková úprava.

- Byl vykoupen pozemek za účelem rozšíření arboreta a zhotovení hřiště.
Ve Špinově byla provedena rekonstrukce komunikace od křižovatky směrem na Strážky a zakoupen křovinořez.
V obecních lesích probíhala těžba dřeva, probírky, prořezávky, sázení stromků, vyžínání a ošetření proti okusu
zvěří  v souladu  s hospodářskými  osnovami  ve  spolupráci  s lesními  družstvy  Přibyslav  a  Polná  s občasnou
kontrolou odborného lesního hospodáře. 
Obec koupila cca 2,7 ha pozemků.
Průběžně jsme reagovali na potřeby místních spolků, základní školy, mateřské školy a farnosti a snažili se jejich
přáním vyhovět.
Občanům,  kteří  měli  zájem,  byly  poskytnuty  kompostéry  na  likvidaci  bioodpadů.  Několik  jich  je  ještě
k dispozici. 
Čtyřikrát bylo uspořádáno vítání občánků.
Každoročně byli navštěvováni občané starší 80 let s přáním k narozeninám. 
Dva manželské páry oslavily zlatou svatbu a jedni diamantovou. 
K 1.  9.  2014 měla  naše  obec  970 občanů,  z toho 489 mužů  a  481 žen  (v Nížkově  776 občanů,  v Bukové
153 občanů, ve Špinově 41 občanů).
Vážení spoluobčané, na konci volebního období Vám děkuji za spolupráci, za vše, co jste vykonali pro naši
obec, zvláště děkuji všem, kteří se snažili o vytváření dobrých mezilidských vztahů. 
Do dalších let vám přeji dobré zdraví, radostný a šťastný život. 

Jan Mokrý – starosta obce 2010 - 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 13. 6. 2014 v 19.00 hodin
č. j. ZO/5/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 4.

2. Rozpočtové opatření č. 3/2014 ze dne 13. 6. 2014, rozpočtové změny č. 46 – 59.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 4

3. Darovací smlouvu s Krajem Vysočina – kraj poskytne obci dar ve výši 27 930,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 4.

4. Odložení řešení žádosti o prodej části pozemku p. č. 881/2 v k. ú. Nížkov.  Hlasování:  pro 8 proti  0,  zdrželi  se 3,
nepřítomen 0, omluveni 4.

5. Odložení projednání žádosti o prodej pozemků p. č. 31/2, 31/1 a části pozemku 1691/3 v k. ú. Nížkov.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluveni 4.

6. Závěrečný účet obce za rok 2013. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

7. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

8. Zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2013  s výhradou  –  účetní  závěrka
příspěvkových organizací musí být schválena radou obce v termínu stanoveném zákonem, účetní závěrka
příspěvkových organizací  ZŠ a MŠ Nížkov za rok 2013 byla  již  radou obce  schválena  30. 5. 2014.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

9. Nákup repasovaného robotu Alba Hořovice z TeS Chotěboř do kuchyně MŠ. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 4.

10. Pořadí firem na opravu komínů na domě o sedmi bytových jednotkách – 1. místo Ing. Jaromír Pospíchal,
stavební firma, Nížkov 173, 2. místo DP stavební s. r. o., Špinov 25. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluveni 4.

11. Pořadí firem na zateplení štítů na domech o devíti a dvou bytových jednotkách – 1. místo Aleš Dočekal,
stavební a projektová činnost, Nížkov 150, 2. místo DP stavební s. r. o., Špinov 25. Hlasování: pro 11, proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

12. Pořadí firem na zateplení štítů na domě o sedmi bytových jednotkách – 1. místo Aleš Dočekal, stavební a
projektová činnost, Nížkov 150, 2. místo DP stavební s. r. o., Špinov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluveni 4.

13. Pořadí firem na zateplení štítu a odvodnění obvodového zdiva na budově ZŠ Nížkov – 1. místo DP
stavební s. r. o., Špinov, 2. místo – Aleš Dočekal, stavební a projektová činnost, Nížkov 150.  Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

14. Umístění značky „Zóna 30“ a dodatkové tabulky „Přednost zprava“ v lokalitě za sokolovnou a v lokalitě
Loučka. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost o prodej části pozemku p. č. 881/2 v k. ú. Nížkov.
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2. Žádost pana Ing. Kučery o prodej pozemků p. č. 31/2, 31/1 a části pozemku 1691/3 v k. ú. Nížkov.
3. Žádost o stavební parcelu.
4. Nákup nového nebo repasovaného robotu do kuchyně MŠ.
5. Cenové nabídky firem na opravu komínů na domě o sedmi bytových jednotkách.
6. Cenové nabídky firem na zateplení štítů na domě o sedmi bytových jednotkách.
7. Cenové nabídky firem na zateplení štítů na domech o dvou a devíti bytových jednotkách.
8. Cenové nabídky firem na zateplení štítu a odvodnění obvodového zdiva na budově ZŠ Nížkov.
9. Vybudování vpustě před garáží pana Zdeňka Mokrého.
10. Možnost výroby dvou stolů do budovy „Výletiště“.
11. Možnost vybudování odsávání do budovy „Výletiště“.
12. Možnost umístění značky „Zóna 30“ a dodatkové tabulky „Přednost zprava“ v lokalitě za sokolovnou

a v lokalitě Loučka. 
13. Inventář a podmínky pronájmu areálu „Výletiště“ v Nížkově. 
14. Nutnost častějšího sečení trávy v zahradě MŠ Nížkov. 

III. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S budoucím prodejem stavební parcely číslo 943/17 paní MUDr. Jankové Vlastě.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,

zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 4.

IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Že p. Dobrovolný si odpracuje hodiny veřejně prospěšných prací v jiné obci.
2. Poděkování pana Mgr. P. Pavla Sandtnera za finanční dar na restaurování oken a fasády fary. 
3. Informace o nabídkách na rekonstrukci osvětlení v ulici Farní. 
4. Výroční zprávu Centra Zdislavy. 

Ověřovatelé: Miloslav Augustin a Dana Uttendorfská

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 25. 7. 2014 v 19.00 hodin
č. j. ZO/6/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

2. Prodej stavební parcely č. 943/71 MUDr. Jankové. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2014 ze dne 25. 7. 2014, rozpočtové změny 60-71.  Hlasování: pro 9, proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

4. Návrh na budoucí směnu pozemků. Část obecního pozemku PK p. č. 770 a část pozemku PK p. č.
772 za pozemek PK p. č. 761 u hřbitova. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

5. Poskytnutí příspěvku ve výši 508,- Kč společnosti UNICEF. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluveni 6.

6. Provedení  oprav  a  náhradu  některých  poškozených  herních  prvků  na  dětských  hřištích  v Nížkově,
Bukové a ve Špinově za nové. Náklady budou cca 50 tis. Kč. Opravy provede p. Janoušek. Hlasování: pro 9,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

7. Smlouvu na opravu místní komunikace v ulici Farní v Nížkově s firmou Colas cz. Hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 6.

8. Smlouvu na opravu místních komunikací v Bukové s firmou Colas cz. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 6.

9. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
152 672,- Kč na práce související se stavbou kanalizace – stoky B, B1, B2.  Hlasování: pro 8, proti  0, zdrželi se 2,
nepřítomen 0, omluveni 5.

10. ZŠ Nížkov možnost čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na pořízení lavic a židlí.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 5.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Českomoravské

pomezí o. p. s. na období 2014-2020 na svém správním území.
III. Zastupitelstvo obce odložilo:

1. Prodej pozemku u č. p. 38.
IV. Zastupitelstvo obce zamítlo:

1. Nabídku na knihu „Kraj Vysočina“. Hlasování: pro zamítnutí 9, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 5.

V. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných akcích. 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Miloslav Augustin
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Poděkování
Vážení  spoluobčané,  volební období,  na které jsme vámi byli  zvoleni,  se posunulo do své závěrečné  fáze.
Dovolte  nám proto,  abychom vám,  všem občanům Nížkova,  Bukové a  Špinova,  poděkovali  za  spolupráci,
pomoc, názory, podněty a připomínky, ale i za kritiku. Zvláště bychom chtěli poděkovat těm, kteří se fyzicky,
duševně nebo jiným způsobem podíleli na jakémkoli zvelebování naší obce i jejích místních částí. Poděkování
patří také všem spolkům a organizacím, které se podílely na přípravě a organizaci všech akcí, které v období let
2010 až 2014 proběhly. Vaší práce si nesmírně vážíme a ještě jednou vám za ni děkujeme.

Miloslav Augustin, Bohuslav Brukner, Josef Brukner, Bohuslav Eliáš, Jaroslav Fiksa, Martina Lacinová, Ing. Miloslav Linhart,
Jan Mokrý, Petr Němec, Mgr. Marta Novotná, Josef Pojmon, Luboš Toufar, Dana Uttendorfská, Kamil Vejvoda a Josef Vlček 

Oznámení
Provozní doba kadeřnictví  - Kadeřnictví Martina Lacinová Nížkov:
Pondělí – zavřeno
Úterý – 8.00 - 12.00
Středa – 15.00 - 19.00
Čtvrtek – zavřeno
Pátek – 15.00 - 19.00

Martina Lacinová

Primiční slavnost
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané, a dovolte mi říci trochu znejistěné a zmatené době, si každé opravdové rozhodnutí zaslouží
obdiv a úctu. Ne každý se odváží vzít na sebe nějaký celoživotní závazek. Když se někdo rozhoduje vstoupit
na celý život do manželství, nebo se jinak cele vydá ve službu druhým jako jednotlivec, rozhodně si toho vážím.
Úctu si zaslouží i ti, kteří na celý život vstupují do služby kněžské a přijímají s tím v katolické církvi spojený
celibát.  Tedy  zříkají  se  výlučných  vztahů  k jedné  ženě  a  k jedné  rodině.  A  to  ve  prospěch  Ježíše  Krista
a svěřených lidí. K tomu jsou také povoláni a uschopněni Bohem.  A tak ať je kdo z nás věřící či nikoli, chci vás
pozvat ke slavnosti, kterou si připomeneme rozhodnutí jednoho z našich farníků (občana obce Poděšín) dát se do
služby Bohu a lidem. Také vás chci pozvat k modlitbě za něho, abychom se neutíkali jen ke kritice církve, ale
nějak se zasloužili,  aby naši duchovní prospívali.  Protože to nezáleží výlučně na nich. Nížkov tuto slavnost
naposledy zažil někdy před 37 lety při primici nynějšího želivského opata P. Jaroslava Šimka. Na Boží povolání
odpověděl  Bc.  Tomáš  Enderle  z Poděšína,  který  se  na  službu  připravoval  od  roku  2006,  střídavě  studiem
v Olomouci,  Praze  a  Římě,  a  letos  v létě  ji  dokončil.  Na  kněze  bude  vysvěcen  diecézním  biskupem
při bohoslužbě, která se uskuteční 18. 10. 2014 v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové a začne v 9:30 hodin.
Farnost bude vypravovat autobus, zájemci se mohou přihlásit na obci. V Nížkově bude P. Tomáš slavit svou
primiční mši v sobotu 25. 10. 2014 ve 13:00 hodin. Jste srdečně zváni na tuto milou slavnost i na následující
pohoštění do sokolovny. 
Primiční mše je slavnostní bohoslužba, jejíž název odkazuje na první vysvěceným knězem celebrovanou mši.
Přestože  první  mši  svatou  slouží  novokněz  při  svěcení,  primiční  je  určena  k oslavě  tohoto  Božího  daru
pro farnost, ze které novokněz pochází. Mše svatá bude v kostele a bude prostřednictvím techniky přenášena
i ven. Očekáváme účast asi 40 kněží a pohoštění chceme připravit pro několik set lidí. Proto vás prosím předem
o ochotu pomoci při organizaci, když se na vás s důvěrou někdo z občanů obrátí. A zároveň za ni předem děkuji.
Za účelem organizace slavnosti se zapojí i spolky v naší obci. 
Velikou prosbu bych měl na naše ženy a dívky. Prosím vás o pomoc při chystání slaného i sladkého pečiva pro
pohoštění  četných  hostí.  Pokud  se  k našemu  společnému  úsilí  připojíte,  noste  prosím  své  slané  i  sladké
příspěvky v pátek 24.  10.  2014 do sokolovny mezi  17.  a 19. hodinou. A prosím dodržte tento čas, protože
organizace bude velmi náročná. Při primiční mši bude sbírka, ze které se zaplatí výdaje na samotnou slavnost. 

P. Pavel Sandtner

Naši zastupitelé, volby a my
V čase  bezprostředně před dalšími  komunálními  volbami  bych  chtěl  jménem celé  farnosti  poděkovat  všem
dosluhujícím zastupitelům za  mnohdy dlouholetou  a  obětavou práci  pro občany.  Také za podporu při  péči
o památkově chráněné objekty v naší obci a za pochopení a podporu pro práci s mládeží, dětmi i spoluúčast
na kulturních projektech. Někteří se k podpoře farních záležitostí otevřeně přihlásili, ale díky patří i odpůrcům.
Vždycky si tak můžeme uvědomit, že žádná podpora nepřichází sama od sebe a není samozřejmá. Je potřeba ji
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přijímat s úctou a vážit si jí. 
Na  komunální  úrovni  jsme  v nadcházejících  volbách  zjevně  kompetentnější  k zodpovědné  volbě,  protože
jednotlivé kandidáty známe. Když uvažujeme o tom, koho volit, nevystačíme si s povrchním srovnáním, že když
někdo nekrade  a  nezabíjí,  je  dobrý člověk.  Dobrý člověk je  víc  než jen slušný člověk.  A pozná se to  jen
v meziosobních vztazích a v plodech, které za sebou dotyčný zanechává. Strom se nepozná podle krásné koruny
a lesklých listů,  ale po ovoci.  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom dobré, jak říká Ježíš
v Bibli.   Konkrétní  příklad:  Kdo se na  všechny usmívá  a  se  všemi  vyjde,  ale  za  ním zůstávají  jen  spory,
rozdělení, pomluvy a zášť, podle všeho dobrým stromem nebude. Kdo naopak není příliš usměvavý, možná je
protivný a trochu neochotný, ale zůstanou za ním lidé, kterým pomohl, nebude stromem špatným. Při snaze
dobře poznat sebe i druhé a správně zvolit, si dovolím vám doporučit srovnání s Ježíšem. Jeho životní styl se
nevyčerpává v přikázáních Desatera. A v jakési slušnosti, kterou se ostatně vykazuje celá řada lidí. Ježíš jde
dále. Odstupuje zcela od sebe, aby sloužil druhým. Moment služby se podstatně dotýká práce našich zastupitelů,
protože politika je nejen umění vládnout, ale také účinná služba občanům ke společnému dobru. Ale týká se
i nás voličů, protože práce pro společné dobro se nakonec týká všech, tedy i služba jednoho druhému. Krátce
připomenu  v tomto  smyslu  příhodné  texty  blahoslavenství,  která  Ježíš  vyhlásil  (Matoušovo  evangelium
5. kapitola). Třeba pomohou pro zodpovědnou volbu. Může být stejně dobře chartou volených jako voličů!
Blahoslavení  chudí  duchem. Není  to  výzva k bídné  existenci,  ale  ke  svobodě od otroctví  peněz  a  majetku
ve prospěch vztahů a soucitu s druhými. Zvyšování blahobytu není cestou ke kultivování člověka. Blahoslavení
lidé, kteří docení vztahy před materiálními prostředky a jen osobními cíli. Lidé ochotní se dělit a vzdávat toho,
co jim patří, nebo na co mají právo, když je to třeba. 
Blahoslavení  kdo lační  po spravedlnosti. Ani  spravedlnost  nemusí  vést  k pozdvižení  člověka a  společnosti,
pokud  je  to  spravedlnost  toho  či  onoho.  Máme  usilovat  o  spravedlnost,  která  překračuje  osobní  prospěch
a povrchní soudy, v nichž soudíme druhé i jejich záležitosti  podle vlastních pocitů, prvních dojmů a kusých
informací. Spravedlnost musí být stále hledaná. 
Blahoslavení milosrdní. Kristus je spravedlivý, ale soudí milosrdně.  Nese viny druhých. Snad bychom i my
mohli sebrat síly a pokusit se o trochu trpělivosti s druhými. Sami máme zkušenost, jak těžko měníme sami sebe
a po druhých bychom to chtěli hned. 
Blahoslavení tišší. Tolik se toho dnes namluví. Často zbytečně, někdy s fantazií a jindy s velmi zlým úmyslem.
Na jednu stranu úsměvy a na druhou úklady a pomluvy. Nebudeme si namlouvat, že se to u nás v  obci neděje.
Tedy ukliďme si před vlastním prahem a pokusme se více naslouchat a méně mluvit.  Aby naše slovo mělo
nějakou pozitivní váhu. Ježíš se neprosazoval silným hlasem, kterým by všechny překřičel. Ani mnoha slovy,
kterými by všechny umluvil. Ale naprostou věrností Bohu Otci a své lásce k člověku. 
Blahoslavení plačící. V životě nejde jen o smích, žert a zábavu, to je jasné. Potřebujeme také schopnost nebýt
lhostejní ke zlu a trpícímu, odvážit se bolesti a zármutku, které z toho plynou. A tu bolest snést či se na jejím
nesení s druhými podílet. 
Blahoslavení čistého srdce. Každý má dbát na to, co do sebe vpustí branami svých očí, uší a ostatních smyslů.
Co podstupuje k řešení do své mysli. Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají a strom se pozná po svých plodech. 
Blahoslavení tvůrci pokoje. Spolupráce nemůže fungovat v prostředí, kde musí být klid za každou cenu. Ale
každý spor má posouvat ke společnému řešení. Může být tvůrčí nebo ničivý. 
Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost. Bůh dej, abychom byli schopni přinášet oběti všude tam, kde se
dotýkáme podstatných hodnot našeho společného života. A neustupovali tak lehko, i když se to lidem okolo
nelíbí. 
Za  naše  zastupitele  nejen  na  komunální  úrovni  se  také  máme  modlit  a  vyprošovat  jim pomoc  pro  těžkou
a zodpovědnou službu. V kostele se budeme modlit před volbami modlitbu za náš národ.
Dobrou volbu, Bůh žehnej nám i našim politikům.

P. Pavel Sandtner

Základní škola Nížkov – školní rok 2014 - 2015
Počet ročníků: 9, počet žáků: 150.

Zaměstnanci školy
Ředitel  ZŠ,  předseda ŠSK,  metodik  předmětů  výchovného zaměření:
Mgr. František Sládek
Zástupce  ředitele,  metodik  ICT,  koordinátor  ICT,  správce  sítě:
Mgr. Marta Novotná
Pedagogičtí pracovníci:
Iva  Dolská  –  asistentka  pedagoga  (částečný  úvazek),
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Mgr. Miluše Chalupová - školní metodik prevence, TU 2. ročníku, Ivana Junová – koordinátorka environmentální výchovy,
předsedkyně metodického sdružení, TU 3. ročníku,  Mgr. Martina Klímová -  koordinátorka ŠVP,  Mgr. Hana Kučerová  –
metodička  humanitních  předmětů,  TU 7.  ročníku,  Mgr.  Lenka Křehlíková -  TU 1.  ročníku,  Mgr.  Iveta  Letmajerová –
TU 4. ročníku (částečný úvazek),  Mgr. Martina Maloušková, Mgr. Petra Musilová - výchovný poradce, vedoucí školního
poradenského pracoviště, kariérní poradce, speciální pedagog, TU 9. ročníku, Radka Satrapová – vychovatelka školní družiny,
Mgr.  Hana Svobodová  – metodička  přírodovědných předmětů,  TU 8.  ročníku  (částečný úvazek),  Mgr. Tereza Valová –
TU 5. ročníku, Mgr. Lucie Zezulová – TU 6. ročníku
Provozní pracovníci:
Ing.  Miloslava  Zikmundová  –  účetní  (částečný  úvazek),  Miloš  Zikmund  –  školník,  Božena  Šurnická  –  uklizečka,
Petra Filová – pracovnice výdejny obědů, uklizečka (částečný úvazek)
Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené:
Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská, Mgr. Anna Vodáková
Učitelé náboženství:
Jitka Mokrá, Mgr. Pavel Sandtner

Školní družina
pro žáky 1. stupně (kapacita školní družiny je 60 žáků) - provozní doba: 615 – 715 h a 1055 – 1530 h

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří: 
Výchovný poradce, kariérní poradce, speciální pedagog, vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Petra Musilová
Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Chalupová
Preventista řečové výchovy: Radka Satrapová

Školní vzdělávací programy
Žáci v 1. až 9. ročníku se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu  Škola pro život – školní vzdělávací program
pro základní  vzdělávání  č. j.:  192/09,  žáci  s lehkým  mentálním  postižením  jsou  vyučováni  podle  školního  vzdělávacího
programu Škola  pro  život  –  školní  vzdělávací  program pro  základní  vzdělávání  příloha upravující  vzdělávání  žáků
s lehkým mentálním postižením č.j.:  193/09,  žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou vyučováni podle školního
vzdělávacího  programu Škola  pro  život  –  školní  vzdělávací  program  pro  obor  vzdělání  základní  škola  speciální
č. j.: 235/10. Vzdělávání ve školní družině probíhá podle školního vzdělávacího programu  Barevný svět přátelství – školní
vzdělávací program pro zájmové vzdělávání č. j.: 194/09.

Materiální vybavení
ZŠ má  k dispozici  9  kmenových  tříd,  z nichž  jedna  je  zařízena  pro  výuku  českého  jazyka,  jedna  jako  učebna  předmětů
výchovného zaměření,  jedna je  určena pro výuku dějepisu a  ostatních humanitních předmětů a  jedna pro výuku zeměpisu
a matematiky,  a 6 odborných učeben (jazykovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyň,  počítačovou učebnu, ateliér pro výtvarnou
výchovu a chemickou a fyzikální laboratoř), které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami. Žáci
a učitelé mají k dispozici 48 počítačů připojených na internet, čtyři interaktivní učebny (s interaktivní tabulí nebo interaktivním
dataprojektorem) a dvě učebny vybavené dataprojektorem. Školní družina má samostatnou místnost. Výuka tělocviku probíhá na
hřišti  za  sokolovnou,  ve sportovním  areálu  u  koupaliště  nebo  v sokolovně  TJ  Sokol  Nížkov.  Škola  má  k dispozici  školní
pozemek  za  sokolovnou,  zahradu  vedle  školy  a asfaltovou  plochu  před  školou,  které  jsou  využívány  při  výuce  předmětů
s výchovným zaměřením a o přestávkách.

V     rámci výuky nabízíme
Individuální vzdělávací plány pro integrované a nadané žáky, hodiny individuální speciálně
pedagogické nebo pedagogicko psychologické práce, dyslektický kroužek pro žáky s VPU,
logopedický  kroužek,  programy  environmentální  výchovy,  programy  primární  prevence,
výuku nepovinného předmětu náboženství, přípravu na volbu povolání, kariérní poradenství,
poradenství v oblasti primární prevence, divadelní představení a koncerty v Nížkově, návštěvy
divadelních představení ve Žďáru nad Sázavou, exkurze a poznávací zájezdy, širokou škálu
zájmových kroužků, testování znalostí, vědomostí a schopností, lyžařský kurz, výuku plavání,
cyklistický kurz, zapojení do projektu „Zdravé zuby“, zapojení do projektu „Dětská práva“,
zapojení do projektu „Na vlastních nohou – Stonožka“, návštěvy dopravního hřiště, semináře a besedy s  odborníky z různých
oblastí,  účast v různých sportovních soutěžích, účast v olympiádách a dalších vědomostních soutěžích, účast  ve výtvarných
a literárních soutěžích, zapojení do sběru pomerančové a citronové kůry, hliníku, víček od PET lahví a papíru a možnost nákupu
knih.

ZŠ pořádá
Vánoční turnaj ve stolním tenise, vánoční vystoupení v domě pokojného života, výtvarné dílny v domě pokojného života, burzu
výrobků žáků, vánoční zpívání, vánoční besídku pro žáky, dětský karneval, velikonoční turnaj ve florbale, meziškolní turnaj
v malé kopané, olympijský den, dny otevřených dveří.

Mgr. Marta Novotná

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

Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v září 2014, 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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