
Číslo 3 Ročník 2015

Návštěva hejtmana Kraje Vysočina
V pátek 31. července 2015 naši obec navštívil hejtman Kraje Vysočina
pan MUDr. Jiří Běhounek. Dle plánu navštívil několik obcí na Žďársku,
aby se seznámil s problémy, které řeší představitelé obecních samospráv.
Jednání  se  zúčastnili  radní  Obce  Nížkov  a  zástupce  Sokola  Nížkov.
Zástupci  obce  seznámili  pana  hejtmana  stručně  s naší  obcí  a  s akcemi
prováděnými  v posledních  letech.  Další  debata  byla  ohledně  dotací
na plánované investice. Jednalo se také o zajištění sociálních služeb pro
naše starší občany. Závěrem krátkého setkání pan hejtman navštívil naši
kostnici, kde byl seznámen s její historií.

Josef Vlček – starosta obce

Probíhající a dokončené akce
Obnova  plotu  u  hřbitova  byla  odložena  na  podzim,  protože  nebylo
povoleno kácení tújí v době mimo vegetační klid.
Byla  dokončena  oprava  mostku  přes  Nížkovský  potok  u  domu  pana
Doležala v Nížkově.

Josef Vlček – starosta obce

Motorkářský sraz
V sobotu  29.  8.  2015  bylo  možné  zhlédnout  motorkářský  sraz  jezdců
„K 1400“, který projížděl Nížkovem a zastavil se na prohlídku kostnice.
K vidění bylo na 80 účastníků, kteří se sjeli z celé republiky.

Josef Vlček – starosta obce
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Nížkovská kostnice

Mgr. Filip Foltán

Přemnožení kůrovce
Letošní  velmi  teplé  a suché  léto  výrazně
urychlilo vývoj kůrovců (lýkožrout obecný,
lýkožrout  lesklý)  a  umožnilo  jim  silně
zvýšit jejich početní stavy. 
Naše obecní lesy ohrožuje také a způsobuje
v nich hodně velké škody. V lesích napadá
smrky,  které  pak usychají  od  vrchní  části
koruny. Nejedná se jen o porosty starší, ale
i  mladé. O pomoc při likvidaci škod bylo
osloveno Lesní družstvo obcí Polná a Lesní
družstvo  obcí  Přibyslav.  Pracovníci

družstev  se  snaží
napadané  dřevo  vytěžit
a zbytek lesních porostů
zachránit.  Bohužel  kůrovec  není  jen  u  nás,  tak  je
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dělníků  na  těžbu  nedostatek.  S nadbytkem  dřeva  klesá  i jeho  výkupní
cena. 
V případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve vašem lese, je
třeba provést opatření k zamezení jejich dalšího šíření. Je to nejen proto,
že přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve vašem lese, ale i v lese
vašich sousedů. I z tohoto důvodu na ochranu lesa pamatuje lesní zákon
číslo 289/1995  Sb.,  kde  je  vlastník  povinen  přednostně  provádět
nahodilou  těžbu  tak,  aby  nedocházelo  k vývinu,  šíření  a  přemnožení
škodlivých organismů. 

Josef Vlček – starosta obce

Vzpomínka na poslední dny „první republiky“
Bylo mně 13 roků, když na podzim 1938 v době, kdy
v Německu  začínal  být  Hitler  postrachem pro  celou
Evropu,  přišli  do  Nížkova  čeští  Němci  ze  Sudet,
převážně ze Šluknovska.  Byli  to většinou příslušníci
sociální  demokracie,  kteří  měli  obavy
z pronásledování nebo i zatčení.
Nevím,  kdo  tento  přesun  organizoval  nebo  jestli
odcházeli na vlastní pěst. Najednou se octli v Nížkově

a žádali, jestli by tady nějaký čas mohli zůstat, než najdou nějakou zemi,
která by je přijala. Obec Nížkov a  místní organizace Sokola jim pomoc
poskytla a byli ubytováni v sokolovně. Bylo to asi dvacet rodin, dospělí
i s malými  dětmi.  Lidé  jim pomohli  sehnat  slamníky,  které  si  naplnili
slámou a ubytovali se.
Později  dostali  příslib,  že  je  přijme stát  Bolívie  v Jižní  Americe.  Byla
mezi nim dívka - Margareta, se kterou jsem se skamarádila. Dala mně na
památku fotografii s věnováním: „Andenken Margareta Putz“. 
Později mně poslala z Bolívie pozdrav a od té doby o ní nemám zprávy.
Brzo potom co odjeli – bylo to ještě před vánocemi - začala mobilizace
našeho  vojska.  V tu  dobu  jsem  chodila  do  školy  v Přibyslavi
a vzpomínám, že naši vojáci byli ubytovaní v budově vedle školy. Byla to
pro nás velmi smutná doba - přišel  15. březen 1939 – vstup Německé
armády na naše území, přišli jsme o Sudety a začala válka.
Z dnešního pohledu si říkám, že to bylo od obce i od Sokola moc pěkné,
že  těm  uprchlíkům  poskytli  pomoc.  V tu  dobu  měl  ještě  Sokol  dluh
z doby, kdy se stavěla sokolovna. Po dobu pobytu uprchlíků se nemohlo

3



cvičit ani pořádat různé akce, zábavy, hrát divadlo apod. Tehdy nebyly
žádné dotace, stavět se mohlo jenom za to, co si vydělali nebo z darů.
Říkám si, že lidský život není tak dlouhý. Situace se opakují, lidé utíkají
před násilím i teď.

Věra Jeřábková

Vzpomínka na rok 1945, konec 2. světové války
Asi  začátkem  června  roku  1945
přijelo do Nížkova na náves nákladní
auto  naložené  německými  vojáky-
„zajatci“.  Tehdy  jsme  ještě  patřili
okresem  pod  Německý  (nyní
Havlíčkův)  Brod.  Pravděpodobně
právě  nařízením  z okresu  byli
přidělováni  na  zemědělské  práce  do
větších  vesnic  zajatí  němečtí  vojáci.
Podle  dohod  vítězných  států  nebyli
hned po válce propouštěni domů. 
Myslím, že jich na tom autě bylo asi
dvacet.  Postupně  si  je  místní
hospodáři  vybírali.  Můj  otec  byl
tehdy  starostou,  a  tak  si  vzal  toho
posledního,  který tam zůstal.  Byl  to
voják  skoro  čtyřicetiletý  s páskou
přes oko. Všichni ostatní to byli mladí vojáci, protože ke konci války byli
nabíráni  do  německé  armády  už
i hodně mladí.
Při pozdějším vyprávění nám řekl, že
o jedno oko přišel v bitvě o Stalingrad.
To  byla  rozhodující  bitva  druhé
světové  války,  kde  se  bojovalo
o každý dům.
Němečtí zajatci pracovali u hospodářů
v Nížkově  až  do  konce  roku  1947.
Potom byli všichni propuštěni a odjeli
domů.
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Ten  „náš“  voják  se  jmenoval  Karl  Wind.  Při  jeho  návratu  bylo  ještě
Německo rozdělené na východní a západní zónu. On pocházel z malého
města v západní části Německa, z průmyslové oblasti Porúří.  Vyprávěl
nám, že má dvě děti dceru Ursulu a syna Karl - Heinze tehdy osmi až
devítileté. Po odjezdu nám občas poslal dopis a vzpomínal na Nížkov.
Poslal nám i foto ze své zlaté svatby.
Když zemřel,  ozvala se nám tehdy už dospělá dcera s tím, že by ráda
poznala vesnici, o které jí její otec vyprávěl. Pozvali jsme ji a tak přijela
i se svým bratrem a manželem. 
Vzpomínky jejího otce na Nížkov byly velice dobré na rozdíl od zážitků
z války, o kterých jí za celý život neřekl vůbec nic.
Píši to hlavně proto, aby si mladí uvědomili běh dějin. Myslím, že jsem
s paní Šimanovskou jedna z posledních v Nížkově, která si tyto události
pamatuje.  

Věra Jeřábková

Co kam patří

Josef Vlček – starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
14. 5. 2015 v 1900 hodin

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

2, omluven 1.
2. Prodej  auta  ROBUR.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  0,

nepřítomen 2, omluven 1.
3. Kupní smlouvu č. 01/14/05/2015 na nákup traktoru ZETOR 7340 za

cenu  387 200,-  Kč.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 1, omluven 1.

4. Kupní  smlouvu  č.  01/14/05/2015  na  nákup  čelního  nakladače  na
traktor Trac Lift za cenu 129 470,- Kč. Hlasování: pro 12, proti 0,
zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 1.

5. PRACOVNÍ ŘÁD Obce Nížkov podle § 306 zákona č.  262/2006
Sb.,  dále  jen Zákoník práce,  v  platném znění.  Hlasování:  pro 10,
proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 1, omluven 1.

6. Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2015  o stanovení  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování
komunálních  odpadů.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 1, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Nákup betonové garáže od … . Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se

2, nepřítomen 1, omluven 1.
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1. Protokol  o  proběhlé  kontrole  OSSZ  Žďár  nad  Sázavou  -
kontrolované období 1. 4. 2012 – 31. 1. 2015.

2. Že  26.  5.  2015  proběhne  sběr  nebezpečného  a  velkoobjemového
odpadu.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Ceny  prodeje  dřeva  ze  samovýroby  navržené  komisí  pro  údržbu

a správu  zeleně  a  lesů,  systém  evidence  takto  prodaného  dřeva
a systém měření a zjišťování kubatury.

2. Prodej části pozemku p. č. 58/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 135 m2 v k. ú. Nížkov manželům … .

3. Nákup  plastových  kontejnerů  na  štěrk  na  zimní  posyp  a  místa
umístění těchto kontejnerů. 
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V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O proběhlé informační  schůzce k průběhu realizace KPÚ a postupu

zpracování pozemkové úpravy, které se zúčastnilo asi 30 občanů.
2. O  možném  jednání  s  panem  ...  o zprovoznění  parkoviště

u osmibytovky na sídlišti za sokolovnou. Zastupitelstvo obce Nížkov
navrhuje směny pozemků tak, aby dvě parkovací místa na pozemku
získal pan ... a zbytek pozemku vlastnila obec.

3. O akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP v rámci operačního systému
Životního prostředí CZ 1.02/4.1.00/15.28725.

VI. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
1. S poděkováním SDH Buková za příspěvek na pořízení vybavení.

VII. Pan ... kritizoval nečinnost Rady obce Nížkov, protože od 10. 4. 2015
nestanovila cenu prodeje dřeva ze samovýroby a dosud nemá  vyřešenu
problematiku vysíkání mladin.
VIII.  Pan  Josef  Brukner  oznámil,  že  odstupuje  ze  Zastupitelstva  obce
Nížkov. Na příští jednání zastupitelstva bude pozván první náhradník paní
Věra Havlíčková.
IX.  Zastupitelstvo obce Nížkov bylo upozorněno lesními  hospodáři  na
neutěšený stav porostů v obecních lesích a projednalo provedení nutných
prací. Pan ... provede vyčištění lesa u koupaliště od náletových dřevin,
pan  místostarosta  navrhuje,  aby  práce  v  obecních  lesích  byly  zadány
firmě. Část prací (vysíkání mladin) by mohlo být zajištěno brigádnicky.

Ověřovatelé: Jaroslava Dočekalová a Zdeněk Pojmon

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
26. 6. 2015 v 1900 hodin

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

nepřítomen 1, omluven 0.
2. Smlouvu o převzetí a zpracování biologického odpadu v Zařízení pro

využívání  biologicky  rozložitelných  odpadů  v  obci  Sázava  se
Svazkem obcí pod Peperkem, Sázava 159. Hlasování: pro 12, proti
0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.

3. Opravu  komínů  na  domě  o  sedmi  bytových  jednotkách  za  cenu
48 013,-  Kč  +  DPH.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomen 0, omluven 2.
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4. Nátěr  římsy  na  domě  o  devíti  bytových  jednotkách  za  cenu
64 600,- Kč  +  DPH.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomen 0, omluven 2.

5. Prodej části pozemku p. č. 58/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 135 m2 v k. ú. Nížkov manželům … . Hlasování: pro
11, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.

6. Rozpočtové  opatření  číslo  4/2015  ze  dne  26. 6. 2015  rozpočtové
změny  číslo  87  –  91.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomen 0, omluven 2.

7. Obecně  závaznou  vyhlášku  Obce  Nížkov  č. 2/2015,  kterou  se
stanovují  pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  v obci
Nížkov.   Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen  0,
omluven 2.

8. Obecně  závaznou  vyhlášku  Obce  Nížkov  č. 3/2015  o  místním
poplatku ze psů. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
0, omluven 2.

9. Směnnou  smlouvu  mezi  LDO  Přibyslav  a  panem  …  ,  Praha.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

10. Změnu termínu ukončení stavby „Mostek přes Nížkovský potok“.
Stavba bude ukončena do 31. 8. 2015. Hlasování: pro 10, proti 0,
zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.

11. Rekonstrukci zabezpečení Základní školy Nížkov a na vybudování
videotelefonu  do Základní  školy  Nížkov  u  vchodu  z  návsi.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Další možnosti oprav obecních bytů.
2. Možnosti prodeje obecních bytů.
3. Dopis pana ... o nabídce prodeje betonové garáže obci. 
4. Žádost manželů ... o prodej stavební parcely p. č. 943/82.

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O  Dodatcích  č.  3  smluv  o  nájmu  zemědělských  pozemků

v katastrálním území Nížkov, Špinov a Buková u Nížkova.
2. O výsledku kontrol  kontrolního  a finančního  výboru.  Oba  výbory

konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné závady.
3. O nabídce na dotaci na komunitní domy.
4. O výpovědi ... z obecního bytu č. p. 211 k 31. 7. 2015. 
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5. O výzvě panu … ,  aby se  do 30 dnů vyjádřil,  má-li  stále  zájem
o stavební parcelu p. č. 943/82.

6. O děkovném dopise z UNICEF.
7. O zahájených pracích na obnově plotu a živého plotu u hřbitova.
8. O jednáních s panem ... o směně nebo prodeji pozemků u hřbitova.
9. O tom, že křížek u mostu se hýbe a je u něj vymletá silnice.

IV. Zastupitelstvo obce zvalo na vědomí:
1. Žádost ... o stornování prodeje stavební parcely č. 943/76 v lokalitě

Loučka.
Ověřovatelé: Jaroslava Dočekalová a Zdeněk Pojmon

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
11. 9. 2015 v 1900 hodin

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

nepřítomen 2, omluven 1.
2. Prodej stavební parcely p. č. 943/40 paní ... a doložku podle zákona

o obcích (§41 v návaznosti na §85, zákon číslo 128/2000 Sb. zákon
o obcích)  ohledně  vzniku  předkupního  věcného  práva  pro  obec
Nížkov.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 1.

3. Prodej stavební parcely p. č. 943/82 manželům ...  a doložku podle
zákona o obcích (§41 v návaznosti na §85, zákon číslo 128/2000 Sb.
zákon  o  obcích)  ohledně  vzniku  předkupního  věcného  práva  pro
obec Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.

4. Prodej stavební parcely p. č. 943/80 panu ... a doložku podle zákona
o obcích (§41 v návaznosti na §85, zákon číslo 128/2000 Sb. zákon
o obcích)  ohledně  vzniku  předkupního  věcného  práva  pro  obec
Nížkov.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 1.

5. Že  o  možnosti  prodeje  části  pozemku p.  č.  1758/5  panu ...  bude
jednáno později. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen
0, omluven 1.

6. Prodej stavební parcely p. č. 943/72 panu ... a doložku podle zákona
o obcích (§41 v návaznosti na §85, zákon číslo 128/2000 Sb. zákon
o obcích)  ohledně  vzniku  předkupního  věcného  práva  pro  obec
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Nížkov.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen  0,
omluven 1.

7. Smlouvu  o  zajištění  zpětného  odběru  elektrozařízení
s ELEKTROWIN a. s., Praha 4, Michelská 300/60. Hlasování: pro
13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

8. Darovací smlouvu číslo KUJIP011AUPX s Krajem Vysočina – kraj
poskytne obci dar ve výši 27 858,- Kč, obec předá tento dar Základní
škole Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

9. Darovací smlouvu číslo KUJIP011AFIT s Krajem Vysočina – kraj
poskytne obci dar ve výši 31 000,- Kč, obec předá tento dar Základní
škole Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

10. Rozpočtové opatření číslo 9/2015 ze dne 11. 9. 2015 rozpočtové
změny 123 – 126. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
0, omluven 1.

11. Zadání zakázky na výměnu plynových kotlů ve staré části  DPŽ
panu Miloslavu Markovi, Nížkov. Cena zakázky 256 918,- Kč bez
DPH (295 455,-Kč s DPH). Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1,
nepřítomen 0, omluven 1.

12. Zaplacení zálohové faktury číslo 215004 na částku 208 217,- Kč
Agrometal  s.  r.  o.  Heřmanův Městec.  Hlasování:  pro 12,  proti  0,
zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.

13. Určeného  zastupitele  pana  starostu  Josefa  Vlčka,  který  bude
spolupracovat  s pořizovatelem  v procesu  projednání  zprávy
o uplatňování  územního  plánu  obce  v souladu  s ust.  §  55  odst.  1
zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

14. Nákup  radlice  s gumovým  břitem  na  odhrnování  sněhu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

15. Nákup vysavače na listí LASKI WD 440/18. Hlasování: pro 11,
proti 3, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost pořízení paletizačních vidlí.
2. Nabídku firmy na právní ochranu zastupitelů.
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III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. Panem farářem o plánech Farnosti Nížkov a s nabídkou spolupráce

obce s Farností Nížkov.
2. Panem  místostarostou  o  možnostech  získání  dalších  pozemků

v lokalitě Loučka.
3. O cenové nabídce na výměnu háků, žlabů a příslušenství na domě

o devíti  bytových  jednotkách.  Výměna  provedena  nebude,  byl
proveden nový nátěr.

4. O žádosti pana ...  a slečny ... o změnu v kupní smlouvě na stavební
parcelu p. č. 943/77. Slečna ... informovala pana starostu, že žádost
už není aktuální.

5. O napadení obecních lesů kůrovcem.
IV. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

1. Se  Zprávou  z výběrového  řízení  „Nakládání  s bioodpady  v obci
Nížkov“.

Ověřovatelé: Věra Havlíčková a Miloslav Marek

Společenská rubrika
V měsíci červenci oslavili:
pan Jaroslav Holcman – Nížkov 116 75 let
paní Marie Teclová – Nížkov 107 81 let
paní Božena Vomlelová – Špinov 3 92 let
V měsíci srpnu oslavili:
pan Ludvík Janda – Buková 24 70 let
paní Drahoslava Doležalová – Nížkov 37 86 let
pan Jan Kučera – Nížkov 119 87 let
pan Ladislav Augustin – Buková 25 87 let
paní Marie Mokrá – Nížkov 30 88 let
paní Růžena Tlačbabová – Nížkov 37 89 let
paní Věra Jeřábková – Nížkov 103 90 let
V měsíci září oslavili
paní Jana Fejtová – Nížkov 151 70 let
paní Miroslava Pokorná – Nížkov 61 89 let
Zároveň manželé Augustinovi z Bukové 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
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Ukládání odpadů
Obracím se  na  vás  ohledně  ukládání  odpadů.  Je  škoda,  že  se  najdou
nezodpovědní jednotlivci, kteří maří snahu většiny občanů, jež se snaží
zodpovědně třídit  odpad a  udržovat  pořádek na  veřejném prostranství.
V každé  obci  jsou  kontejnery,  do  kterých  je  možné  odpad  vytřídit
a zbytek uložit  do popelnic.  Ale někdy je zřejmě pohodlnější  odpadky
naložit a odvézt mimo obec a vysypat je v lese. 
Prosím o spolupráci  všechny občany,  pokud jsou svědky takového
jednání, aby se spoluobčanem pohovořili nebo informovali zastupitele
obce. Děkuji za spolupráci.

Josef Vlček – starosta obce

Bezpečně do školy
Začátek  školního  roku  je  každoročně
významným  obdobím  pro  všechny  děti,
které  zahajují  povinnou  školní  docházku,
ale  i  pro  ty,  které  se  po  prázdninách  do
školních lavic znovu vracejí.
Cesty  do  škol  však  s sebou  přinášejí
i některá  rizika,  na  která  je  při  této
příležitosti  nutné upozornit.  Jedním z nich
je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. Pokud nahlédneme
do statistik, tak z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří úrazy spojené
s pohybem dítěte v provozu na pozemních komunikacích více jak 40 %
a úmrtí přes 30 %, což poukazuje na závažnost této problematiky.
V období od 1. ledna 2015 do 31. července 2015 šetřili policisté v Kraji
Vysočina  celkem  59  dopravních  nehod  s účastí  chodců.  Z tohoto
celkového počtu bylo v pěti případech účastníkem dopravní nehody dítě.
Při těchto nehodách bylo 44 chodců lehce zraněno a sedm těžce.
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Z hlediska  zavinění  byli  chodci  viníky  dopravních  nehod  ve  čtrnácti
případech a z tohoto pět nehod bylo zaviněno dítětem.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou
malí  účastníci  silničního  provozu,  je  důležité  připomenout  veřejnosti
a hlavně rodičům školáčků některá základní pravidla. 
Za bezpečný pohyb dítěte  v silničním provozu v první  řadě odpovídají
jeho rodiče – škola a ostatní složky podílející se na prevenci v dopravě
mohou dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, ale praxi ve
skutečném  provozu  musí  zajistit  rodiče,  včetně  toho,  aby  dětem  šli
příkladem. Co tedy mohou rodiče pro bezpečnost svých dětí v silničním
provozu udělat?
Před začátkem školního roku je  vhodné,  aby si  rodiče s dítětem prošli
celou trasu do školy a ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat,
ukázali  mu  bezpečná  místa  pro  přecházení  a  vysvětlili  dítěti  zásady
bezpečného přecházení, a to zejména:

1. Aby dítě použilo bezpečné místo k přecházení, například tam, kde
má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce.

2. Před přecházením vozovky se zastavit, rozhlédnout na obě strany,
rychle, ale nikoli zbrkle přejít. 

3. Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
4. Nevbíhat na silnici.

Vhodné je,  aby ze začátku rodiče doprovázeli  mladší  děti  na cestě do
školy, dokud nezískají jistotu, že se dítě v silničním provozu pohybuje
bezpečně  a  dbá  jejich  rad.  Je  nutné  dítě  upozornit  na  nebezpečí
vyplývající  z jeho  pohybu  v  provozu  –  dítě  není  ničím  chráněno
a případný střet s vozidlem vždy “prohraje“ dítě. 
Důležitou  rolí  rodičů  je  nejen  dávat  svým  dětem  příklad,  ale  svou
všímavostí mohou přispět i k jejich bezpečnosti a bezpečnosti ostatních
dětí a účastníků silničního provozu. Pokud zaregistrují při doprovodu dětí
do škol nebezpečné úseky, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení, je třeba
upozornit orgány příslušných obcí a požádat o dopravně inženýrské nebo
stavební řešení. 
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich
viditelnost.  Na  cestu  do  školy  a  ze  školy  by  dítě  mělo  být  oblečeno
v pestrém  oblečení,  případně  je  vhodné  používat  reflexní  nebo
fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, baťůžcích.
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Toto neplatí pouze pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu
platí zásada vidět a být viděn.
Pokud se děti přepravují do školy veřejnou dopravou, měli by jim rodiče
vysvětlit zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích - nutnost
se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím
v zastávce.
Jestliže  rodiče  přepravují  menší  dítě  do  školy  v osobním automobilu,
musí být vždy umístěno v dětské autosedačce. U nás platí tato povinnost
ze zákona, přesto statistiky dětských úmrtí hovoří o opaku. 
Takže několik zásad pro rodiče: 
Řidič  nesmí  přepravovat  ve  vozidle,  které  není  vybaveno  zádržným
bezpečnostním systémem:

1. dítě mladší tří let,
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.

Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí
být přepravováno dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky a při této
přepravě musí být splněny následující podmínky:

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho
hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo
činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí
být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

Dětská  autosedačka  musí  být  upevněna  na  sedadle  podle  podmínek
stanovených  výrobcem  dětské  autosedačky  a  dítě  musí  být  do  dětské
autosedačky  umístěno  v souladu  s  návodem  k  použití  této  dětské
autosedačky.
Nerespektování těchto zásad je hodnoceno jako přestupkové jednání, za
které může být uložena sankce až do výše 2 000 korun a ztráta čtyř bodů.
V neposlední  řadě  by  si  všichni  řidiči  měli  uvědomit,  že  začátkem
školního roku a v jeho průběhu se v ranních a odpoledních hodinách bude
na ulicích vyskytovat více dětí a tomuto by měli přizpůsobit své chování
– zejména pak rychlost jízdy. 
Důležitá je u všech řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování
dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reakce
jsou velice často nevyzpytatelné. 

pprap. Mgr. Tomáš Procházka - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence
14



Pátrání po dětech
Pro každého rodiče patří mezi nejhorší situace, do kterých se může dostat,
pohřešování  dítěte.  Policisté  připomínají  rodičům,  že  právě  v  období
letních  prázdnin,  kdy  se  děti  daleko  častěji  pohybují  na  neznámých
místech, ve městech a jsou často jen ve společnosti svých vrstevníků, se
toto riziko zvyšuje. Pohřešování dítěte je vždy silně traumatizující. Mezi
nejčastější místa, kde se dítě může ztratit, patří obchodní a zábavní domy
a centra,  rušné  ulice,  prostředky hromadné  dopravy,  rozlehlejší  dětská
hřiště,  při  výletech  na  neznámá  místa  nebo  do  přírody.  V  takových
případech je nutné reagovat okamžitě. Každá promarněná chvíle oddálí
možnost pomoci dítěti, které může být třeba zraněné. 
Pokud se dítě ztratí, nepřišlo ve smluvenou dobu domů nebo se dlouho
neozývá, je nejdůležitější nepanikařit. Pod vlivem strachu a stresu může
udělat rodič řadu zbytečných chyb. Základem je zachovat klid a zvážit
reálné varianty, které mohly nastat. Když má dítě mobilní telefon, který je
aktivní, ale dítě ho nezvedá, není vhodné na telefon stále dokola volat.
Může se tím vybít baterie. Pokud je dítě v situaci, kdy potřebuje pomoc,
je telefon důležitý hlavně pro něj, aby si pomoc přivolalo a pro policisty
v případě, kdy je nutné mobilní telefon lokalizovat. 
V případě,  že  se  dítě  ztratí  rodičům  při  návštěvě  obchodních  nebo
zábavních domů nebo center, je důležité ihned informovat pracovníka
na informacích nebo člena ostrahy, prostřednictvím kterých je možné do
hledání  dítěte  zapojit  téměř  okamžitě  zaměstnance  objektu  a  jeho
návštěvníky. Nejhorší co mohou rodiče udělat, když se jim dítě ztratí, je
pouze zmateně pobíhat mezi regály a nikoho nepožádat o pomoc. 
Pokud se dítě ztratí  na rušné ulici, na rozlehlejších dětských hřištích
nebo jiných obdobných pro dítě  neznámých místech či nastoupí nebo
vystoupí samo z prostředku hromadné dopravy,  je důležité oznámit
pohřešování policistům, a to podle pravidla čím menší dítě tím rychleji.
Za takových okolností se totiž významně zvyšuje nebezpečí, že se dítě
zraní nebo se může dostat do rizikové situace. Informace o pohřešování
dítěte  je  okamžitě  předána i  s jeho popisem všem policejním hlídkám,
které ihned začnou lokalitu systematicky propátrávat. V případě potřeby
policisté  kontaktují  státní  i  soukromé  subjekty  nebo  osloví  širokou
veřejnost prostřednictvím médií. 
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Rodiče  se  mohou  do  pátrání  nejlépe  zapojit  tím,  že  o  situaci  budou
informovat příbuzné, za kterými by dítě mohlo přijít. Měli by zajistit, aby
byl někdo v místě bydliště, kdyby dítě samo přišlo. Důležité je poskytnout
policistům  podrobný  popis  dítěte  a  jeho  oblečení,  informace  o  jeho
kamarádech,  přesný  čas  od  kdy  je  pohřešováno  a  kdo  viděl  dítě
naposledy, aktuální  fotografii  a  všechny jeho zvyky a záliby, které by
mohly mít vliv na to, kam dítě půjde nebo jaké místo bude vyhledávat. 
Častým případem, kdy rodiče oznámí pohřešování je situace, kdy se dítě
nevrátí včas domů nebo není kontaktní.  Rodiče by měli  mít  od dětí
vždy informace o tom, kam jdou a kdy se vrátí. Je také důležité vědět, kde
kamarádi dítěte bydlí, mít na ně telefonní číslo a pokud to jde i na jejich
rodiče. V případě, že se dítě od kamaráda ve smluvenou dobu nevrátí,
měli by rodiče začít s hledáním dítěte právě u jeho vrstevníků. Místo, kde
je vhodné po dítěti pátrat, je individuální a závisí na zálibách, zvycích,
oblíbených místech a věku dítěte, velikosti obce, charakteru a rázu okolní
krajiny, aktuálnímu počasí, denní době apod. 
Při  pátrání  po  dětech  mohou  rodiče,  ale  i  další  blízcí  příbuzní  využít
pomoci policejního psychologa či krizového interventa. Ti v této situaci
dokážou  poskytnout  dotčeným  osobám  velmi  důležitou  a  potřebou
psychickou  oporu.  Pokud  si  dotčené  osoby  přejí  mluvit  s policejním
interventem nebo psychologem, můžou o to policisty bez obav požádat.
Když se dítě v pořádku najde, okamžitě policisté kontaktují rodiče, dále
prověří, zda se nalezené dítě nestalo obětí protiprávního jednání a ihned,
jakmile je to možné, ho předají rodičům. I když o dítě měli rodiče velký
strach, neměli by na něj křičet a za každou cenu zjišťovat, kde bylo nebo
proč se neozývalo. Neměli by dítě bít nebo mu vyhrožovat trestem. Vše
má  svůj  čas.  Na  pokárání  bude  čas  později.  Ve  chvíli,  kdy  se  rodiče
s dítětem opět setkají, je čas na objetí, úsměv a pohlazení, toto doporučení
platí o to více ve chvíli, kdy je dítě zraněné.

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

Trestné činnosti na seniorech neubývá
Policie  nejen  na  Vysočině  stále  řeší  trestnou  činnost,  jejíž  obětí  se
stávají  senioři.  Jedná  se  o  různé  podvody  a  krádeže,  kdy  pachatelé
přicházejí  do  obydlí  seniorů  pod  různými  smyšlenými  legendami,
případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř vniknou bez pozvání.
Poškození pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto nutné této
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trestné činnosti předcházet dodržováním základních pravidel.  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.
Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo za
nimi je. V žádném případě byste neměli neznámé osoby zvát do svých
domovů a při každém opuštění domu za sebou uzamkněte dveře, přestože
jdete třeba jen na zahrádku za domem. Pokud žijete v rodinném domě, je
vhodné zamykat už vstupy na pozemek, branky a podobně. Zamykejte
vstupní  dveře  i  v době,  kdy  jste  doma.  Drzost  zlodějů  nezná  mezí
a mnohdy  je  lidé  přistihnou  uvnitř  domu,  když  už  některé  místnosti
prohledali.  Dveře otevřete  až  po zjištění,  kdo za  nimi  vlastně je,  a  to
dotazem nebo pohledem z okna. Pachatele, kterých je v mnoha případech
větší množství, nemáte šanci uhlídat, pokud vám už vniknou do domu.
Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat
s legendou,  že  potřebují  vodu  k  napití  či  do  vozidla,  využít  toaletu,
poskytnout péči svému dítěti  či  peníze pro kamaráda, který je zraněný
v nemocnici. 
Pokud vás telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte
na  tom,  aby  za  vámi  přišel  osobně.  Peníze  nedávejte  cizímu člověku,
i kdyby tvrdil, že se tak s vaším příbuzným domluvil. 
V  případě  příchodu  osoby,  která  vystupuje  jako  pracovník  nějaké
organizace, úřadu či služeb, si nechte předložit průkaz nebo zavolejte na
úřad nebo instituci, na kterou se odvolává. Po dobu ověřování údajů je
nutné,  aby  neznámá  osoba  zůstala  v každém  případě  před  bytem
a nedostala se do jeho vnitřních prostor. 
Není  vhodné  zvát  do  svých  domovů  osoby,  které  nabízejí  nejrůznější
služby nebo výhodné nákupy například nádobí, pomůcek pro odpočinek
a relaxaci.  Pozor  je  nutné  si  dát  u  nabízených  služeb  jako  například
broušení  nožů  a  u  osob,  které  nabízejí  výkup  železa,  peří,  domácích
zvířat. 
Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní
jednatel spěchá a neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami dané
smlouvy.  Smlouvy  proto  raději  uzavírejte  po  předchozím  rozhodnutí
a promyšlení nejlépe přímo na pobočkách institucí.
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Pokud  v  blízkosti  svého  bydliště  spatříte  pohyb  podezřelých  osob,
oznamte  tuto skutečnost  na linku 158.  Pokud se  stanete  obětí  zloděje,
okamžitě  si  zapište popis osoby a typ vozidla,  jeho registrační  značku
a barvu. Při pátrání po pachateli jsou takovéto indicie velice důležité. 
Současné  počasí  zve  také  k procházkám  do  přírody.  I  zde  je  dobré
dodržovat několik zásad, abyste se v pořádku vrátili domů. Na procházky
do  lesa  se  pokud  možno  vydávejte  do  míst,  která  znáte.  Pokud  jste
v neznámém lese, snažte se zapamatovat si orientační body, podle kterých
najdete cestu zpět. Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon.
Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete jím přivolat pomoc.
Pokud trpíte vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné
léky. Je dobré, aby rodina, případně známí, věděli, v kterých místech se
přibližně pohybujete.

por.  Bc. Monika Pátková - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence

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
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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 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 Oddělení tisku a prevence
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Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
Termín akce Druh akce Pořadatel

2. 11. 2015 v době 
vyučování – Základní 
škola Nížkov

Den otevřených dveří Základní škola 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

1. 12. 2015 v době 
vyučování - Základní 
škola Nížkov

Den otevřených dveří Základní škola Nížkov

4. 12. 2015 v 9.00 hodin
- Mateřská škola Nížkov

Mikulášská nadílka Mateřská škola Nížkov

4. 12. 2015 od 14. 30 
hodin – náves 
v Nížkově

Vypouštění balónku 
s přáním Ježíškovi, 
Čertovská stezka 
s mikulášskou nadílkou
a slavnostní 
rozsvěcování 
vánočního stromu

Obec Nížkov, Český 
svaz žen, Farnost 
Nížkov a Základní 
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

9. 12. 2015 od 16 hodin 
– Základní škola Nížkov

Vánoční tvoření rodičů 
s dětmi a vánoční burza

Základní škola Nížkov

10. a 11. 12. 2015 
v době vyučování – 
prodejna COOP Nížkov

Vánoční burza výrobků
žáků základní školy

Základní škola Nížkov
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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

21. 12. 2015 ve 13 
hodin – DPŽ Nížkov

Vánoční vystoupení Základní škola 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

Základní škola Nížkov ve školním roce 2015/2016
V letošním školním roce má Základní škola Nížkov 151 žáků v devíti
ročnících.
Vedení školy:
Mgr. Marta Novotná – ředitelka, metodička a koordinátorka ICT, správce
sítě,  Mgr.  Petra  Musilová  –  zástupkyně  ředitele,  výchovná  a  kariérní
poradkyně, vedoucí školního poradenského pracoviště
Učitelé:
Mgr.  Miroslav  Hromádka  –  předseda  ŠSK,  metodik  předmětů
výchovného zaměření, třídní učitel 4. ročníku, Mgr. Miluše Chalupová -
školní metodička prevence, třídní učitelka 3. ročníku, Mgr. Eva Jarošová
–  třídní  učitelka  5.  ročníku,  Ivana  Junová  –  koordinátorka
environmentální  výchovy,  předsedkyně  metodického  sdružení,  třídní
učitelka  1.  ročníku,  Mgr.  Martina  Klímová  -  koordinátorka  ŠVP,
Mgr. Hana Kučerová – metodička humanitních předmětů, třídní učitelka
8. ročníku,  Mgr.  Lenka  Křehlíková  -  třídní  učitelka  2.  ročníku,
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Mgr. Martina  Maloušková  -  třídní  učitelka  6.  ročníku,  Mgr.  Hana
Svobodová  –  metodička  přírodovědných  předmětů,  třídní  učitelka
9. ročníku, Mgr. Lucie Zezulová – třídní učitelka 7. ročníku
Pedagogové na částečný úvazek:
Iva  Dolská  –  asistentka  pedagoga,  Mgr.  Lenka  Klimešová  –  učitelka
a asistentka pedagoga
Vychovatelka ŠD:
Radka Satrapová
Provozní pracovníci:
Petra Filová – pracovnice výdejny obědů, uklizečka (částečný úvazek),
Božena Šurnická – uklizečka, Miloš Zikmund – školník, Ing. Miloslava
Zikmundová – účetní (částečný úvazek)
Učitelé náboženství:
Mgr. Filip Foltán, Jitka Mokrá
Školská  rada -  David  Toufar  –  předseda,  zástupce  zřizovatele,  Josef
Vlček  -  zástupce  zřizovatele,  Iva  Dolská  –  zapisovatelka,  zástupce
pedagogů, Petra Filová – zástupce rodičů, Josef Pojmon - zástupce rodičů,
Ivana Junová - zástupce pedagogů
Klub  rodičů -  Petra  Salašová  –  zástupce  1.  ročníku,  Mgr.  Jana
Dvořáková  -  zástupce  2.  ročníku,  Monika  Sobotková  -  zástupce
3. ročníku, Pavla Uttendorfská - zástupce 4. ročníku, Pavlína Lešková -
zástupce  5.  ročníku,  Mgr.  Alena  Šorfová  Uttendorfská  -  zástupce
6. ročníku, Renáta Modráčková - zástupce 7. ročníku, Radka Satrapová -
zástupce 8. ročníku, Ing. Jan Poul - zástupce 9. ročníku

Mgr. Marta Novotná

Muflon Cup 2015
1.  srpna  2015  se  v  Nížkově  konal
14. ročník  již  tradičního  turnaje
Muflon Cup 2015.  Pro letošek jsme
se  opět  vrátili  k  systému
s 20 mužstvy.  Ta  byla  rozdělena  do
4 základních  skupin,  ze  kterých  do
vyřazovacích  bojů  postoupily  vždy
dva  nejlepší  týmy.  Samozřejmě  za
dohledu  rozhodčích  ze  žďárské  ligy
malé kopané.  Už od rána bylo ideální počasí na fotbal. Ani moc horko
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a zároveň ani zima, a tak se na dobře připraveném hřišti bojovalo o hlavní
cenu sud piva a další zajímavé ceny (poháry, míče). Překvapením byly
týmy,  které  skončily  v  minulém  ročníku  na  prvních  čtyřech  místech
(Nealko  Moravec,  Kozel  Team,  Dobronín  a Keřkov)  a letos  se  vůbec
nedostaly do vyřazovacích bojů. Podobně tomu bylo v předešlých letech,
což ukazuje na každoročně kvalitně obsazený turnaj. A samozřejmě tomu
nebylo jinak ani letos. Kromě tradičních týmů jsme uvítali i nováčky –
Feláci,  Akademici,  Buldok  nebo  FC  Jogurti.  Stále  se  naší  přízni  těší
i fotbalisté z Marsa Karviná a ze slovenské Skalice (KFC Sekaná), kteří to
mají do Nížkova poměrně daleko. Stejně tak musely až z Opavy dorazit
posily pro domácí Drink Team.
Výsledky základních skupin:

S velkým očekáváním přijeli  do Nížkova fotbalisté z Přibyslavi (Můsa
Team), kterým ale vystavili stopku hráči domácího týmu Los Chiquitos
už  ve  čtvrtfinále.  Podobně  na  tom byl  předloňský  vítěz  KFC Sekaná,
který  i přes  čtyři  vítězství  ve  skupině  také  nepřešel  přes  čtvrtfinálový
zápas s Marsou Karviná.  Další  domácí  tým 1.  FC Rodinka nestačil  ve
čtvrtfinále na Baskeťáky ze Žďáru. Muflonům se podařilo postoupit přes
nováčka  Feláci,  ale  na  boj  o  první  místo  už  nedošlo,  protože  je  přes
semifinále  nepustili  Baskeťáci.  Druhé  semifinále  mezi  Marsou  a  Los
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Chiquitos skončilo remízou, a tak rozhodovaly až penalty, ve kterých byli
úspěšnější  mladíci  z  Los  Chiquitos.  Marsa  si  v penaltovém  rozstřelu
o třetí místo spravila reputaci a porazila domácí Muflony 3 :1. Ve finále
se pak projevily zkušenosti a fyzická připravenost Baskeťáků, kteří si po
jasné výhře 3 : 0 odvezli pohár a ceny za první místo. Gratulujeme!
Čtvrtfinále:
Baskeťáci Žďár – 1. FC Rodinka 2 : 0
KFC Sekaná – Marsa Karviná 0 : 1
Můsa Team – Los Chiquitos 0 : 3
Muflon Nížkov – Feláci 4 : 2
Semifinále:
Baskeťáci Žďár – Muflon Nížkov 4 : 0
Los Chiquitos – Marsa Karviná 2 : 1 (po penaltách)
O 3. místo:
Muflon Nížkov – Marsa Karviná 1 : 3 penalty
Finále:
Baskeťáci Žďár – Los Chiquitos 3 : 0
Nejlepším  brankářem  byl  vyhlášen
Tomáš Marek z Muflonů a cenu pro
nejlepšího  střelce  obhájil  Lukáš
Slavíček z Nealko Moravec s 12 góly.
Během  turnaje  se  rozdalo  i  pár
trestných karet, ale to už k fotbalu tak
nějak  patří.  Velká  zranění  se
i tentokrát turnaji vyhnula.
Za pořadatele musím říct, že se nám podařilo vše opět zvládnout a věříme,
že se k nám fotbalisté zase za rok vrátí. Díky všem!

Mgr. Miloš Zikmund

Vzkaz
Hledám  potomky  rodu  Košáků,  Landsmanů,  Dajčů  a  Neubauerů
z Nížkova,  Poděšína,  Sirákova  a  okolí.  Kontakt:  Superior-
Jana@seznam.cz nebo tel: 724 074 369. 

Pithardová Jana

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 říjnu 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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