
Periodický tisk územního samosprávného celku
                        Ročník 2018: číslo 3

Poděkování
Vážení spoluobčané, volební období,  na které jsme vámi byli zvoleni,
skončilo.  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 jejich místních částí. Poděkování patří také všem
spolkům a organizacím, které se podílely na přípravě a organizaci všech
akcí, které v období let 2014 až 2018 proběhly. Vaší práce si nesmírně
vážíme a ještě jednou vám za ni děkujeme.  

Bohuslav Brukner, Věra Havlíčková, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, 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

Probíhající akce
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V současné  době  je  před  dokončením  většina  větších  akcí,  které
pokračují  od  loňského  roku  nebo  se  s nimi  začalo  letos.  Jedná  se
o chodník a parkovací stání u hřiště za sokolovnou a také úpravu zázemí
u  hřiště.  Byla  opravena  komunikace  k mateřské  škole,  kde  v loňském
roce byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu.

Josef Vlček – starosta obce

Zhodnocení minulého volebního období a poděkování
Minulý týden proběhly nové volby
do  zastupitelstva  obce,  a  já  bych
proto  rád  poděkoval  všem členům
bývalého  zastupitelstva,
zaměstnancům úřadu i všem dalším,
kteří  se  jakýmkoli  způsobem
podíleli na chodu našich vesnic, za
dobrou  spolupráci  v uplynulých
čtyřech  letech.  Nelze  vyjmenovat
všechny, a tak přijměte poděkování
alespoň  tímto  způsobem.  Za
uplynulé  čtyři  roky  se  podařilo  realizovat  několik  větších  akcí.
Vyhodnotit, jak se nám povedly, musí každý sám. Každý z nás má jiné
představy a přání a nikdy se nepodaří vše. Děkuji také všem občanům za
to,  co byli  ochotni  pro obec  udělat  ve svém volném čase.  Toho nám
ubývá,  ale  práce,  aby  naše  vesnice  a společné  okolí  bylo  uklizené
a krásnější,  stále  přibývá.  Na  novém  zastupitelstvu  obce  bude
rozhodnout, v čem je možné pokračovat, případně s čím novým začít. Je
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mnoho věcí, které by bylo dobré realizovat, ale je velmi důležité na čem
se  zastupitelé  obce  dokážou  shodnout.  Děkuji  ještě  jednou  všem  za
spolupráci.

Josef Vlček – starosta obce
 

Informace od provozovatele elektrického vedení
Na základě  informací  od firmy E.ON bude v  obci  Nížkov provedena
částečná  rekonstrukce  venkovního  elektrického  vedení.  Přebudována
bude jen část elektrického vedení, není bohužel možné předělat všechny
rozvody  po  obci.  V  současné  době  se  připravuje  projektová
dokumentace, rekonstrukce by měla probíhat v letech 2019 – 2020. Část
vedení  bude  položena  do  země  a  dojde  k  předělání  přípojek
k nemovitostem.  V  nejbližší  době  budou  osloveni  někteří  majitelé
pozemků, se kterými bude potřeba uzavřít smlouvu o věcném břemeni.
Případné informace a vysvětlení k  projektové dokumentaci vám podá
projektová firma PK elektro p. Dvořák tel. 533 381 151, 603 959 332
nebo Obecní úřad v Nížkově.

Josef Vlček – starosta obce

Vítání dětí
V neděli  23.  9.  2018  proběhlo  vítání  občánků
narozených v našich obcích.  Bylo přivítáno 10
dětí,  z  toho šest  děvčat  a čtyři  chlapci.  Rodiče
narozených  dětí  obdrželi  finanční  dárek
a kytičku. Ke slavnostní atmosféře přispěli 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. 

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
25. 5. 2018 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování:  pro 10, proti  0,  zdržel  se 0,
nepřítomen 1, omluven 4.
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2. Smlouvu o poskytnutí  právních služeb pověřence ochrany osobních
údajů  s Mgr.  et  Bc.  Lubošem Klimentem.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.
3. Nákup vybavení zásahové jednotky SDH Špinov ve výši 10 tisíc Kč.
Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.
4. Nákup vybavení zásahové jednotky SDH Nížkov ve výši 25 tisíc Kč.
Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 4.
II. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. Že pronájmem návsi na pouť 2019 se bude zabývat až zastupitelstvo
vzešlé z podzimních voleb 2018. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 4.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prodej  části  pozemků p.  č.  774/3 a  774/5 v k. ú.  Nížkov o výměře
180 m2 panu … . Hlasování:  pro neschválení 10,  proti  0,  zdržel  se 0,
nepřítomen 1, omluven 4.
IV. Zastupitelstvo obce upřesnilo:
1. Hranici schváleného prodeje části pozemku p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú.
Nížkov  panu  ...,  tak  aby  prodaný pozemek  začínal  1,5  m od  hranice
s pozemkem ve vlastnictví Krajské správy údržby silnic (bude upřesněno
geometrickým  plánem).  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 1, omluven 4.
V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost pana Jana Navrátila, České Vrbné 1984 o provozování atrakcí
na pouti v roce 2019.
2. Žádost pana Jaroslava Holého, Kolný 6, Lišov o provozování atrakcí
na pouti v roce 2019.
3. Žádost  pana  Františka  Hubeného,  Polní  361/9,  Dobronín
o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
VI. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Připravovanou uzavírku, která bude realizována v rámci stavby „I-19
Přibyslav – Ronov nad Sázavou“.
2. Odpověď  COOP  Velké  Meziříčí  na  rozhodnutí  zastupitelstva  obce
číslo ZO/3/2018 ze dne 20. 4. 2018.
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VII. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Jednáních  s Vodárenskou  akciovou  společností  a.  s.  o  rekonstrukci
stávajícího páteřního litinového řadu středem obce.
2. Jednání s architektem Ing. Arch. ... o spolupráci.

Ověřovatelé: Mokrý Jan a Šurnický Milan

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
22. 6. 2018 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program schůze. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 5.
2. Uzavření  smlouvy  o  vytvoření  svazku  "Mikroregion  Žďársko,
dobrovolný svazek obcí", vstup obce do tohoto svazku a znění stanov
tohoto  svazku.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel se  0,  nepřítomen  0,
omluven 5.
3. Pořadí  firem na  opravu komunikace  v  ulici  pod  školkou:  1.  místo:
Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava, 2. místo: Swietelsky stavební,
dopravní stavby východ, S Silu 1143, Pelhřimov, 3. místo: SILKO s r. o.,
Kosovská  5275/169,  Jihlava.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 5.
4. Uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikace v ulici pod školkou: 1.
místo: Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava. Hlasování: pro 10, proti
0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
II.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov neschválilo změnu úvazku paní  … na
práce prováděné v DPŽ Nížkov. Hlasování: pro 10, proti 10, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 5.
III. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s:
1. Výsledkem  konkurzního  řízení  na  funkci  ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Nížkov, příspěvková organizace.
2. Rozhodnutím Rady obce Nížkov, která v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění  pozdějších  předpisů,  a  v  souladu  s  ustanovením §  166  odst.  2
zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším
odborném  a jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů, jmenovala paní  ... na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
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příspěvkové organizace Mateřská škola Nížkov, příspěvková organizace
s účinností od 1. 8. 2018. 
3. Tím, že veřejné projednávání územního plánu proběhne 11. 7. 2018
v 15:30 hodin. Návrh územního plánu je vyvěšen na webových stránkách
obce.
4. Rozhodnutím Rady obce Nížkov o nákupu tašek na tříděný odpad pro
občany obce. Sady tašek budou rozdány na číslo popisné, další sady bude
možno zakoupit na Obecním úřadě Nížkov.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Záznam  Odboru  životního  prostředí  Městského  úřadu  Žďár  nad
Sázavou o podání vysvětlení.
V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Stížnost  obyvatel  Domu  pokojného  života  Nížkov  na  chov  koček
v jednom  z  bytů  v  DPŽ  Nížkov  a  přilehlých  místech.  Stížnost  bude
řešena s obyvateli DPŽ Nížkov na místě osobní návštěvou zástupců z řad
zastupitelů a bude hledáno řešení situace.
2. Spolupráci  s  architektem  …  .  Další  schůzka  s  panem  architektem
proběhne na podzim.
VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Průběhu výběrového řízení na zakázku Oprava komunikace v ulici pod
školkou.  Osloveny  byly  firmy:  SILKO  s  r.  o.,  Kosovská  5275/169,
Jihlava,  Swietelsky  stavební,  dopravní  stavby  východ,  S  Silu  1143,
Pelhřimov a Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava.
2. Probíhajícím monitorování kanalizace na dešťovou vodu v rokli.

Ověřovatelé: Zdeněk Mokrý a David Toufar

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
7. 9. 2018 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro 14,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 1.
2. Prodej části pozemků p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov o výměře cca
115  m2 (výměra  bude  upřesněna  dle  geometrického  plánu)  panu  ...
Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
3. Dar  10  tisíc  Kč  na  vybavení  dětského  oddělení  Nemocnice  Nové
Město na Moravě. Hlasování: pro 14, omluven 1.
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4. Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech Buková
a Špinov (varianta LED) a zadání zakázky firmě Josef Bobek, k Újezdu
173, Nové Veselí. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.
5. Prodloužení  termínu  dokončení  stavby  „Zpevněná  plocha  a zázemí
hřiště u sokolovny“ do 31. 10. 2018 z technických důvodů. Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
6. Rozpočtové opatření číslo 8/2018 ze dne 7. 9. 2018. Hlasování: pro 14,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo příspěvek do veřejné sbírky
pro zadluženou obec Prameny. Hlasování: pro 2, proti 10, zdržel se 2,
nepřítomen 0, omluven 1.
III. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom,:
1. Že  budou požádány  další  firmy  o  zaslání  cenové  nabídky na  herní
prvky na dětské hřiště v Bukové. Hlasování: pro 14, omluven 1.
IV. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Varianty  nákupu  a  prodeje  částí  pozemků  p.  č.  585/25,  p.  č.  41/2
o výměře 23 m2 a části pozemku p. č. 2046 v k. ú. Nížkov.
2. Možnost  rekonstrukce  dětského hřiště  u  sadu  v Nížkově  a  možnost
využívání  hřiště  u  Mateřské  školy  Nížkov  maminkami  s dětmi
v odpoledních hodinách.
3. Žádost pana ... a pana ... o pronájem vodní nádrže u prodejny COOP
v Bukové.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Tom, že Státní pozemkový úřad pozastavuje všechny akce plánované
na rok 2018, u kterých neproběhlo výběrové řízení, z důvodu nedostatku
finančních prostředků.
2. Zájmu  pana  ...  o koupi  části  pozemku  p.  č.  17/2  v  k.  ú.  Špinov
o výměře 91 m2.
3. Evidovaných aktuálních žádostech o pronájem obecního bytu.
4. Uskutečněné opravě silnice III. třídy 35310 v k. ú. Rosička, opravena
byla i část silnice, která patří Obci Nížkov.
5. Nákupu tašek na tříděný odpad a jejich distribuci: jedna sada na číslo
popisné.
6. Zdravotním stavu stromů v obecních lesích a o plánované těžbě.

Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon a Kamil Vejvoda
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Mateřská škola

Ještě před začátkem školního roku 2018/2019 čekaly mateřskou školu
velké  personální  změny.  Paní  Dagmar  Flesarová  ukončila  svoji
ředitelskou  éru  a  předala  svoji  funkci  nové  ředitelce  jmenované  na
základě konkursního řízení a usnesení Rady obce Nížkov paní Bc. Ivě
Štikarové.  Zároveň  paní  Ing.  Jana  Musilová  ukončila  spolupráci  se
školou jako finanční účetní. Novou finanční účetní je paní Soňa Vlčková
z Nížkova. Bohužel na konci září odešel ještě jeden pracovník, a to chůva
Jitka  Pospíchalová.  Nová  chůva  ještě  nebyla  přijata.  Pro  školní  rok
2018/2019  je  do  mateřské  školy  zapsáno  33  dětí,  v průběhu  roku
přibudou další 2 děti. 26 dětí je z Nížkova, 4 z Bukové, 1 dítě z Kopanin,
2  ze  Sirákova,  1  ze  Žďáru  nad  Sázavou  a  1  z Nového  Veselí.  Mezi
přijatými dětmi jsou 4 děti dvouleté a 5 dětí dvou a půlletých, proto je
velmi  důležité  co  nejdříve  zajistit  personální  pomoc  v podobě  chůvy,
která je velkým přínosem, jak pro tyto děti, tak pro paní učitelku.
V průběhu  roku  se  těšíme  na  spolupráci  se  Základní  školou  Nížkov
v podobě společných divadelních představení a vzdělávacích programů.
Od konce ledna 2019 bude opět probíhat projekt Školička usnadňující
předškolním  dětem  přechod  do  1.  třídy.  Dále  spolupráci  přislíbily
mateřské školy Nové Dvory a Pavlov, vzájemně si tak snížíme finanční
náklady při různých akcích. 
Školní  vzdělávací  program  s názvem  Paprsky  poznání  plánujeme
obohatit o divadelní představení, navštíví nás zvířátka ze stanice Pavlov,
vodicí fena Tessie, která dětem předvede, co znamená canisterapie, děti
čeká hudební vystoupení nebo konstrukční  stavby z lega pod vedením
Malé  technické  univerzity.  Chtěly  bychom  také  navštívit  nabízené
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vzdělávací  programy  ve  Žďáře  nad  Sázavou  Kde  září  hvězdy  nebo
environmentální centrum v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“. Těšíme se ale
také na akce, které si pro děti připravíme samy nebo s pomocí rodičů –
drakiádu, Svatomartinské pečení, rozsvěcení vánočního stromu na návsi
Nížkov,  Mikulášskou nadílku,  vánoční  tvoření,  karneval,  čarodějnický
týden,  besídku  ke  Dni  matek  a  mnoho  dalšího.  V průběhu  roku
plánujeme zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, kdy bychom chtěli
pozvat  do  školky  babičky  a  dědečky,  kteří  by  přečetli  dětem  jejich
oblíbenou pohádku. Po celý školní rok sbíráme ve školce víčka, papír,
hliník, pomerančovou kůru, na podzim kaštany, žaludy.
Uvítáme jakýkoli  nápad na další  spolupráci  nebo zpestření  vzdělávací
nabídky  pro  děti,  přijďte  se  za  námi  do  školky  podívat  –  rádi  Vás
uvidíme.

Přejeme  Vám  prosluněný  barevný  podzim,  mnoho  zdraví  a  osobní
pohody – zaměstnanci Mateřské školy Nížkov.

Za zaměstnance Mateřské školy Nížkov Bc. Iva Štikarová – ředitelka 

Z nedávné minulosti obce Nížkov
Asi není mnoho lidí  v Nížkově,  kteří  by si  pamatovali,  kde stál  první
transformátor. Byl postaven po první světové válce v době elektrifikace
Nížkova, byl ve zděné stavbě asi 3 x 3 metry a stál na místě, kde je nyní
obecní úřad. Pro nás děti  byl středem vesnice,  místem her a pobíhání
okolo.
Asi bych měla napsat,  co na tomto místě bylo dříve. Původně se tam
nacházely  asi  tři  sklepy  se  vchody  od  domu  Jeřábkových
a Kašpárkových. Sklepy byly podobné jako je (asi  poslední  zachovalý

9



v Nížkově) pod silnicí na Sázavu směrem k domu pokojného života. Patří
k domku, ve kterém bydlel dříve pan farář Mokrý.
Mlhavě si  vzpomínám,  že do sklepů se nosilo chladit  mléko.  Bylo to
zřejmě proto, že ve sklepě se nacházel pramen a jímkami vyhloubenými
v zemi a obloženými dřevem voda protékala.  Do jímek se pak dávaly
třeba ty hrnce s mlékem.
Po první světové válce, v době elektrifikace, byly sklepy zasypány a na
jejich místě vyrostl již zmíněný transformátor, který je vidět na přiložené
fotografii pořízené z věže kostela.
Asi  v letech  1938-40  postavilo  velmi  úspěšné  spořitelní  družstvo
Kampelička na místě
transformátoru
budovu,  která
odpovídá  dnešní
podobě.
Transformátor  (nyní
už  ne  ve  zděné
stavbě)  byl
přestěhován  za  most
a  křižovatku  na
Polnou  před  dům
Vytlačilových.
Kampeličku  projektoval  a  postavil  pan  Mach  z Velké  Losenice.  Do
budovy kampeličky byla také přestěhovaná pošta,  která se do té doby
nacházela naproti sálu bývalé hospody u Dienerů – nyní je už však na
tomto místě prodejna COOP.
V této době začala druhá světová válka, a tak docházelo k vystěhovávání
Čechů  ze  Sudet.  Do  nížkovské  kampeličky  byly  nastěhovány  rodiny
četníků  a  také  zde  vznikla  četnická  stanice.  Po  válce  zase  docházelo
naopak k obsazování pohraničí po vystěhovaných Němcích, a tak četníci
zase odcházeli a četnická stanice byla zrušená.
Po válce, kdy v Nížkově byla zřízená měšťanská škola, byly také byty
nejčastěji obsazované učitelskými rodinami.
Po roce 1948 přešel dům z majetku Kampeličky do rukou obce, v jejímž
vlastnictví je dodnes.

Věra Jeřábková
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Dušičky
S příchodem  podzimu  jsou  neopomenutelně
spojeny i „Dušičky“. Policisté v tomto období

zvýší  dohled  na  bezpečnost  a  plynulost  silničního  provozu  nejen  na
silnicích,  ale  i  v okolí  hřbitovů a  na přilehlých parkovištích.  Policejní
hlídky se častěji  zaměří  i  na ochranu veřejného pořádku a na zvýšení
bezpečnosti  občanů  v rizikových  místech,  aby  pro  občany  nebyly
nadcházející podzimní svátky zbytečným stresem.   
Značné množství lidí se právě v tomto období vydá na hřbitovy, aby zde
upravili hroby před zimou, položili věnečky a věnce či zapálili svíčku na
památku svých drahých zesnulých. 
Policie apeluje na řidiče, aby na svých cestách dbali zvýšené opatrnosti.
Na  silnicích  se  objeví  častěji  i  řidiči,  kteří  nejezdí  příliš  často,  jejich
reakce mohou být zpomalené a jízda nejistá a nepředvídatelná. 
Ostatní by měli být za volantem více ohleduplní a to nejen k ostatním
řidičům,  ale  i  k chodcům.  V této  souvislosti  je  zapotřebí  připomenout
novelu  zákona  o  provozu  na  pozemních  komunikacích,  která  stanoví
chodcům povinnost při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti, a to po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby  byly  viditelné  pro  ostatní  účastníky  provozu  na  pozemních
komunikacích.  Za  nesplnění  povinnosti  dané  novelizovaným zákonem
lze  uložit  blokovou  pokutu  až  2  000  korun.  Vhodným  umístěním
reflexních prvků na svém oděvu zvýší chodci vzdálenost, na kterou jsou
viditelní,  až  na  200  m.  Tímto  dávají  ostatním  účastníkům  silničního
provozu více času je zaregistrovat a bezpečně zareagovat.  
V tomto  období  mohou  být  silnice  mokré,  namrzlé,  pokryté  mokrým
listím a nejen po ránu se vyskytují husté mlhy. Řidiči by se měli vydat na
cestu  jen  odpočatí  a  v dobrém  zdravotním  stavu.  Dále  je  nutné
připomenout další  důležitou povinnost.  Od prvního listopadu musí být
vozidlo vybaveno zimním typem pneumatik s hloubkou dezénu nejméně
4  mm  v hlavních  drážkách,  pokud  se  na  pozemní  komunikaci  bude
nacházet souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo je lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat.
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„Dušičky“  však  nepřinášejí  komplikace  a  problémy  jen  na  silnicích.
Parkoviště u hřbitovů a hřbitovy samotné mohou být v hledáčku zlodějů,
kteří  využívají  nepozornosti  a  nedostatečné  obezřetnosti  jejich
návštěvníků. Ti by měli mít na paměti, že auto není trezor a nenechávat
v něm viditelně odložené mobilní telefony, peněženky, oblečení, kabelky
a další cennosti. Automobily jsou nejčastějším terčem zlodějů, kteří navíc
vozidlo poškodí a vzniklá škoda se tím navýší. 
I  když  se  rozhodnete  si  své  cennosti  vzít  z auta  s  sebou  na  hřbitov,
nespouštějte je z očí a mějte je neustále pod dozorem. Pokud jdete i jen
na malý okamžik pryč, například odnést starou výzdobu do odpadků, pro
vodu do vázy nebo pro nářadí na úklid, nenechávejte položenou kabelku
nebo své cennosti na okraji hrobů. Zloději jsou rychlí a pohotoví a stačí
jim i velmi krátký čas na to, aby se vašich věcí zmocnili.    
Pokud se i přesto stanete obětí zlodějů, nahlaste vše co nejdříve policii.
V případě vloupání do vozidla na nic nesahejte a zavolejte na tísňovou
linku 158.  

prap. Mgr. Lucie Nykodýmová - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení tisku a prevence

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Ladislav Augustin Buková 90 let

Marie Šimanovská Nížkov 81 let

Marie Pokorná Nížkov 81 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.)

Jan Mokrý, Petr Němec a Josef Vlček – komise sociální a pro občanské záležitosti

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

13. 10. 2018 ve 20:00, 
sokolovna Nížkov

Posvícenská zábava, 
hraje: Maraton

TJ Sokol Nížkov
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14. 10. 2018, kostel sv. 
Mikuláše 

Slavnost posvěcení 
kostela (posvícení)

Farnost Nížkov

11. 11. 2018, v 17:00, 
kostel sv. Mikuláše

Koncert sboru 
Biskupského gymnázia 
Hradec Králové

Farnost Nížkov

17. 11. 2018 ve 20:00, 
sokolovna Nížkov

Poslední leč Myslivecký spolek 
Nížkov

18. 11. 2018, v 15:00, 
fara

Bible a její poselství 
pro 21. století

Farnost Nížkov

30. 11. 2018 v 16:00, 
náves

Setkání s Mikulášem 
pod vánočním stromem

Obec Nížkov, Svaz 
žen Nížkov, Mateřská 
škola Nížkov Základní
škola Nížkov

30. 11. 2018, 16:00 – 
17:30, Základní škola 
Nížkov

Vánoční burza Základní škola Nížkov

1. 12. 2018 - 20:00, 
sokolovna Nížkov

Mikulášská zábava, 
hraje: Gallen

TJ Sokol Nížkov

3. a 4. 12. 2018, 
prodejna COOP Nížkov

Vánoční burza Základní škola Nížkov

8. 12. odpoledne a 9. 
12. 2018 dopoledne, 
fara 

Výstava betlémů Farnost Nížkov

13. 12. 2018, od 16:00, 
Základní škola Nížkov

Vánoční tvoření Základní škola Nížkov

26.12. 2018, v 15:00, 
kostel sv. Mikuláše

Svatoštěpánský koncert Farnost Nížkov

30. 12. 2018, náves Živý betlém Farnost Nížkov

19. 1. 2019 od 20:00, 
sokolovna Nížkov

Maškarní ples TJ Sokol Nížkov

20. 1. 2019 od 14:00, 
sokolovna Nížkov

Dětský karneval Základní škola Nížkov
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9. 3. 2019 v 17:00, 
sokolovna Nížkov

Tradiční oslava MDŽ ZO KSČM Nížkov

27. 4. 2019, výletiště 
Nížkov

Přespolní běh TJ Sokol Nížkov

3. 5. 2019 - 20:00, 
sokolovna Nížkov

Pouťová zábava I., 
hraje: Airback

TJ Sokol Nížkov

4. 5. 2019 - 20:00, 
sokolovna Nížkov

Pouťová zábava II., 
hraje: Maraton

TJ Sokol Nížkov

5. 5. 2019, kostel sv. 
Mikuláše

Poutní slavnost Farnost Nížkov

11. 5. 2019 od 14:00, 
výletiště Nížkov

Netradiční osmiboj Základní škola Nížkov

6. 7. 2019, výletiště 
Nížkov

Memoriál Petra 
Vejvody

Základní škola Nížkov

27. 7. 2019, výletiště 
Nížkov

Turnaj v malé kopané 
Mufloncap

TJ Sokol Nížkov

10. 8. 2019, výletiště 
Nížkov

Letní kino Svaz žen Nížkov

31. 8. 2019, výletiště 
Nížkov

Triatlon Pan Platil

Mgr. Marta Novotná

Zprávičky ze Základní školy Nížkov
Na přírodovědné soutěži Jeřabinka pořádané Základní školou Švermova
ze Žďáru nad Sázavou nás naši  žáci  reprezentovali  i  v letošním roce.
Krásnému  zážitku  nahrávalo  nejen  romantické  prostředí  žďárského
zámku, ale také slunečné a teplé počasí. Každé družstvo tvořené čtyřmi
žáky  prošlo  značenou  trasu,  na  které  plnilo  úkoly  týkající  se
přírodovědných znalostí  a  nejbližšího okolí  zámku.  Žáci  si  vyzkoušeli
práci v týmu, zda umí naslouchat druhým nebo obhájit svůj názor. Ve
volné  chvíli  také  mohli  zavítat  do  dílničky,  kde  se  vyráběly  míčky
a pletené náramky. Ačkoliv naši žáci neobsadili medailová místa, děkuji
jim touto cestou za vynaloženou snahu a ochotu zúčastnit se soutěže.

Mgr. Eva Jarošová
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Letos proběhl již třetí ročník Nočního pochodu, který pořádala Základní
škola Nížkov ve spolupráci se školním sportovním klubem Draci. Trasa
přesunu byla zvolena opět jiná. Cílem večerní procházky byla Kubova
chata - tímto děkujeme za umožnění konání akce. Tam byla pro účastníky
zvolena trasa lesem, kde kromě světýlek potkávali i různé lesní skřítky
a strašidýlka. Po absolvování stezky odvahy si mohli děti s rodiči opéci
špekáček.  Na  tuto  akce  přišlo  okolo  padesáti  účastníků.  Počasí  bylo
příznivé, nezmokli jsme a budeme se společně těšit na příští rok, kdy 
akci budeme opakovat. 

Mgr. Miroslav Hromádka

24. 9. 2018 jsme se čtvrtou třídou navštívili dopravní hřiště ve Žďáru nad
Sázavou.  Zde  jsme  prošli  teoretickou  přípravou  (značky,  křižovatky,
dopravní  předpisy)  a  poté  praktickou  částí  přímo  na  hřišti.  Na
vypůjčených kolech děti ukázaly svoje dovednosti. Jízdy zvládly velmi
dobře  -  určitě  i  proto,  že  v  minulém  týdnu  zde  trénovaly  i  v  rámci
cyklistického kurzu.  Paní  lektorka  nás  velmi  chválila.  Celkový dojem
z našeho výjezdu pokazilo jen chladné a deštivé počasí, které nás celé
dopoledne provázelo.

Ivana Junová

Ve dnech 20. 9. a 21. 9. žáci naší školy
absolvovali  v  rámci  dopravní  výchovy
cyklistický kurz. Kurzu se zúčastnilo 47
žáků  ze  čtvrtého  až  devátého  ročníku,
kteří  se  na  kurz  přihlásili.  Cyklistický
kurz  se  skládal  z  praktické  a teoretické
části. V rámci praktické části žáci vyrazili na svých kolech do Žďáru nad
Sázavou,  kde  si  na  dopravním hřišti  pod  vedením zkušených  lektorů
vyzkoušeli  pravidla  silničního  provozu  v  praxi.  Výjezd  proběhl  bez
větších problémů, počasí nám přálo a všichni v pořádku dojeli zpět do
Nížkova. Druhou část dopravní výuky absolvovali žáci přímo ve škole.
Kromě  podmínek  provozu  se  seznámili  s důležitými  dopravními
značkami, prakticky řešili různé dopravní situace (křižovatka, přednost,
atd.), ošetřování různých zranění si pak procvičili v lekci první pomoci.
Kurz  se  vydařil  a  my  doufáme,  že  žákům  pomůže  k bezpečnějšímu
pohybu na našich silnicích.

Mgr. Eva Halíková
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Nížkov
Kandidátní listina Hlasy Přepočtené

%
plat. hlasů

Man
dátyčíslo název abs. v %

1 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 3 280 49,03 49,02 8
2 Sdružení nezávislých kandidátů 2 629 39,30 39,29 6
3 Komunistická str. Čech a Moravy 781 11,67 11,67 1

Zvolení členové zastupitelstva
Navrhující 
strana

Počet hlasů Hlasy v %

Vlček Josef KDU-ČSL 435 13,26
Holcman Jaroslav KDU-ČSL 299 9,11
Dočekalová Jaroslava KDU-ČSL 276 8,41
Brukner Bohuslav KDU-ČSL 253 7,71
Jeřábek Zdeněk Ing. KDU-ČSL 240 7,31
Mokrý Jan KDU-ČSL 214 6,52
Ločárek Josef KDU-ČSL 239 7,28
Marek Miloslav KDU-ČSL 218 6,64
Toufar David NK 291 11,06
Němec Petr NK 285 10,84
Novotný Petr NK 252 9,58
Eliáš Bohuslav NK 244 9,28
Novotná Marta Mgr. NK 227 8,63
Mokrý Zdeněk NK 214 8,13
Vejvoda Kamil KSČM 175 22,40
Bližší  informace  najdete  na  webu  Českého  statistického  úřadu
www.volby.cz. 

Mgr. Marta Novotná
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