
Nížkovské listy
Číslo  4 Ročník 2014

Přání
Přeji Vám jménem svým a obecního úřadu požehnané a radostné prožití vánočních svátků a v novém roce
pohodu, pevné zdraví a dostatek štěstí a lásky. 

Josef Vlček – starosta obce
    

Poděkování
Děkuji  všem spoluobčanům,  spolkům a  podnikatelům  za  spolupráci  a  každou  pomoc  v uplynulém  roce.
Jakákoliv dobrovolná práce ve prospěch obce je neocenitelná. Ještě jednou srdečné díky.

Josef Vlček – starosta obce
    

Žádost
Žádám řidiče, aby v zimních měsících neparkovali svoje auta na obecních komunikacích. Není pak možné
zajistit  zimní  údržbu v místech,  kde je  vozovka úzká  a  technika  neprojede.  Předem děkuji  za spolupráci
a ohleduplnost.

Josef Vlček – starosta obce
    

Poděkování
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že jsem skončil ve funkci starosty obce a odešel do penze, chci
Vám všem ještě  jednou  srdečně  poděkovat  za  spolupráci.  Velmi  si  vážím toho,
že jsem téměř čtvrt století mohl pracovat pro naši obec. Zvláště děkuji všem, kteří
mě jakýmkoliv způsobem pomáhali  a  podporovali.  Zároveň se omlouvám,  pokud
jsem někomu  plně  nevyhověl  v jeho  přání  nebo  požadavku.  Jestli  jsem někomu
ublížil, prosím o prominutí.
Přejí  Vám všem radostné  a  požehnané  svátky vánoční  a  do  nového roku hodně
zdraví a vše dobré.

Jan Mokrý
    

Přání
Když člověk ví, co chce, má všechny podmínky k tomu,

aby svůj sen dokázal uskutečnit. 
Paulo Coelho

Děkujeme všem občanům za podporu a důvěru, kterou nám ve volbách vyjádřili
a přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a síly

všechny sny změnit ve skutečnost.
Bohuslav Brukner, Josef Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Josef Ločárek, Miloslav Marek, Jan Mokrý,

Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Marta Novotná, Zdeněk Pojmon, Milan Šurnický, David Toufar, Kamil Vejvoda a Josef Vlček
    

Informace z matriky
Od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 se narodilo 6 dětí, bylo uzavřeno 7 církevních sňatků a zemřelo 8 spoluobčanů.

Hana Halíková
   

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Nížkov
Počet volených členů zastupitelstva: 15. Počet volebních obvodů: 1.
Okrsky: 2. Voliči v seznamu: 758. Vydané obálky: 524
Volební účast v %: 69,13. Odevzdané obálky: 524
Platné hlasy celkem: 6 582
Výsledky jednotlivých stran:
Komunistická strana Čech a Moravy

• Získaný počet hlasů: 1018
• Získaný počet mandátů: 2
• Zvolení členové zastupitelstva:
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1. Kamil Vejvoda – získaný počet hlasů: 174
2. Milan Šurnický – získaný počet hlasů: 100

• První náhradník: Pavel Večeřa - získaný počet hlasů: 79
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

• Získaný počet hlasů: 3132
• Získaný počet mandátů: 7
• Zvolení členové zastupitelstva:

1. Josef Vlček – získaný počet hlasů: 373
2. Jaroslava Dočekalová – získaný počet hlasů: 266
3. Jan Mokrý – získaný počet hlasů: 265
4. Zdeněk Pojmon – získaný počet hlasů: 244
5. Bohuslav Brukner – získaný počet hlasů: 236
6. Josef Ločárek – získaný počet hlasů: 232
7. Miloslav Marek – získaný počet hlasů: 205

• První náhradník: Miloslav Augustin - získaný počet hlasů: 214
Sdružení nezávislých kandidátů – Nížkov

• Získaný počet hlasů: 2432
• Získaný počet mandátů: 6
• Zvolení členové zastupitelstva:

1. David Toufar – získaný počet hlasů: 241
2. Petr Němec – získaný počet hlasů: 238
3. Mgr. Marta Novotná – získaný počet hlasů: 194
4. Bohuslav Eliáš – získaný počet hlasů: 189
5. Zdeněk Mokrý – získaný počet hlasů: 181
6. Josef Brukner – získaný počet hlasů: 172

• První náhradník: Věra Havlíčková - získaný počet hlasů: 167
Mgr. Marta Novotná

    

Adventní a vánoční akce
V průběhu adventu a Vánoc různé organizace v Nížkově
pořádají  řadu  akcí,  proto  jste  na  začátku  prosince
do schránek  obdrželi  jejich  přehled  a pozvánku  na  ně.
Některé  z  nich  už  proběhly,  jiné  nás  teprve  čekají.
Advent  začal  tradiční  burzou  výrobků  žáků  Základní

školy  Nížkov  v  prodejně  Jednoty  a výtvarnou  dílnou
v Domě  pokojného  života.  Letos  poprvé  proběhlo
slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu  na návsi
společně s mikulášskou nadílkou. Mikulášem, andělem
a čerty se  stali  žáci  9. ročníku,  kteří  si  připravili  pro
děti  drobnou  nadílku.  Každá  třída  také  zabalila
„dárečky“  a uložila  je  pod  strom,  návsí  zněly  koledy  a vánoční  písničky.  Akce  přilákala  opravdu  velké
množství lidí. Nedostatkem bylo chybějící ozvučení. Mikulášův „projev“ totiž slyšeli opravdu jen ti, kteří stáli
v bezprostřední blízkosti. Doufáme, že se i slavnostní rozsvícení vánočního stromu stane tradicí, protože už
teď plánujeme, jak tuto slavnost „vylepšit“. Proto se příště  určitě objeví i malé občerstvení.

 Mgr. Marta Novotná
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 5. 9. 2014
č. j. ZO/7/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

2. Směnnou smlouvu mezi obcemi LDO Přibyslav a Městysem Krucemburk. Hlasování pro 13, proti  0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 2.

3. Směnnou smlouvu mezi obcemi LDO Přibyslav a MUDr. Radkem Černým. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 2.

4. Prodej pozemku p. č. ZE 461/9 o výměře 2 m2 díl B 551-30248/2013. Hlasování pro 13 proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
0, omluveni 2.

5. Kupní smlouvu mezi obcí a paní Janou Hrubou na prodej pozemku p. č. 461/37 o výměře 372 m2 –
původní parcelní číslo 461/14. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

6. Prodej pozemku p. č. 31/1 o výměře 43 m2, části pozemku p. č. 31/2 a části pozemku 1691/3 u č. p. 38.
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

7. Koupi části pozemku p. č. PK 1691/3 u č. p. 38. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

8. Rozpočtové opatření č. 5/2014 ze dne 5. 9. 2014, rozpočtové změny č. 72 - 108.  Hlasování  pro 13,  proti  0,

zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.
9. Prodej stavební parcely č. 943/78 o výměře 715 m2 panu Jiřímu Salašovi.  Hlasování pro 13, proti  0, zdržel se 0,

nepřítomen 0, omluveni 2.

10. Prodej stavební parcely č. 943/76 o výměře 760 m2 manželům Aleně a Janu Bartoníčkovým.  Hlasování pro
13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

11. Směnu části obecního pozemku PK p. č. 770 a část pozemku PK p. č. 772 za pozemek PD p. č. 761
v k. ú. Nížkov u hřbitova mezi obcí a panem Jaroslavem Zikmundem. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
0, omluveni 2.

12. Odložení žádosti  paní Pokorné o zasíťování parcely č. 767/7.  Hlasování  pro  9,  proti  2,  zdrželi  se  2,  nepřítomen  0,
omluveni 2.

13. Prodej zastaveného pozemku v areálu ZD Nížkov – část pozemku p. č. 1712/1 o výměře 245 m2  PK
pod stavební parcelou č. 193. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

14. Dar ve výši 1 000,- Kč UNICEF. Hlasování pro 8, proti 0, zdrželo se 5, nepřítomen 0, omluveni 2.

15. Vyřazení projektové dokumentace na kanalizaci (pod MŠ) v hodnotě 11 186,- Kč z důvodu morálního
zastarání. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

16. Vyřazení projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu v hodnotě 11 880,- Kč z důvodu
morálního zastarání. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

II. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Stavu projektové dokumentace na školní hřiště. 
2. Jednáních nutných ke stavebnímu povolení na výstavbu mostu. 
3. Provedeném  zateplení  štítů  na  domech  o  sedmi  bytových  jednotkách,  dvou  bytových  jednotkách

a devíti bytových jednotkách.
4. Průběhu rekonstrukce ulice Farní. 
5. Opravách místních komunikací v Bukové.
6. Provedené opravě herních prvků na dětských hřištích. 
7. Možnosti dotací na odpadové hospodářství. 
8. Poruše a opravě pisoárů v sociálním zázemí u koupaliště. 
9. Jednáních, které směřují k zapsání ČOV Nížkov do katastru. 
10. Stavu opravy schodů u bytu pana Oty Marka.
11. Možnosti snížení rychlosti nebo jiného opatření u Lihovaru. 
12. Tom, že na sídlišti za sokolovnou bude instalovaná značka „Zóna 30“ a „Přednost zprava“. 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost p. Pokorné o zasíťování parcely č. 767/7.
2. Nutnost sečení trávy v arboretu v Bukové.
3. Možnost vytvoření koncepce fasády základní školy. 
4. Možnost získání betonových sloupů od E-ON.

IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Provedené opravy budovy základní školy. 
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nížkov. 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Bohuslav Eliáš
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 26. 9. 2014
č. j. ZO/8/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3, omluven 0.

2. Pronájem společenské místnosti místní organizaci KSČM za 1 000,- Kč.  Hlasování  pro 11, proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomni 3, omluven 0.

3. Kupní smlouvu číslo 9414003755/184054 s RWE GasNet s. r. o. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3,
omluven 0.

4. Umožnění prodeje uzenin a zabíjačkových specialit z pojízdné prodejny p. Dacerovi. Hlasování pro 12 proti 0,
zdržel se 1, nepřítomni 2, omluven 0.

5. Příkazní smlouvu č. 17/2014 na zajištění výběrového řízení na stavbu „Mostek přes Nížkovský potok“.
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2, omluven 0.

6. Uhrazení faktury ve výši 197 325,- Kč za vícepráce vyvolané změnou a rozšířením opravy budovy ZŠ
firmě DP Stavební s. r. o., Špinov 25. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet s. r. o. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1,
omluven 0.

8. Rozpočtové opatření č. 6/2014 ze dne 26. 9. 2014, rozpočtové změny č. 109 - 127. Hlasování pro 14, proti 0,
zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

9. Odměnu panu Kamilu Vejvodovi za správcování zázemí u koupaliště ve výši 5 tisíc Kč. Hlasování pro 13,
proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 0.

10. Odměnu paní  Martě  Novotné za tvorbu Nížkovských listů  ve výši 20 tisíc  Kč.  Hlasování  pro  8,  proti  0,
zdrželi se 7, nepřítomen 0, omluven 0.

11. Odložení řešení dovozu obědu do ZŠ. Hlasování pro 13, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 0.

12. Spolupráci  při  vybudování  vodovodní  přípojky  ke  stavební  parcele  paní  Marie  Pokorné  pouze
v případě, že na parcele bude realizovaná stavba rodinného domu. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce zamítlo:
1. Spolupráci  s paní  Ivetou  Valentovou  ohledně  nabízení  kadeřnických  služeb v naší  obci.  Hlasování  pro

zamítnutí 9, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 3, omluven 0.

III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zprávu o kontrole finančního úřadu na dotaci projektu CzechPoint.

IV. Zastupitelstvo obce informováno o: 
1. Tom, že kuchyňský robot do mateřské školy bude dodán v příštím týdnu. 
2. Problémech při opravách silnic v Bukové a při rekonstrukci ulice v Nížkově za Jednotou.  

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Bohuslav Eliáš
    

Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 11. 2014
č. j. ZO/9/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze (příloha číslo 1). Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 0.

2. Aby  obec  Nížkov  zastupoval  v  LD  Polná  ve volebním  období  2014  –  2018  starosta  obce
pan Josef Vlček. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce jmenovalo:
1. Zapisovatelem zápisu z jednání  paní Mgr.  Martu Novotnou.  Hlasováni:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen  0,

omluven 0.

2. Ověřovatelem zápisu pana Bohuslava Bruknera. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

3. Ověřovatelem zápisu pana Bohuslava Eliáše. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Starostou obce pana Josefa Vlčka jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce pro výkon

této funkce. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

2. Místostarostou obce pana Petra Němce. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

3. Členem rady obce pana Jana Mokrého. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

4. Členkou rady obce paní Mgr. Martu Novotnou. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

5. Členem rady obce pana Kamila Vejvodu. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.

IV. Zastupitelstvo obce udělilo:
1. Plnou moc panu starostovi Josefu Vlčkovi na zastupování v LD Polná.  Hlasování:  pro  15,  proti  0,  zdržel  se  0,

nepřítomen 0, omluven 0.

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Bohuslav Eliáš
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 11. 2014
čj.: ZO/10/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

2. Odložení řešení vzhledu Základní školy Nížkov a jejího parteru. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.

3. Finanční dar 500,- Kč pro Domácí hospic Vysočina, Nové Město na Moravě. Hlasování: pro 9, proti 4, zdržel se 1,
nepřítomen 0, omluven 1.

4. Prodej stavební parcely p. č. 943/83 manželům Baumrukovým, Nížkov 196. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 1.

5. Nabídnutí stavební parcely p. č. 943/40 za sníženou cenu. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

6. Cenu stavební parcely p. č. 943/40 za 150,- Kč za m2 včetně DPH. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

7. Prodej pozemku 1691/9 o výměře 701 m2 a části pozemku p. č. 1691/3 díl g o výměře 171 m2 a části
pozemku p. č. 91/14 díl f o výměře 441 m2 panu Davidu Toufarovi, cena za 1 m2 40 ,- Kč. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

8. Rozpočtové opatření číslo 7 ze dne 27. 11. 2014 rozpočtové změny číslo 128 - 174. Hlasování: pro 14, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

9. Výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Nížkov, důvod: integrace dvou dětí ve třídě.  Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

10. Smlouvu o dílo  č.  8/2014 s DP stavební  s.  r.  o.,  Špinov 25 (viz  příloha)  –  stavba:  „Mostek přes
Nížkovský potok na p. č. 767/3 – u RD č. p. 88 v Nížkově“.  Hlasování:  pro 14,  proti  0,  zdržel  se  0, nepřítomen 0,
omluven 1.

11. Návrh rozpočtu na rok 2015. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

12. Měsíční odměnu místostarostovi obce ve výši 9 tisíc Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

13. Měsíční odměnu členům rady obce ve výši 1 200,- Kč. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.

14. Měsíční odměnu členům zastupitelstva ve výši 450,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 1.

15. Měsíční odměnu předsedům výborů ve výši 800,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 1.

16. Měsíční odměnu členům výborů ve výši 500,- Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Pana starostu Josefa Vlčka jako zástupce obce Nížkov v Mikroregionu Polensko.  Hlasování:  pro 14, proti  0,

zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

2. Předsedou finančního výboru pana Davida Toufara. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

3. Paní Jaroslavu Dočekalovou členkou finančního výboru. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

4. Pana Miloslava Marka členem finančního výboru. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

5. Předsedou kontrolního výboru pana Milana Šurnického. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

6. Členem kontrolního výboru pana Zdeňka Mokrého. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

7. Členem kontrolního výboru pana Zdeňka Pojmona. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

8. Pana Davida Toufara členem školské rady Základní školy Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

9. Pana Josefa Vlčka členem školské rady Základní školy Nížkov.  Hlasování: pro 13, proti  0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost o prodej stavební parcely manželů Baumrukových, Nížkov 196.
2. Možnost prodeje parcely p. č. 943/40 za sníženou cenu.
3. Prodej pozemku 1691/9 o výměře 701 m2, části pozemku p. č. 1691/3 díl g o výměře 171 m2 a části

pozemku p. č. 91/14 díl f o výměře 441 m2.
4. Příjmy a výdaje návrhu rozpočtu na rok 2015.
5. Možnosti zokruhování vodovodního řadu v obci.
6. Návrhy na zřízení komisí. 
7. Návrhy na zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Nížkov.
8. Směny pozemků u hřbitova a v lokalitě Loučka u cesty od škrobárny.

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O cenové nabídce na studii vzhledu Základní školy Nížkov a jejího parteru.
2. O tom, že cena stavebních parcel se navyšuje o DPH.
3. O opatřeních ke zvýšení bezpečného školního prostředí v Základní škole Nížkov.
4. O tom, v jaké fázi jsou připravované investiční akce.
5. O  připravovaných  investičních  akcích  TJ  Sokol  Nížkov  v  sokolovně  a  o  potřebě  opravy  hřiště
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u koupaliště.
6. O provedených investičních akcích v budově sokolovny.

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Jaroslava Dočekalová
         

Z činnosti Mateřské školy Nížkov

Školní rok 2014/2015 jsme zahájili s počtem 42 dětí a osmi zaměstnanci mateřské školy. Od 1. 11. navštěvuje
mateřskou  školu  pouze  41  dětí  –  jedno  dítě  ukončilo
docházku  na  vlastní  žádost  z důvodu  stěhování.
Z Nížkova  je  37  dětí,  z Bukové  4  a  jedno  dítě  je  ze
Špinova. 1. třída „Kuřátka“ má zapsaných 20 dětí, ve třídě
učí paní učitelka Marcela Dočekalová,  2. třída „Berušky
má zapsaných 22 dětí (od listopadu 21),  ve třídě učí paní
ředitelka  Dagmar  Flesarová  a  paní  učitelka  Anna
Kučerová.
Od 1. 9. pracujeme podle školního vzdělávacího programu
s  názvem „PAPRSKY POZNÁNÍ“, není časově ohraničen
a  bude  vždy  k  novému  školnímu  roku  aktualizován.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli z již získaných praktických
zkušeností.  Naším cílem je za využití  přírody nabídnout dětem ucelený pohled na svět, aby pochopily,  že
všechno  má  svůj  řád  -  jak  svět  přírody,  tak  svět  lidí,  porozuměly  přirozeným změnám  souvisejícím  se
střídáním  ročních  období  a  v  neposlední  řadě  je  našim  cílem  posilovat  v  dětech  radost  z objeveného.
V projektu Inkluze umožňujeme dětem naučit se žít spolu, pomáhat si, přijímat a tolerovat jinakost, ne jen žít
vedle  sebe  a  nic  o sobě  nevědět.  Úzce  spolupracujeme  se  Speciálně  pedagogickým  centrem  Žďár  nad
Sázavou.   Při  naplňování  cílů  našeho  vzdělávacího  programu  hojně  využíváme  školní  zahradu,  jež  byla
v loňském školním roce obohacena o průlezku „Housenka“ a velkou malovací tabuli. Dle finančních možností
bychom rádi školní zahradu stále doplňovali a upravovali. 
Naší  hlavní  prioritou  je,  aby děti  byly  v  mateřské  škole  šťastné  a spokojené,  aby mateřskou  školu  rády
navštěvovaly a těšily se do ní. 
S blížícím se závěrem roku bychom chtěli popřát všem občanům radostné a klidné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Za celý kolektiv Dagmar Flesarová – ředitelka Mateřské školy Nížkov
   

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Nížkově
Vážení  občané,  dovolte  mně,  abych  vás  ve stručnosti  seznámil  s  činností  našeho sboru  za  uplynulý  rok.
Zástupci našeho sboru se 4. 1. zúčastnili okrskové výroční schůze ve Velké Losenici.
Dne 13.  1.  se  náš  sbor  zúčastnil  likvidace  požáru  u  čísla  popisného 98 a  102.  Velitel  zásahu nám určil
doplňování  vody do cisterny Záchranného sboru ze Žďáru na Sázavou, který prováděl hašení.  Druhý den
někteří hasiči pomohli s odklízením zbytků po požáru a s umytím silnice od bláta.
25. 4. se dvanáct našich členů zúčastnilo námětového cvičení okrsku Velká Losenice zaměřeného na dálkovou
dopravu vody. Voda se dopravovala z Chalupníkova rybníka do Špinova. Celková délka natažených hadic
byla  1 000 m.  Koncem dubna bylo  sbíráno železo po vsi.  V květnu a v červnu bylo  dvakrát  vystříkáno
koupaliště od nánosu a byla provedena oprava stříkačky PPS 12.
14.  6.  se  soutěžní  družstvo  zúčastnilo  okrskové  soutěže  ve  Vepřové,  kde  se  umístilo  na  8.  místě
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z 9 soutěžících.
Při  církevní  slavnosti  Božího  těla  se  6  členů
ve stejnokrojích zúčastnilo průvodu po vsi.
Protože  hasičské  auto  musí  projít  každý  rok
technickou prohlídkou, tak i letos bylo přistaveno
do Žďáru nad Sázavou k prohlídce, kterou prošlo
bez vážných závad.
Koncem  srpna  jsme  se  podíleli  na  občerstvení
návštěvníků  Pyrocaru  v  Přibyslavi  na  letišti.
Občerstvení  se  poskytovalo  nepřetržitě
od pátečního odpoledne až do nedělního rána.
V srpnu se přihlásily první dvě ženy za členky našeho sboru.
25.  10.  při  primiční  mši  svaté  novokněze  Tomáše  Enderleho  se  naši  členové  zapojili  od  řízení  dopravy
a organizaci parkování aut na návsi.
Okrskovým výborem Velká Losenice byl náš sbor pověřen uspořádáním setkání hasičů seniorů okrsku Velká
Losenice. Setkání se uskutečnilo 8. 11. v sokolovně a přítomno bylo 57 seniorů z celého okrsku. Náš sbor´pro
ně připravil občerstvení, aby se u nás cítili dobře. Myslím si, že se nám to docela dobře povedlo.
Před zimním obdobím bylo hasičské auto i stříkačky připravené na zimní provoz.
Během roku jsme doprovodili na hřbitov na jejich poslední cestě naše dva členy Františka Toufara a Josefa
Pátka a také Karla Herolda ze Žďáru nad Sázavou.
Během celého roku se snažíme udržovat hasičskou techniku i výzbroj v dobrém stavu, aby vše bylo v době
potřeby připraveno k zásahu.
Zveme  muže  i  ženy,  kteří  mají  zájem  pracovat  v  hasičském  sboru  a  být  připraveni  pomoci  svým
spoluobčanům v nouzi, aby rozšířilo naše řady.
Na závěr  vám všem přeji  šťastné  a  veselé  prožití  svátků  vánočních  a  hodně zdraví  a  Božího  požehnání
v novém roce 2015. 

 Josef Laštovička – jednatel SDH Nížkov

  Jsou mezi námi
V letošním školním roce jsme se na ZŠ v Nížkově rozhodli, že vyzdobíme školu a prostranství před školou
tak, abychom navodili slavnostní a sváteční vánoční atmosféru.  Elektrickými svíčkami jsme vyzdobili  dvě
borovičky u vchodu, z okna školy se rozsvítil na náves vánoční betlém, každá třída si v parčíku před školou
ozdobila  svůj  vánoční  stromek,  na  dveře  školy  jsme  instalovali
adventní věnec. 
Bohužel,  jsou však mezi  námi osoby,  které nemají  asi nic rády,
nedokáží ocenit práci druhých a jsou zaměřeni na ničení a zkázu.
Jejich cílem je zničit a poškodit vše, co by mohlo sloužit nám všem
a co se nám líbí. Bohužel jsou mezi námi.
Po sobotní mikulášské  zábavě se v noci ukázali. Vytrhali několik
ozdobených  stromečků,  strhali  svíčky  z boroviček,  poházeli
krabice,  které  představovaly  dárky  pod  stromečkem.  Takovými
akcemi si pravděpodobně zvedají svoje sebevědomí. Že ničí práci
druhých, jim vůbec nevadí.
Obrana proti nim je velice obtížná. Útočí v noci, často beze svědků. Ale stejně se je pokusme odhalit. Buďme
všímaví a nebojme se zasáhnout. Pokud budeme jen přihlížet, narostou jim zase ramena. Dělejme všechno pro
to, aby jich mezi námi bylo co nejméně.                                                                                          

Mgr. František Sládek – ředitel Základní školy Nížkov
   

Vyměření hranic lesních pozemků v k. ú. Nížkov  a daňová povinnost
Pro vlastníky lesních pozemků v k. ú. Nížkov  vzniká povinnost podat dílčí daňové přiznání správci daně
podle stavu ke dni 1. 1. 2015. Dotčení vlastníci pak musí nejpozději do 31. ledna 2015 podat sami dílčí daňové
přiznání  ke změnou  dotčeným parcelám.  Není  třeba  objednávat  nové výpisy z katastru  nemovitostí  apod.,
potřebná data mají na FÚ k dispozici. Pokud ale změněná výměra lesního pozemku nedosahuje většího rozdílu
k původní výměře, pak nebude mít tato změna ani vliv na výši daně z nemovitostí. Dle informace z finančního
úřadu u zanedbatelných rozdílů není nezbytné podávat dílčí přiznání.

Josef Brukner

7



Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení v Nížkově má v současné době 21 členů, kteří ani
letos nezaháleli.  Naším posláním je zvěř nejen lovit,  ale hlavně se o ni
starat, abychom ji mohli uchovat pro další pokolení myslivců. V letošním
roce jsme proto opět zakoupili 20 q speciálních granulí pro spárkatou zvěř,
25  q  ovsa,  jetel  na  sušení  a  každý z nás  si  zajistil  dostatek  dužnatého
krmiva – jablka, brambory. Děti z mateřské školky nám sbíraly kaštany,
za které děkujeme.
Vím, že z úst nemyslivců slýcháme, že srnčí zvěře je mnoho a že ji málo
lovíme, ale opak je pravdou. Za poslední 3 roky stavy srnčí zvěře klesly
a my  se  lovem  snažíme  odstraňovat  zvěř  slabou,  nemocnou  a jinak
nevhodnou k chovu. Ani se zajíci to nebylo růžové, proto jsme za poslední
roky  zakoupili  celkem  18  zajíců,  které  jsme  nejprve  aklimatizovali
v obůrce  a  následně  vypustili  do  dvou  úseků  v  revíru,  kde  se  promísí
s domácími zajíci a tím se zlepší zdravotní stav a zvýší přírůstky mláďat.
Podmínkou je samozřejmě v daném úseku alespoň 3 roky zajíce nelovit.
Výsledky se dostavily a my zde pozorujeme jejich vyšší počty.
Nešvarem posledních let je nárůst černé zvěře – divočáků. Důvodů je několik – bachyně kladou během roku
6 až 10 selat, dalším a hlavním důvodem jsou velké lány zasetých řepek a kukuřic, kde mají divočáci klid
a potravu. Proto v blízkosti těchto porostů zakládáme krmeliště, kde je lákáme na lepší potravu a následně je
lovíme, a tak se snažíme předcházet škodám způsobených divočáky na těchto porostech .
V letošním roce jsme zatím ulovili: 11 divočáků (nejvíce v historii), 36 kusů srnčí zvěře, 11 zajíců (v úseku,
kde jsme je nevypouštěli), 15 lišek. Odchovávali jsme i bažanty, ale bohužel nám je všechny za jednu noc
kuna zadávila (90 kusů).
I  letos jsme pořádali  pro veřejnost „Pálení  čarodějnic“ a tradiční  zábavu „Poslední  leč“.  Na tyto  akce se
spoluobčané těší a rádi je navštěvují. 
Začátkem  jara  jsme  sázeli  pro  obec  stromky  v  obecních  lesích  a  sbírali  kameny  na  polích  místního
zemědělského družstva.
Také nás zasáhla legislativa, letos naposledy se jmenujeme myslivecké sdružení, v příštím roce je musíme
přejmenovat na myslivecký spolek.
Během roku každý z nás věnoval a odpracoval spoustu času, o kterém se zde nezmiňuji, pro myslivost, proto
bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou práci, veřejnosti poděkovat za toleranci a pochopení pro naši
činnost a všem popřát spokojenost a klid o Vánocích, štěstí a zdraví v novém roce. 
LOVU ZDAR!

Pavel Němec
       

Přání k Vánocům
Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích
(evangelium Lukášovo 2, 15 – 16).
Vánoční  zvěsti  se  dostalo  nejprve  pastýřům,  kteří  ve  společnosti  stáli  dost  nízko.  Najatí  za  mzdu,  často
odkázáni  žít  v chudobě. Při  ochraně stáda mohli  přijít  i  k úrazu.  Nebyli  to mocní,  ale obyčejní  lidé,  kteří
slyšeli,  přišli  a poklonili  se betlémskému dítěti.  Teprve pak přišla  hrstka vážených mudrců až z dalekých
krajin.  Většina  mocných  světa  si  dále  řešila  své  problémy  a  netušila,  co  se  stalo.  Bůh  přichází
do neuspořádanosti  lidského života,  do starostí  a  problémů obyčejného člověka.  A obyčejný člověk tomu
rozumí, protože si je vědom své neschopnosti s některými věcmi pohnout. Také ví, co je nezajištěnost, ztráta
zaměstnání,  nevnímá hojnost jako samozřejmost.  Je si vědom svých limitů i svých vin. Tuší, co znamená
spása, co znamená spolehnout se na Boha, protože si nemůže namlouvat, že ho podrží a zachrání peníze nebo
moc. Člověk si sám nevystačí. Dříve nebo později se v něm otevře prázdno. A všechny touhy, které v životě
dříve  přicházely,  budou demaskovány jako neplodné.  Jenom jediným způsobem toužíme  správně.  Lidská
bytost se nespokojí s ničím menším, než s Bohem samotným. A pokud Jeho hledáme, máme pořád naději, že
nejsme sami a že nebe existuje. Pokud už nic nehledáme, jsou Vánoce jen slabou útěchou pro naše nestálé
a rozhárané lidské vztahy. 
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne (snad proto), že my jsme vykonali něco
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dobrého, ale ze svého milosrdenství  nás spasil  v koupeli  znovuzrození a obnovení  Duchem svatým. Toho
na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali
jako dědictví vytoužený věčný život. (List Titovi)
Bůh s námi neobchoduje, ale sám sebe daruje. Ne proto, že jsme tak dobří a skvělí, ale protože nás má rád, se
stal jedním z nás. Betlémské dítě vztahuje své ruce i k nám v naději, že u nás najde pochopení a přijetí, že
v nás najde dost prostoru pro své poselství lásky. Skrze naše ruce chce obejmout celý svět. Přeji vám všem,
aby letošní Vánoce byly jedinečným prožitkem vzájemnosti,  vřelé srdečnosti a dotekem milosti Boží. Kéž
všichni  slyšíme  modlitbu  dítěte  Ježíše,  aby všichni  jedno byli  jako On a  Otec  jedno jsou.  K tomu všem
vyprošuji požehnání a připojuji přání všeho dobrého do nového roku i příslib modliteb za vás všechny.

P. Pavel Sandtner – duchovní správce

Český svaz žen
Český svaz žen v Nížkově má
ke konci roku 2014 34 členek.
V  roce  2014  jsme  opět
uspořádaly několik sportovních
či společenských akcí. 
V neděli 1. 6. 2014 proběhlo již
tradiční  dětské  sportovní
odpoledne  na  výletišti
u koupaliště.  I  přes  lehkou
nepřízeň  počasí  se  nás  sešlo  opravdu hodně,  všichni  se  bavili
a děti  s  radostí  využily  možnost  si  zasoutěžit  a vybít  energii
na skákacích atrakcích. 
Během  prázdnin  jsme  zorganizovaly  cyklistický  výlet
do Přibyslavi a pěší výlet podél nížkovského potoka. Počasí nám
tentokrát  přálo,  ale  účast  nebyla  veliká.  Možná  příští  rok  si
s námi více dětí zasportuje.
25. 10. 2014 jsme pomáhaly při primiční slavnosti.  Nížkovské
ženy  napekly  cukroví  a  zajistily  obsluhu  v sokolovně  při
pohoštění.  Chtěla  bych  tímto  ještě  jednou  poděkovat  všem
za pomoc.
V pátek 12. 12. 2014 v 15:15 hodin odlétlo z nížkovské návsi
315  fialových  balónků  s  přáním k  Ježíškovi.  Každý  z  nás  si

napsal své přání na kartičku přivázanou k balónku. Ve stejnou chvíli  jsme všichni balónky pustili a ty se
vznesly k nebi. Byl to úžasný pohled. Doufáme, že se všem jejich přání splní! Při této příležitosti si každý
mohl pověsit vlastnoručně vyrobenou ozdobu na stromeček na vsi. Na zahřátí měly děti k dispozici teplý čaj,
dospělí teplou medovinu a grog, k zakousnutí bylo vánoční cukroví. To nás naladilo na vánoční čas a poslech
vánočních koled v nás tento pocit ještě umocnil. 
Přejeme všem občanům Nížkova krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Ilona Toufarová
    

Poděkování
Jménem  farnosti  děkuji  všem,  kteří  jakýmkoli  způsobem
přispěli  na  rekonstrukci  našich  varhan.  Díky shromážděné
finanční částce,   jsme již mohli zadat cínařské firmě výrobu
cínových píšťal, které jsou již téměř hotové. Za ně zaplatíme
150  000,-  Kč  a  na  účtu  pro  obnovu  varhan  zůstane
287 827,- Kč. Další kroky rekonstrukce navrhne varhanář pan
Červenka  s diecézním  organologem  Václavem  Uhlířem
začátkem příštího roku. Veškeré práce se budou samozřejmě
odvíjet  podle  nastřádaných  finančních  prostředků.  Ještě
jednou velmi děkuji za vaši podporu a věřím, že se Vám vaše
pomoc vrátí formou krásných hudebních zážitků. 
Také přijměte pozvání na benefiční koncerty konané v kostele
sv. Mikuláše v Nížkově na podporu opravy varhan.
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V neděli 21. prosince v 15:00 hodin se nám představí pěvecký sbor Svatopluk s hosty Komorním sborem Alter
ego a Orchestrem N. Kyjevského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a 26. 12. v 17:00 hodin tradičně vystoupí
nížkovská schola mládeže Callendrela také s hosty.
Hezké prožití svátků vánočních a hodně zdraví  všem přeje Josef Ločárek a farnost Nížkov.

Josef Ločárek

Poděkování
Milí spoluobčané,
chtěl  bych  vám  všem  upřímně  poděkovat
za spolupráci  i  spoluúčast  na  dění  v obci
i ve farnosti.  Díky  vám  všem,  kostelním
i nekostelním,  se  podařilo  nastřádat  úctyhodnou
částku  na  obnovu  varhan,  jak  se  můžete  dočíst
v článku  pana  Josefa  Ločárka.  Obnova
historických  oken  a  nová  fasáda  fary  byly
provedeny podle zásad památkové péče a spolu se
souvisejícími úpravami  přišly  na  596 000.-  Kč.
Bez  pomoci  občanů,  štědré  podpory  Kraje
Vysočina,  Ministerstva  kultury  a  obcí  Nížkov
a Sirákov, bychom se do tak nákladné akce vůbec
nemohli  pustit.  Zvláště  děkuji  doslouživšímu
zastupitelstvu  obce  Nížkov a  Sirákov.  Snad vás
opravená  budova  fary  trochu  potěší.  Svůj  podíl
na tom má každý z vás. I za vás je čas od času sloužena bohoslužba za dobrodince. Ještě velice děkuji vám
všem, kteří se jakkoliv angažujete pro děti i dospělé v rámci akcí konaných během roku ve farnosti. Velmi rád
vás všechny zvu k prodlévání s dobrým Bohem v rámci vánočních bohoslužeb. Máme za co děkovat i prosit. 

 P. Pavel Sandtner – duchovní správce
      

Informace z TJ Sokol
Činnost  TJ  byla  zaměřena  na  zajištění  zájmových  aktivit,  které
probíhaly převážně v podzimních a zimních měsících v sokolovně.
Jednalo se o cvičení žactva a žen. Poměrně hodně časového prostoru
zaberou tréninky a zápasy družstev stolního tenisu. Do rozvrhu se
podařilo umístit  i mládež provozující florbal. To vše se řídí podle
kalendáře, ve kterém se musí najít prostor pro další společenské akce
pro  veřejnost.  Každoročně  se  opakující  akce  se  snažíme  pořádat
ve stejném  termínu.  Dále  probíhala  oprava  a  údržba  budovy
sokolovny,  což  jsou  věci,  které  běžný  uživatel  ani  nepostřehne.
Jedná se o nové chodníky, údržbu podlahy, vymalování. Činnost TJ
je závislá na každodenní  práci  a nezištné pomoci  lidí,  kteří  se na
jednotlivých  akcích  podílejí.  Proto  bych  rád  touto  cestou  všem  poděkoval  a  popřál  jim  hodně  zdraví
a spokojenosti do následujícího roku.

 Stanislav Neuvirt
   

V zimě dodržujte zásady bezpečné jízdy
V zimním období řeší policisté mnoho dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci pokryté ledem
nebo  sněhem.  Řidiči  v zimním  období  nepřizpůsobují  rychlost  svého  vozidla  povětrnostním  podmínkám
a na kluzkém povrchu komunikací dostávají smyk, který velmi často nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl
jízdy v zimním a letním období se velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik vozidla
k povrchu silnice a s větším nebezpečím smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky vozidla. 
V době od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo kategorie M (motorová vozidla, která mají nejméně
čtyři  kola  a  používají  se  pro  dopravu  osob)  nebo  N  (motorová  vozidla,  která  mají  nejméně  čtyři  kola
a používají se pro dopravu nákladů) vybaveno zimními pneumatikami a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází  souvislá  vrstva  sněhu,  led  nebo  námraza  nebo  lze  vzhledem  k povětrnostním  podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo
s maximální  přípustnou hmotností  nepřevyšující  3 500 kg musí  mít  zimní  pneumatiky s hloubkou dezénu
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nejméně  4  mm  na  všech  kolech.  Vozidlo  s maximální  hmotností  převyšující  3  500  kg  musí  mít  zimní
pneumatiky na všech kolech hnacích náprav. Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 6 mm.
Bohužel si někteří  řidiči  neuvědomují,  že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období
nestačí. Je nutno dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Zde jsou některé z nich:
-  Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé  komunikaci  nesmíte  velmi  prudce brzdit,  zatáčet  nebo zrychlovat.
Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
- Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci
delší  brzdnou  dráhu  než  v létě  na  suché  silnici.  Brzděte  pozvolně,  aby  nedošlo  k zablokování  kol
a k následnému smyku.
- Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte
plynule a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.
- Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu nacvičte. V případě, že je budete
potřebovat, se vyhnete zbytečným problémům při jejich nasazování v terénu.
- Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu.  Ničím nerušený výhled z vozidla je jedním z předpokladů
bezpečné jízdy.
- Důležitá je i příprava vozidla na zimní období. Vozidlo vždy před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů skel. Svoje vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte. 
Na silnicích jezděte opatrně a snažte se, abyste se ze svých cest šťastně vrátili. 

nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence Oddělení tisku a prevence Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
    

Zápis do 1. třídy
Zápis  do  1.  třídy  Základní  školy  Nížkov  proběhne  v  pátek  23.  1.  2015
od 13 hodin do 16 hodin. 
Povinná  školní  docházka  začíná  počátkem  školního  roku,  který  následuje
po dni, kdy dítě dosáhne  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
K zápisu se tedy dostaví  děti,  které  dosáhnou  šesti  let  věku do 31. 8. 2015.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2015 do konce června
2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2015/2016,  je-li  přiměřeně  tělesně  i  duševně  vyspělé  a  požádá-li  o  to  jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku
v době od září 2015 do prosince 2015, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna 2016 do června 2016, je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
Bližší informace najdete na webu Základní školy Nížkov http://zs.nizkov.cz/.

Mgr. Marta Novotná
  

Přání
Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost a rozum. Smělost na to, abychom

změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím,
co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. 

Reinhold Niebuhr
Krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody, smělosti,

vyrovnanosti a rozumu přejí
žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov

Pozvánka
Základní škola Nížkov pořádá v neděli 18. 1. 2015 v sokolovně

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Začátek ve 14 hodin.

Srdečně zvou zaměstnanci a žáci 2. stupně Základní školy Nížkov
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podatelna@nizkov.cz
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