
Číslo 4 Ročník 2016

Přání
Přeji  Vám  jménem  svým  a  obecního  úřadu  krásné
a pohodové  prožití  svátků  vánočních, do  nového  roku
především  pevné  zdraví,  hodně  úspěchů  v osobním,
společenském i pracovním životě, vzájemné porozumění
a toleranci,  pohodu,  dostatek  štěstí,  lásku  od  svých  bližních  a hojnost
Božího požehnání do Vašich rodin.

Josef Vlček – starosta obce

„Existují pouze dva dny v roce, kdy
nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je

včerejšek a druhým zítřek. Proto je
dnešek tím správným dnem, kdy má

člověk milovat, konat a žít.“
Dalajláma

Děkujeme  všem  spoluobčanům  za  spolupráci,  podporu  a  trpělivost
a přejeme spokojené a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Bohuslav Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Věra Havlíčková, Josef Ločárek, Miloslav Marek,
Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Mgr. Marta Novotná, Zdeněk Pojmon, Milan Šurnický, David Toufar,

Kamil Vejvoda, Josef Vlček
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Poděkování
Děkuji  všem  spoluobčanům,  podnikatelům  a  spolkům  za  spolupráci
a vzájemnou výpomoc v uplynulém roce. Poděkování patří všem, kteří se
starají  o  hezký  vzhled  naší  obce,  kteří  se  zajímají  o  dění  v obci
a reprezentují naši obec. Děkuji také Základní škole Nížkov a Mateřské
škole  Nížkov  a  všem  spolkům  za  přípravu  a  zajištění  kulturních
a sportovních akcí v naší obci. Jakákoliv dobrovolná práce ve prospěch
obce je neocenitelná. Srdečně děkuji všem.

Josef Vlček – starosta obce

Informace o uzavření úřadu
Obecní  úřad  Nížkov bude  pro  veřejnost  od  čtvrtka  22.  prosince  2016
do 2. ledna 2017 uzavřen. Otevřeno dle zavedených úředních hodin bude
od 3. ledna 2017.

Josef Vlček – starosta obce

Kontejner na elektroodpad
Kontejner  na  použité  drobné  elektrospotřebiče  a akumulátory  je
za prodejnou  COOP  v Nížkově.
Do kontejnerů patří  baterie
a drobná elektrozařízení,  jako jsou
např.  kalkulačky,  rádia,  drobné
počítačové  vybavení,  discmany,
telefony,  elektronické  hračky
a podobně.
Do  kontejnerů nepatří televizory,
počítačové  monitory,  zářivky,
úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např.  ledničky,
pračky,  chladničky  a podobně),  stejně  jako tonery,  CD,  videokazety
a jiná záznamová media. Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.

Josef Vlček – starosta obce

Průběh pozemkových úprav v k. ú. Nížkov, Špinov a Buková
Za  obec  Nížkov  byla  podána  na  Krajský  pozemkový  úřad  pro  Kraj
Vysočina,  pobočku  Žďár  nad  Sázavou  žádost  o  pozemkové  úpravy
v katastrálních územích Nížkov, Špinov a Buková 26. 9.  2016. Žádost
obce byla podpořena podpisy vlastníků nad 50  % výměry zemědělské
půdy  ve  výše  uvedených  katastrálních  územích.  Následně  Pozemkový
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úřad  ve  Žďaře  nad  Sázavou  zahájil  řízení  o  pozemkových  úpravách
veřejnou  vyhláškou  vyvěšenou  na  úředních  deskách  obce  NÍŽKOV
a Pozemkovém  úřadě  ve  ŽĎÁŘE  NAD  SÁZAVOU.  Dnem  zahájení
pozemkových úprav je 11. 11. 2016. V roce 2017 bude probíhat příprava
podkladů, evidence vlastníků půdních bloků a  výběrová řízení na práce
související  s pozemkovou úpravou (geodetické  řízení,  projekční  služby
atd).  Začátkem  roku  2018  proběhne  úvodní  jednání  všech  vlastníků
zemědělské  půdy  k pozemkovým úpravám (ustanovení  sboru  zástupců
vlastníků půd, plánování společných zařízení – cesty, rybníky, biopásy,
erozní protiopatření atd.). 
Na závěr bych chtěl jménem obecního úřadu poděkovat všem vlastníkům
půdy v jednotlivých katastrálních územích a lidem podílejícím se na této
náročné  akci  za  aktivní  zájem a  dobrou  spolupráci  při  tvorbě  návrhu
pozemkových úprav a zdárné podání žádosti.

Petr Němec – místostarosta obce

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího zdroje
Městský úřad Žďár nad Sázavou odbor životního prostředí upozorňuje, že
provozovatel  spalovacího  stacionárního  zdroje  na  pevná  paliva
o jmenovitém  tepelném  příkonu  od  10  kW  do  300  kW  včetně,  který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např.
kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona
č.  201/2012 Sb.,  o  ochraně  ovzduší,  v  platném znění  (dále  jen  zákon
o ochraně  ovzduší)  zajistit  provedení  první  kontroly  technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h)
zákona o ochraně ovzduší. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena
výrobcem  spalovacího  stacionárního  zdroje  a  má  od  něj  udělené
oprávnění  k  jeho  instalaci,  provozu  a  údržbě).  Seznam  odborně
způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad  o  provedení  kontroly
vystavený  odborně  způsobilou  osobou  je  provozovatel  povinen
předkládat  na vyžádání  obecnímu úřadu obce s  rozšířenou působností.
Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který
lze  uložit  pokutu.  Více  informací  poskytne  Ing.  Kubálková,  e-mail:
jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345.

Josef Vlček – starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
14. 10. 2016 v 1900 hodin v Bukové

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

nepřítomen 1, omluven 2.
2. Smlouvu s DP stavební, Špinov 22 na zimní údržbu obce. Hlasování:

pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
3. Dokončení  stavby mostu  u  Červeného mlýna.  Hlasování:  pro  13,

proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
4. Dodatek  ke  smlouvě  na  dokončení  víceúčelového  hřiště  za

sokolovnou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.

5. Úpravy  okolí  víceúčelového  hřiště  za  sokolovnou.  Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

6. Dar 20 tisíc Kč ZD Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že možností provozování pobočky Pošta
partner Obcí Nížkov se bude zabývat na některém z příštích zasedání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
III.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  vyslovilo  kladné  stanovisko
k připravované výstavbě seniorského domu v Sázavě. Hlasování: pro 9,
proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.
IV. Zastupitelstvo obce Nížkov udělilo Lesnímu družstvu obcí Přibyslav
souhlas  s provedením  prací.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
V. Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Přípravu rozpočtu na rok 2017.
2. Možnosti úpravy okolí víceúčelového hřiště za sokolovnou, oplocení

hřiště a osázení břehů okrasnou dřevinou.
3. Žádost  ZD  Nížkov  o  příspěvek  na  opravu  obecní  cesty

p. č. KN 365/1 v k. ú. Buková.
4. Možnost vybudování čistírny odpadních vod v Bukové.

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Možném rozdělení obecních pozemků  na stavební parcely v lokalitě

Loučka.
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2. Připravované  dražbě  nemovitosti  a  pozemku  p.  č.  20/1,  20/2
a 330/39 v k. ú. Buková.

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Zdeněk Mokrý

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
11. 11. 2016 v 1900 hodin ve Špinově

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

nepřítomen 0, omluven 2.
2. Záměr na vybudování  víceúčelové plochy ve Špinově.  Hlasování:

pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
3. Dodatek  č.  5  ke  změně  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace

Základní  škola  Nížkov.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.

4. Prodej stavební parcely p. č. 943/75 v k. ú. Nížkov panu … a zřízení
věcného  předkupního  práva  na  stavební  parcelu  p.  č.  943/75
pro obec  Nížkov.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.

5. Prodej stavební parcely p.  č.  943/73 v k.  ú.  Nížkov paní ...  Žďár
nad Sázavou  a  zřízení  věcného  předkupního  práva  na  stavební
parcelu p. č.  943/73 pro obec Nížkov. Hlasování:  pro 13, proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce Nížkov vyslovilo souhlas s rekonstrukcí sítě NN
v Nížkově  a  s  uzavřením  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností E-ON. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 2.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

1. tom, že obec Nížkov uzavře se společností E-ON smlouvu o zřízení
věcného  břemene  na  zařízení  E-ON na  pozemcích  ve  vlastnictví
obce.

2. dokončení opravy propusti u Červeného mlýna.
3. průběhu dokončování výstavby oplocení areálu za sokolovnou.
4. dokončené  výsadbě  dřevin  vedle  tribuny  víceúčelového  hřiště

za sokolovnou.
5. přípravě kolaudace víceúčelového hřiště  za sokolovnou a propusti

u Červeného mlýna.
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6. změně názvu a formy firmy z Miloslav Odvárka ODAS na ODAS –
Odvárka s. r. o.

7. tom, že byla dohodnuta směna pozemků v lokalitě Loučka s panem
… . V současné době probíhá příprava geometrického plánu.

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Věra Havlíčková

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
24. 11. 2016 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen

2, omluven 2.
2. Rozpočtové  opatření  17/2016  ze  dne  24.  11.  2016  rozpočtovou

změnu číslo 147. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
1, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh  vyrovnaného  rozpočtu  obce  na  rok  2017  –  příjmy

14 430 000,- Kč, výdaje 14 430 000,- Kč.
2. Možnost nákupu elektrické tříkolky na dovážení obědů do Základní

školy Nížkov.
3. Žádost KARMEL SÁZAVA, z. s., Sázava o dar na výstavbu kaple.
4. Možnost osvětlení přechodu u Základní školy Nížkov.
5. Možnosti přesunu autobusové zastávky.

III.  Zastupitelstvo  obce  bylo  informováno  o  průběhu  komunikace
s manažery  České  pošty  s.  p.  ohledně  převodu  pobočky  v  Nížkově
na pobočku Pošta partner.

Ověřovatelé: Jaroslava Dočekalová a Bohuslav Eliáš

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem
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Můžeme  říct,  že  setkání  s  Mikulášem  pod  vánočním  stromem  se
v Nížkově pomalu stává tradicí. 2. 12. 2016 proběhlo již třetí a na jeho
přípravě a průběhu se podílela kromě Obce Nížkov opět Základní škola
Nížkov, Mateřská škola Nížkov a Český svaz žen Nížkov. Balíčky, které
rozdával  Mikuláš,  nám  opět  připravily  pracovnice  prodejny  COOP
Nížkov,  za  což  jim srdečně  děkujeme.  Program tradičně  zahájily  děti
z mateřské  a základní  školy.  K  přítomným  pak  promluvil  i  pan  farář
Mgr. Ing.  Zdeněk  Sedlák.  S  dalším  programem,  který  měl  obdobný
scénář jako v loňském roce, děti seznámil Mikuláš s andělem. Mezitím se
na návsi zase objevila doupata čertů a Mikuláš s andělem se přesunuli
do své andělské kanceláře. Děti, které chtěly od Mikuláše dostat balíček,
si vyzvedly v andělské kanceláři kartu a vydaly se na čertovskou stezku,
na níž musely splnit šest úkolů, které jim čerti zadali. Za plnou kartičku
pak děti u Mikuláše získaly balíček s dobrotami. 
Od tři čtvrtě na pět program pokračoval opět písničkami žáků základní
a mateřské  školy,  proslovy   paní  ředitelky  Mateřské  školy  Nížkov
a starosty Josefa Vlčka a vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu. 
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kdo se na akci
jakkoli podíleli: Obci Nížkov, zvláště panu starostovi, učitelům a žákům
Základní školy Nížkov, členkám Svazu žen Nížkov a učitelkám a dětem
z Mateřské školy Nížkov. 
Doufáme, že se setkání s Mikulášem pod vánočním stromem všem líbilo,
že si užili hezké adventní odpoledne a že se za rok zase na návsi všichni
sejdeme.

Mgr. Marta Novotná

Zpráva o činnosti SDH Nížkov
Vážení  občané,  dovolte  mi,  abych  vás  seznámil  s  činností  hasičského
sboru. Letos jsme prožívali chvíle veselé, ale i ty smutné.
V lednu se naši zástupci zúčastnili výroční schůze okrsku Velká Losenice
ve Velké Losenici.
27.  2.  2016 jsme  pomáhali  organizovat  okrskový hasičský  ples,  který
probíhal v Nových Dvorech.
29. 4. 2016 vyhlásil okrsek Velká Losenice námětové cvičení. Do Velké
Losenice  se  sjelo  11  hasičských  sborů.  Z  našeho  sboru  se  cvičení
zúčastnilo 12 hasičů. Voda se nasávala z potoka pod kostelem V Olšinách
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a dopravovala se 1 650 metry hadic po cestě přes Velkou Losenici na pole
Pod Háječkem.
V neděli 8. 5. 2016 jsme oslavili 135 let založení našeho sboru. V 8 hodin
byla  v  kostele  sv.  Mikuláše  sloužena  panem  farářem  Mgr.  Filipem
Foltánem mše svatá za zemřelé i živé členy nížkovského sboru. Mše svaté
se zúčastnilo  ve stejnokrojích 53 hasičů z celého okrsku.  Při  této mši
svaté pan farář požehnal náš nový sborový prapor. Ten byl vyroben podle
heraldického  návrhu  Martina  Blažka  z  Nových  Dvorů.  Prapor  vyšila
ve své  dílně  Věra  Rokytecká  v  Černožicích.  Na  prapor  a  oslavu  nám
přispěly Obec Nížkov,  Zemědělské družstvo Nížkov a  NIROS s.  r.  o.
Nížkov,  za což  jim  ještě  jednou  srdečně  děkujeme.  Po  mši  svaté
následovala slavnostní schůze v místní sokolovně. Při této schůzi zástupci
okresního výboru předali některým našim členům vyznamenání, které jim
bylo uděleno okresním, krajským nebo ústředním výborem.
29.  5.  2016 se 17 našich členů ve stejnokrojích zúčasnilo Božího těla
v kostele  i  následného průvodu po vsi.  Při  průvodu jsme také  zajistili
bezpečnost silničního provozu.
13. 6. 2016 v 9.30 hodin dostala celá zásahová jednotka sboru na telefon
zprávu o úniku čpavku ve firmě Fritagro Nížkov. Jednalo se o námětové
cvičení.  U  hasičské  zbrojnice  se  sešlo  sedm členů  zásahové  jednotky
a ihned  vyjeli  k  místu  zásahu.  Byli  tam  jako  první  sbor.  Dále  přijel
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze Žďáru nad Sázavou oběma
auty  a  sbory  dobrovolných  hasičů  z  Velké  Losenice  a  z  Přibyslavi.
Na závěr  velitel  zásahu  J.  Ptáček  poděkoval  všem  hasičům  za  dobře
vykonanou  práci  a  ukázněnost  při  cvičení.  Majitel  Fritagra  ukázal
hasičům, kde je čpavek uskladněn a odkud by mohl uniknout. Poděkoval
hasičům, že jsou připraveni na možnou havárii.
V červnu sedm členů sboru vyčistilo koupaliště od nánosu bahna.
V srpnu jsme připravili hasičské auto na technickou prohlídku a následně
ji nechali ve Žďáru nad Sázavou udělat.
7. 9. 2016 měl pohřeb náš bývalý velitel pan František Dočekal. Pohřbu
se zúčastnila delegace z okresního výboru ve složení: náměstek starosty
SH ČMS  a  starosta  Krajského  výboru  Kraje  Vysočina  Jan  Slámečka
a vedoucí aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou Ladislav
Fajmon.  Dále  se  pohřbu  zúčastnilo  šedesát  hasičů  ve  stejnokrojích
z okrsku Velká Losenice a okolních sborů.
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Během  roku  udržujeme  hasičskou  techniku  a  výzbroj  v  dobrém
technickém stavu, aby byla v době potřeby připravena k zásahu.
Zúčastnili  jsme  se  také  oslav  120  let  od  založení  hasičských  sborů
v Blažovicích, oslavy 110 let založení sboru v Sirákově, oslavy 100 let
založení  sboru  v  Pořežíně  a  oslav  130  let  založení  sboru  ve  Velké
Losenici.
Zveme muže i ženy, kteří mají zájem pracovat v hasičském sboru a být
připraveni pomoci svým spoluobčanům, aby rozšířili naše řady. Přihlásit
se mohou u jednatele sboru pana Josefa Laštovičky.
Na  závěr  Vám  všem  přeji  šťastné  a  veselé  prožití  svátků  vánočních
a hodně zdraví a Božího požehnání v novém roce 2017.

Josef Laštovička – jednatel SDH Nížkov

Rozsvěcení vánočního stromu v Bukové 
V sobotu 3. 12. 2016 se od sedmnácti hodin konalo rozsvěcení vánočního
stromu v Bukové. Dobrovolní hasiči a ostatní obyvatelé Bukové připravili
krásnou  předvánoční  atmosféru,  při  které  jsme  se  zahřáli  punčem,
nechyběla ochutnávka cukroví a zabijačkových specialit. Dobrou náladu
doplnila svým zpěvem schola Calandrella a od barborky dostaly nadílku
nejen děti, ale i ostatní.

Josef Vlček – starosta obce

Příspěvek Českého svazu žen Nížkov
Český  svaz  žen  Nížkov  má  32  členek.  Barborky  a  Mikuláše  máme
za sebou a blíží se konec roku. 
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Chtěly bychom pozvat všechny občany na vánoční bruslení do Žďáru nad
Sázavou ve středu 28. 12. 2016, které je pro všechny účastníky zdarma.
Zimní stadion máme zamluvený od 8.30 do 9.45 hodin. Kdo rád bruslí,
přidejte se. Vezměte děti, rodiče, tetu, strejdu a všechny známé a pojeďte
se s námi vyřádit na led. Kluci si mohou zahrát hokej, ledovou plochu
rozdělíme. Už teď se těšíme. 
Všem občanům přejeme krásné vánoční svátky a do roku 2017 jen to
nejlepší. 

Za ČSŽ Ilona Toufarová

Myslivecký spolek
Náš  spolek  myslivecky  hospodaří  na  1 734  ha
a má v současné době 21 členů. V letošním roce
nám  jeden  člen  přibyl  a  bohužel  nás  navždy
opustil  náš  dlouholetý  člen,  bývalý  myslivecký
hospodář, pan Jan Němec. Tak jako každý rok je
naší povinností zvěř nejen lovit,  ale hlavně o ni
pečovat tak, abychom ji mohli uchovat pro další
pokolení myslivců. Hlavním úkolem v péči o zvěř
je každoroční zimní přikrmování. I když poslední
zimy  byly  mírné,  přesto  jsme  opět  zajistili  pro
zvěř  40 q ovsa,  15 q speciálních granulí  pro spárkatou zvěř,  nasušili
kvalitní jetel a individuálně si každý zajistil dužnaté krmivo – brambory,
jablka, jeřabiny. Kamennou sůl předkládáme celoročně. Děti z mateřské
školy nám nasbíraly kaštany a žaludy. Letos jich bylo rekordní množství
– 600 kg, za což jim srdečně děkujeme. Dalšími důležitými činnostmi,
které  provádíme  během  roku,  je  ochrana  mladé  zvěře  při  senoseči,
udržování  pachových  ohradníků  u  silnic,  léčení  spárkaté  zvěře  proti
parazitárním onemocněním a další. 
Hlavním druhem zvěře, o které víme a pečujeme o ni, je zvěř srnčí, dančí
a divočáci,  z drobné zvěře pak zajíc,  kačeny a ze škodné zvěře lišky,
kuny, jezevci. 
I  v letošním roce  jsme  zakoupili  zajíce  (8  ks)  pro  osvěžení  krve.  Po
aklimatizování je vypouštíme do honitby, kde následně alespoň 3 roky
neplánujeme  žádný  hon.   Pochopitelně  je  třeba  tlumit  škodnou,  která
na zajících páchá značnou škodu. U lišek,  kun,  jezevců to problém až
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takový není, ale u dravců a výrů (jejich stavy se zvyšují) je, jelikož jsou
zákonem chráněni a nelze je lovit. 
V posledních letech se zvýšily stavy divočáků, a to i u nás. Napomáhají
tomu velké počty lánů kukuřic a řepek, kde mají přes letní období klid
a potravu,  proto  se  je  snažíme  nalákat  na  lepší  krmivo  a  následně  je
lovíme, abychom zamezili páchání škod na zemědělské produkci. 
V letošním  roce  jsme  zatím  ulovili  8  divočáků,  4  kusy  dančí  zvěře,
32 kusů srnčí zvěře, 4 zajíce (1 hon) a 19 lišek. 
Z kulturní  činnosti  jsme  letos  pořádali  pro  širokou  veřejnost  „Pálení
čarodějnic“ a tradiční taneční zábavu Poslední leč. U ZD Nížkov jsme
odpracovali  2  brigády  při  sběru  kamení  na  poli.  Též  jsme  pomohli
obecnímu úřadu při sázení stromků v lese. Spoustu dalších brigádnických
hodin jsme strávili v naší klubovně, kde se vybudoval skládek, vyměnila
okna za plastová a prováděly se udržovací práce. 
Během roku každý z nás věnoval myslivosti spoustu času, o kterém se
zde nezmiňuji, proto bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou
práci, veřejnosti za pochopení a toleranci pro náš koníček a všem Vám
popřát spokojené a klidné Vánoce a zdraví a štěstí v novém roce. 
MYSLIVOSTI ZDAR!

Pavel Němec

Příspěvek TJ Sokol
Tento  rok  tělocvičná  jednota  opět  pořádala  taneční  zábavy, které  jsou
každoročně zpravidla ve stejných termínech. Ze sportovních
akcí se tradičně koná přespolní běh, sportovní odpoledne,
turnaj  v malé  kopané  a turnaj  ve  stolním  tenise.
V sokolovně  probíhá  mimo  stolního  tenisu  i cvičení  dětí

a žen dle týdenního rozvrhu.
V červnu se značná část dětí zúčastnila župního přeboru v atletice, který
se konal  v Přibyslavi.  Naši  závodníci  získali  hodně předních umístění,
zvláště pak v mladších kategoriích.
Výbor TJ se snaží zabezpečit činnost jednot, jak po stránce organizační,
tak i finanční, aby byl zachován standard z předchozích let. Musím také
konstatovat, že doba spolkové činnosti moc nepřeje, ale je na zástupcích
spolků, jak se s nástrahami poperou.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017.

                                                                                               Stanislav Neuvirt
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Divadelní představení

V neděli 27. 11. 2016 proběhlo v místní sokolovně divadelní představení
„Ještě  jednou,  profesore“.  Komediální  hra  byla  ze  současnosti
pro pobavení a i  zamyšlení nad dnešním způsobem života.  Líčila osud
vysokoškolského  profesora,  který  utíká  před  vyhořelým  manželstvím
a okolním světem,  jehož moderním způsobům nerozumí,  do světa své
milované literatury. Kulturního odpoledne se zúčastnilo zhruba 80 diváků
a hru nám zahrála divadelní společnost CHÁTRA ze sousední Sázavy.
Chtěl bych moc poděkovat všem divákům, kteří přišli podpořit kulturu
v obci,  a  všem spoluobčanům popřát  krásné  prožití  vánočních  svátků,
hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání a v novém roce jen to nejlepší.

Bohuslav Eliáš

Společenská rubrika
V této rubrice budeme zveřejňovat životní jubilea 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80 let a od 81 let každý rok. S ohledem na  § 5 zákona č 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů můžeme zveřejňovat pouze údaje těch občanů,
kteří poskytli obci písemný souhlas se zveřejním osobního údaje.

V roce 2016 oslavili (nebo v prosinci oslaví)
významné životní jubileum:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Anna Pibilová Nížkov 86 let

Jaroslava Jakešová Nížkov 84 let

Marie Nováková Buková 83 let

Josef Vlček Nížkov 82 let

Marie Pátková Nížkov 80 let
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František Filip Nížkov 80 let

Marie Marková Špinov 75 let

Květoslava Němcová Špinov 70 let

Hedvika Chromá Nížkov 70 let

František Březina Nížkov 70 let

Anna Landová Nížkov 65 let

Jana Marková Nížkov 65 let

Bedřich Bartošík Nížkov 60 let

Miroslav Lacina Nížkov 55 let

Luděk Dočekal Špinov 55 let

Marie Linhartová Buková 50 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.)

V roce 2016 se narodili:
Jméno a příjmení dítěte Bydliště Měsíc narození

Jiří Špaček Nížkov Únor 

Jonáš Baumruk Nížkov Únor 

Filip Nejedlý Poděšín Duben 

Mikuláš Halík Nížkov Srpen 

Tamara Pojmonová Nížkov Srpen 

Michal Stránský Nížkov Září 
Vážení  rodiče,  přejeme  vašemu  miminku  pevné  zdraví  a  krásný
dlouhý život. Ať nepozná, co je bolest, a žije jenom v lásce. Ať má
šťastné dětství a ještě šťastnější dospělost. Ať mu svět leží u nohou.
(V této rubrice jsou uvedeny pouze ty děti, jejichž rodiče předali obci písemný souhlas se zveřejněním.)

Mgr. Marta Novotná

RIZIKOVÉ VÁNOCE
K adventu neodmyslitelně patří nákupní horečky, shon a stres při vybírání
a pořizování dárků pro rodiny a blízké. V nákupních centrech, různých
obchodech a na rušných ulicích těchto situací zneužívají všeteční kapsáři.
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Ti nejraději vyhledávají  místa s velkou koncentrací lidí,  kde se mohou
rychle  a  nepozorovaně  ztratit  v davu.  Ideální  příležitostí  jsou  pro  ně
i předvánoční kulturní akce – rozsvěcení vánočního stromečku, veřejné
zpívání koled a mikulášské besídky.
Policie vyzývá občany k větší opatrnosti a obezřetnosti. 
 Kabelky a batohy nenoste na zádech, kde na ně nevidíte. Mějte je

dobře zapnuté a neustále na očích. Nikdy je neodkládejte na pultech
nebo nákupních vozících a to ani na krátký okamžik.

 Peněženky  a  mobilní  telefony  nenoste  v  zadních  kapsách  kalhot.
Ideálním místem je vnitřní kapsa bundy nebo na dně dobře uzavřené
příruční tašky.

 Nedávejte si své cenné věci do tašek, které se nedají uzavřít.
 PIN kód a platební kartu nikdy nemějte pohromadě.
 V případě  krádeže  ihned  vše  oznamte  policii  a  platební  kartu  si

zablokujte.      
Další  nebezpečí  číhá  na  parkovištích  u  nákupních  center  a  obchodů.
Ve svých vozidlech by lidé neměli  nechávat  nic,  co by zloděje mohlo
přilákat.  Pečlivě  si  vše  uschovejte  nebo  raději  vezměte  do  obchodu
s sebou.  Vždy  si  pečlivě  vozidlo  uzamkněte,  i  když  jdete  jen  odvézt
nákupní  vozík  do  stojanu.  Buďte  obezřetní  i  při  ukládání  nákupu
do zavazadlového  prostoru  nebo  usazování  dětí  do  autosedaček.
Nenechávejte  kabelky,  mobilní  telefony  nebo  peněženky  jen  tak
na sedadlech,  kde  jsou  zlodějům  přímo  na  očích.  Ti  se  pak  do  auta
dostanou jakýmkoli nešetrným způsobem a nejen, že odcizí vaše cennosti,
ale navíc vám vozidlo i značně poškodí. 

por. Mgr. Tomáš Procházka  - koordinátor prevence, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Bezpečnost chodců
V pondělí 12. prosince začala v našem kraji dopravně bezpečnostní akce
zaměřená  na  viditelnost  účastníků  silničního  provozu.  Do  dopravně
bezpečnostní akce, která bude pokračovat i v lednu a únoru příštího roku,
jsou  zapojeni  především  dopravní  policisté,  kteří  se  budou  v rámci
kontrol  ve  spolupráci  s  policisty  oddělení  tisku  a  prevence  zaměřovat
především  na  chodce,  zdali  dodržují  všechna  ustanovení  zákona
o provozu na pozemních komunikacích. 
Pravidla  pohybu  chodců  po  komunikacích  upravuje  zákon  o  provozu
na pozemních  komunikacích.  Chodec  musí  užívat  především chodníku
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a tam,  kde  chodník  není,  se  chodí  po  levé  krajnici  nebo  co  nejblíže
při levém okraji vozovky.  Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše
dva  vedle  sebe.  Při  snížené  viditelnosti  nebo  v  nebezpečných
a nepřehledných  úsecích  smějí  jít  chodci  pouze  za  sebou.  Chodec  je
povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je
od něho vzdálen do padesáti  metrů. Na přechodu pro chodce se chodí
vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen
kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit,
zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen
pokud s  ohledem na  vzdálenost  a  rychlost  jízdy  přijíždějících  vozidel
nedonutí  jejich  řidiče  náhle  změnit  směr  nebo  rychlost  jízdy.  Jakmile
vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam
bezdůvodně  zastavovat  nebo  zdržovat.  Chodec  také  nesmí  překonávat
zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
Od  20.  února  letošního  roku  vstoupila  v  účinnost  novela  zákona
o provozu  na  pozemních  komunikacích.  Tato  novela  kromě  jiného
přinesla novou povinnost  pro chodce.  Jde o povinnost  užití  reflexního
prvku  při  nedostatečné  viditelnosti.  Užitím  reflexního  prvku  nebo
oděvního  prvku  s reflexními  doplňky  se  dosáhne  významného
zviditelnění chodce. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost
200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat.
Reflexní  prvek umístěný na  viditelném místě  musí  mít  každý chodec,
který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci,
na níž není chodník ani veřejné osvětlení.  
Za  nesplnění  povinnosti  dané  novelizovaným  zákonem  lze  uložit
blokovou pokutu až 2 000 korun. 

mjr. JUDr. Dana Čírtková - vedoucí oddělení -  tisková mluvčí, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

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

3. 1. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

21. 1. 2017 od 20 hodin, 
sokolovna Nížkov

Maškarní ples 
Hudba: Bosorky

TJ Sokol Nížkov

22. 1. 2017 od 14 hodin, 
sokolovna Nížkov

Dětský karneval 
s Milanem Řezníčkem

Základní škola 
Nížkov
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7. 2. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

4. 3. 2017 od 17 hodin, 
sokolovna Nížkov

Oslava MDŽ
Hudba: Sádlo v pohybu

ZO KSČM 
Nížkov

7. 3. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

4. 4. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

23. 4. 2017, sokolovna 
Nížkov

Jarní zpívání Základní škola 
Nížkov

2. 5. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

11. 5. 2017 v 15.30 hod. 
Mateřská škola Nížkov 

Tvořivé odpoledne pro 
maminky s dětmi - Den 
matek

Mateřská škola 
Nížkov

Mgr. Marta Novotná

Poděkování a přání Základní školy Nížkov
Děkujeme srdečně všem, kteří  v roce 2016 spolupracovali  se Základní
školou Nížkov nebo se jakkoli podíleli na jejím chodu. Bez jejich pomoci
bychom  se  v  žádném  případě  neobešli.  Doufáme,  že  tato  výborná
spolupráce  bude  i  nadále  pokračovat  a  že  se  na  pomoc  a  vstřícnost

institucí,  spolků  a  veřejnosti  budeme
i nadále moci spolehnout.

„Když to nejméně čekáme, život nám
položí do cesty překážku, aby vyzkoušel

naši odvahu a ochotu se změnit.“
(Paulo Coelho)

Přejeme  všem  krásné  a  spokojené
Vánoce prožité s rodinou a do nového roku hodně zdraví, štěstí a síly
překonávat všechny překážky a nástrahy života. 

Za zaměstnance Základní školy Nížkov Mgr. Marta Novotná

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, e-mail: nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz,
Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v prosinci 2016, 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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