
Periodický tisk územního samosprávného celku
                         Číslo 2 Ročník 2021

 Oprava křížku na hřbitově 

Na hřbitově byl opraven kříž, jehož stav už odpovídal datu postavení. Kříž zde stál
v  podstatě  bez  větších  oprav  od  založení  hřbitova  v  šedesátých  letech.  Po
odsouhlasení v zastupitelstvu obce byl litinový kříž demontován a byly rozebrány
i jeho  jednotlivé  části.  Všechny  části  byly  pečlivě  očištěny,  deska  s  nápisem
i soška  s  andělem natřeny  kvalitní  barvou  a  korpus  Ježíše  byl  pozlacen.  Před
konečnou montáží byl mechanicky očištěn a ošetřen i mramorový podstavec. Na
odborné práce, pozlacení aj. finančně přispěla obec. Ostatní práce byly provedeny
bezplatně.  Zde  je  na  místě  poděkovat  Marii  Loubkové,  Zdeňku  Bruknerovi
a Bohuslavu Eliášovi st., kteří nám s renovací kříže velmi pomohli. 

Bohuslav Brukner a Bohuslav Eliáš ml. 
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Další dvě datování do středověku 
V prvním letošním čísle Nížkovských listů jsem slíbil zveřejnit výsledky
toho,  jak  dopadne  radiouhlíkové  datování  dalších  dvou  vzorků  kostí
z kostnice,  tentokrát z obou pilířů bližších dveřím (tj.  při východní zdi
kostnice,  bližší  kostelu).  Nedávno  mne  pan  profesor  Václav  Smrčka
z 1. lékařské  fakulty  Univerzity  Karlovy,  který  zde  provádí  výzkumy,
informoval o tom, že oba vzorky byly určeny do 13. století. 
Zatím tedy máme z nížkovské kostnice datované dva vzorky do 14. století
a dva do 13. století. Analýzy stáří všech čtyř dosud odebraných vzorků
kostí  se prováděly v zahraničí,  neboť v Česku se první zařízení tohoto
druhu teprve buduje v Řeži u Prahy. 
Čtyři  vzorky  samozřejmě  nemohou  postihnout  celý  objem  uložených
ostatků. Proto stále zůstává otevřená možnost, že se v kostnici nacházejí
rovněž ostatky lidí zemřelých v 18. století v době tereziánských válek, jak
se dosud tradovalo. Myslím, že z dosavadních výsledků datování názorně
vidíme jednu věc. A sice to, jak cenným pomocníkem jsou pro historiky
nové metody přírodovědeckého bádání. 

Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák - farář

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
6. 5. 2021 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený  program schůze.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
2. Na  základě  doporučení  představenstva  LDO  Přibyslav  směnnou
smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav na
směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko a k. ú. Hodiškov za pozemky v k. ú.
Budeč u Žďáru nad Sázavou.  Hlasování:  pro 13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
3. Na  základě  doporučení  představenstva  LDO  Přibyslav  směnnou
smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a obcí Slavětín na
směnu  pozemků  v k. ú. Staré  Ransko   za  pozemky  v  k.  ú.  Slavětín
u Oudoleně.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.
4. Smlouvu číslo  03/21/SFP/81  mezi  obcí  Nížkov a Svazem vodovodů
a kanalizací  Žďársko  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  akci
„Nížkov – vodovod a splašková kanalizace pro OS RD Loučka 4, etapa
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18  parcel“.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Nížkov
a Krajem Vysočina. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.
6. Rekonstrukci  části  veřejného  osvětlení  obce  Nížkov  a  uzavření
smlouvy  o  dílo  s firmou  Emont  Nové  Město  na  Moravě.  Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
7. Nákup LED světel veřejného osvětlení značky TUNGSRAM od firmy
ELKOV  Žďár  nad  Sázavou.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
8. Prodej části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Buková o výměře cca 46,17 m2

(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu ..., náklady hradí
kupující. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
9. Prodej části pozemku p. č. 1691/3 v k. ú. Nížkov o výměře cca 44,39
m2 (výměra  bude  upřesněna  geometrickým  plánem)  panu  ...,  náklady
hradí kupující.   Hlasování:  pro 13, proti  0,  zdržel se 0,  nepřítomen 0,
omluven 2.
10. Prodloužení termínu předložení pravomocného rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby rodinného domu
do  prosince  2021  …  .  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
11. Stanovy  dobrovolného  svazku  obcí  Mikroregion  Žďársko,  výši
členského  příspěvku  a  vstup  do  svazku  „Mikroregion  Žďársko,
dobrovolný  svazek  obcí“.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
12. Opravu  sochy  svatého  Jana  Nepomuckého  na  návsi  a  doplnění
nabídky  o kamenné  sloupky  s  řetězy.  Hlasování:  pro  9,  proti  0,
zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.
13. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období
2020 sestavenou ke  dni  31.  12.  2020 bez  výhrad.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
14. Závěrečný  účet  obce  za  rok  2020  bez  výhrad.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
15. Rozpočtové  opatření  číslo  5/2021  ze  dne  6. 5. 2021.  Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
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II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo Darovací smlouvu mezi obcí
Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na stavbu „Kanalizace,
inventární  číslo  MSZV  9023610“.  Hlasování:  pro  schválení  darovací
smlouvy 0, proti 13, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. Firmou  SATT  o  změně  trasy  kabelového  vedení  mezi  Nížkovem
a Bukovou.
2. O nabídce projekce letního kina.
3. O nabídce publikace „Žďársko nadhledem“.
4. Panem místostarostou o pozemkových úpravách v k. ú. Nížkov, k. ú.
Buková a k. ú. Špinov, které mají začít v letošním roce.
5. O průběhu přípravy dokumentace ke stavebním parcelám Loučka IV.
6. O podání žádosti o dotaci na přístavbu Mateřské školy Nížkov.
7. O vyúčtování dotace na hospodaření v lesích 2020.
8. Panem ... o problémech obyvatel DPŽ Nížkov.

Ověřovatelé: Miloslav Marek a Josef Ločárek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
24. 6. 2021 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený  program schůze.  Hlasování:  pro  14,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 1.
2. Zvýšení  rozpočtu  na  akci  Sportoviště  Buková.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
3. Vybudování sloupků s řetězy okolo sochy sv. Jana Nepomuckého na
návsi  a zadání  zakázky  panu  Kovaříkovi.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,
zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.
4. Rozpočtové  opatření  číslo  7/2021  ze  dne  24.  6.  2021.  Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
5. Odložení  realizace  akce  Stavební  úpravy,  nástavba  a  přístavba
mateřské školy v Nížkově a podání žádosti o dotaci příští rok. Hlasování:
pro 11, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.
II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo nákup kalendářů na rok 2022.
Hlasování: pro nákup 0, proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. Že dotace na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy
v Nížkově nebyla obci přidělena.
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2. O připravované rekonstrukci železniční tratě a zastávky Nížkov v roce
2026.
3. O průběhu  rekonstrukce  elektrické  sítě  a veřejného  osvětlení  v  obci
Nížkov.
4. O schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu nájemní s Lesy České republiky s. p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Radou obce Nížkov.
5. O nájmu, který obec platí Lesům ČR za nájem potoka, který protéká
Malinským rybníkem.
6. O přípravě výstavby kabelizace firmou Satt Žďár nad Sázavou.

Ověřovatelé zápisu: Jan Mokrý a Petr Novotný

Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslavili:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum 

Květoslava Němcová Špinov 75 let

František Štohanzl Špinov 83 let

Anna Landová Nížkov 70 let

Olga Brabcová Nížkov 83 let

Božena Šmídová Buková 81 let

Marie Kučerová Nížkov 84 let

František Veselý Nížkov 81 let

Miloslav Lacina Nížkov 60 let

Marta Peřinová Buková 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.)

Josef Vlček

Sběr hliníku a použitého kuchyňského oleje
Sběr  hliníku  a  použitého
kuchyňského  oleje  zajišťuje
pro  obec  Základní  škola
Nížkov.  Použitý  kuchyňský
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olej v uzavřené plastové lahvi lze ve škole odevzdat panu školníkovi nebo
uzavřenou láhev postavit ke vchodu do školy. 

Ve sběru hliníku pořádá škola pro
žáky  soutěž.  Hliník  lze  proto
odevzdat  prostřednictvím  žáků
Základní školy Nížkov nebo předat
panu  školníkovi  nebo  paní  Radce

Satrapové  ve  školní  družině,  případně  ve  vhodném  obalu  postavit  ke
vchodu do školy.

Mgr. Marta Novotná

Školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021 opět ovlivnila epidemiologická opatření, se kterými
jsme  se  museli  vyrovnat.  Osobní  přítomnost  žáků  ve  škole  nebyla
umožněna hned několikrát. Probíhala nejen distanční výuka, ale i výuka
střídavá, kdy žáci týden chodili do školy a týden se vzdělávali distančně.
Vzhledem k tomu, že distanční výuka probíhala už v loňském školním
roce,  byli  jsme  na  ni  dobře  připraveni.  Škola  je  vybavena  velkým
množstvím IT techniky  (notebooky a  tablety),  kterou  jsme i  tentokrát
zapůjčili  žákům,  kteří  o  ni  požádali.  Děti  i  učitelé  už  skvěle  ovládali
prostředí Microsoft TEAMS, kde distanční výuka probíhala, proto ti žáci,
kteří se poctivě distančním způsobem vzdělávali, neměli při návratu do
školy žádné problémy a učivo zvládli stejně, jako kdyby chodili do školy.
Novinkou  bylo  vzdělávání  střídavou  formou.  S  tou  se  museli  učitelé
naučit  pracovat  a  děti  se  s  ní  museli  vyrovnat.  Ne  každému  dítěti
vyhovovalo,  že  se  musí  každý  týden  vyrovnávat  s  jiným  režimem.
Pedagogové museli zvládnout výuku, kdy jednu hodinu učili děti ve třídě
a další  hodinu měli  on-line s  dětmi,  které  byly doma a vzdělávaly se
distančně. V závěru školního roku byla povolena osobní přítomnost ve
škole všem žákům, i když jsme museli dodržovat řadu opatření jako byla
ochrana nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, hygienická opatření,
testování atd. Vzhledem k tomu, že jsme museli dodržovat homogenitu
skupin žáků, nemohly proběhnout akce, při kterých se setkávají žáci celé
školy.  Byli  jsme  rádi,  že  jsme  mohli  zorganizovat  alespoň  slavnostní
vyřazení  žáků  9.  třídy,  které  proběhlo  za  účasti  rodičů  a  hostů,
a slavnostní ukončení školního roku.

Mgr. Marta Novotná

6



Sportoviště Buková
Většina z vás si jistě všimla, že v Bukové „vyrostlo“ nové sportoviště
a jeho zázemí. Protože celý areál ještě není v provozu, abyste si ho mohli
prohlédnout osobně, zveřejňujeme alespoň plánek budovy.

Josef Vlček
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Nástavba a přístavba budovy mateřské školy
Vzhledem  k  nedostatečné  kapacitě  budovy  Mateřské  školy  Nížkov
rozhodlo zastupitelstvo obce o jejím navýšení.  Byl vypracován projekt
a obec požádala o dotaci na výstavbu. Dotace obci nebyla v roce 2021
přidělena, proto byla realizace projektu odložena. Vzdělávání jedné třídy
Mateřské školy Nížkov, příspěvková organizace v současné době probíhá
v budově Základní školy Nížkov. Kapacita Mateřské školy Nížkov byla
sice zvýšena, ale řešení je to pouze dočasné a je MŠMT povoleno na
dobu  určitou.  Kapacita  třídy  v budově  základní  školy  je  maximálně
12 dětí.  Učebna,  kterou  v  současné  době  školka  využívá,  má  plochu
50,88 m².  Denní  místnost  dětí  je  vybavena  nábytkem  zohledňujícím
rozdílnou  výšku  dětí.  Tato  třída  mateřské  školy  má  k dispozici
samostatné hygienické zařízení. 

Josef Vlček
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Počet výtisků: 350 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, 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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