
Periodický tisk územního samosprávného celku

                         Číslo 2 Ročník 2022

ČSŽ 
V neděli 5. 6. 2022 jsme po dlouhé pauze konečně zase mohly uspořádat
dětské sportovní odpoledne. Počasí bylo jako vymalované. Pro děti jsme
nachystaly 10 soutěžních stanovišť, které lákaly svou rozmanitostí. Děti
si  vyzkoušely  svou  šikovnost  jak  manuální,  tak  vědomostní.  Za  své
výkony  si  odnesly  vždy  nějakou  odměnu.  Největší  cenou  byly  letos
polštářky ve tvaru kočiček a medvídků. 
V 15:00 hodin začala přednáška o životě opeřenců s názvem Učíme se
létat. Někteří jedinci se tak snažili, že málem opravdu vzlétli. 
Po celou dobu bylo k dispozici  bohaté  občerstvení.  Účast  byla  hojná.
Toto odpoledne se nám velmi vydařilo, a to nám dává chuť plánovat další
akce. Děkuji všem účastníkům za podporu a pomocníkům za pomoc při
organizaci. 
Na 5. 8. 2022 a 6. 8. 2022 plánujeme opět večerní posezení s promítáním.
Informace budou upřesněny. Srdečně zveme všechny milovníky letního
promítání. Přejeme všem občanům krásné léto.

Za ČSŽ Ilona Toufarová
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Mateřská škola Nížkov 2021 - 2022 
Co se u nás děje?
V mateřské škole se nacházejí v letošním roce tři třídy – Koťátka ve věku
2 - 4 roky, Sluníčka 4 - 5 let a Sovičky (odloučené pracoviště v základní
škole) nejstarší děti (6 - 7 let). Mateřská škola pořádá spoustu aktivit pro
děti, akcí, tvoření s rodiči, besídky pro veřejnost, divadelní představení
apod. Zde jsou některé z posledních měsíců:
Plaveckého kurzu o 10 lekcích se účastnilo 19 dětí. 

Ukliďme Česko! – projekt budující pozitivní vztah k přírodě.

Lidové  zvyky  a  tradice  -  Masopustní  průvod,  Vynášení  moreny,
Čarodějnické řádění 
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Kamarádi,  jedeme  na  výlet  –
návštěva  Modelového  království,
Muzea Žďár nad Sázavou „Výstava
na  Tvrzi“,  do  zookoutku  v Novém
Městě  na  Moravě,  do  hasičského
muzea v Přibyslavi.
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Návštěva autoopravny TD Cars
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Den dětí v duchu Indiánů

Beseda s Policií ČR 

Rozloučení s předškoláky 
V letošním školním roce je 10 předškoláků, kteří opouští poklidný přístav
mateřské školy, a vrhají se do vln zrádného oceánu zvaného škola. Dne
23. 6.  2022 proběhlo slavnostní pasování našich předškoláků, kde děti
předvedly pásmo básní, písní, které si pro rodiče připravily. Na závěr děti
obdržely pamětní list pro vzpomínku na mateřskou školu a spoustu dárků.
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Přejeme  našim  malým  hrdinům  klidnou  plavbu,  mnoho  nových
a příjemných zážitků. 

I když jsme vcelku aktivní mateřská škola, zapojujeme se do zajímavých
a přínosných projektů (Sokol, Eko kampaně, SYPO, iSophie, Šablony 3),
spolupracujeme  s organizacemi  (ZŠ  Nížkov,  MAP  III,  SPC  Březejc,
Záchrannými  složkami,  místními  myslivci,  firmami  a  dalšími)
a vymýšlíme pro děti spoustu programů, akcí a vystoupení, už se všichni
těšíme na prázdniny a odpočinek. A proto:
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Ukliďme Česko! – projekt budující pozitivní vztah k přírodě.

Lidové zvyky a tradice - Masopustní průvod, Vynášení moreny, 
Čarodějnické řádění 

     

Bc. Iva Štikarová – ředitelka MŠ Nížkov
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 4. 2022 
1. Zahájení,  navržení  zapisovatele  a  schválení  ověřovatelů  zápisu,  
schválení programu zasedání
2. Prodej pozemku p. č. 115/2 v     k. ú. Nížkov   
Přijato  usnesení  č.  1/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  prodej
pozemku p. č. 115/2 v k. ú. Nížkov o výměře 328 m2.
Přijato  usnesení  č.  2/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  nákup
pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Nížkov o výměře 328 m2.
3. Koupě a prodej pozemku v     podílovém spoluvlastnictví obcí Lesního  
družstva obcí Přibyslav
Přijato  usnesení  č.  3/2022/Z2:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  prodej
pozemků, které jsou v podílovém spoluvlastnictví obcí Lesního družstva
obcí,  Přibyslav,  vytvořených  geometrickým plánem č.  p.  276-18/2022
parc.  č.  21/9  o  výměře  1  465  m2 (ostatní  plocha)  a  parc.  č.  412/26
o výměře  105  m2 (lesní  pozemek)  v  k.  ú.  Staré  Ransko  se  všemi
součástmi,  trvalými  porosty,  veškerým  příslušenstvím,  právy
a povinnostmi s ní spojenými.
Přijato  usnesení  č.  4/2022/Z2:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  koupi
pozemků  do  podílového  spoluvlastnictví  obcí  Lesního  družstva  obcí,
Přibyslav, pozemek parc. č. 819/4 o výměře 7 m2 (lesní pozemek), parc.
č. 819/5 o výměře 362 m2 (lesní pozemek), parc. č. 830 o výměře 1 369
m2 (trvalý travní porost), parc. č. 841/28 o výměře 2 147 m2 (trvalý travní
porost) a parc. č. 938/24 o výměře 493 m2 (vodní plocha) v k. ú. Žďírec
nad  Doubravou  se  všemi  součástmi,  trvalými  porosty,  veškerým
příslušenstvím, právy a povinnostmi s ní spojenými. 
4. Členský vklad v     LDO Přibyslav  
Přijato  usnesení  č.  5/2022/Z2:  Zastupitelstvo  schválilo  navýšení
členského vkladu v LDO Přibyslav na 56 tisíc Kč.
Přijato usnesení č. 6/2022/Z2: Zastupitelstvo obce pověřuji starostu obce
hlasováním o „dalším členském vkladu“ na členské schůzi
5. Žádost TJ Sokol Nížkov  
Přijato  usnesení  č.  7/2022/Z2:  Zastupitelstvo  schvaluje  příspěvek  TJ
Sokol  Nížkov  na rekonstrukci  vstupních  prostor  sokolovny ve  výši
300 000,- Kč.
6. Smlouva se     SVAK  
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Přijato  usnesení  č.  8/2022/Z2:  Zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu  se
SVAK na akci  „Nížkov - vodovod a splašková kanalizace pro OS RD
Loučka 4. etapa 18 parcel“.
7. Směna pozemků v     k. ú. Buková  
Přijato usnesení č. 9/2022/Z2: Zastupitelstvo obce se shoduje na tomto
řešení: „Pokud navržená směna pozemků nebude … vadit, bude navržený
prodej a koupě pozemků v programu dalšího jednání zastupitelstva obce.
Pokud by navržená směna bránila … ve výjezdu z garáže, bude s panem
… dále jednáno.“
Přijato usnesení č. 10/2022/Z2: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou
směnou případně nákupem pozemků.
8. Rozpočtové opatření  
Přijato  usnesení  č.  11/2022/Z2:  Zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtové
opatření číslo 3/2022 ze dne 7. 4. 2022.
9. Diskuse, informace, různé, závěr  
 Výsledek přezkoumání  hospodaření  obce:  „Nebyly zjištěny chyby

a nedostatky“.
 Seznámení s náklady na provoz prodejny COOP Buková.
 Návrh  venkovní  učebny  v zahradě  Základní  školy  Nížkov,  návrh

venkovní  posilovny  v zahradě  Základní  školy  Nížkov  a  návrh
workoutového hřiště vedle víceúčelového hřiště za sokolovnou.

 Seznámení  s jednáními  o  možnosti  získání  dotací  na  přístavbu
mateřské školy v Nížkově.

 Možnosti vytápění veřejných obecních budov.
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Eliáš a Josef Ločárek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného
dne 16. 6. 2022

1. Zahájení,  navržení  zapisovatele  a  schválení  ověřovatelů  zápisu,  
schválení programu zasedání
2. Členský vklad – Lesní družstvo obcí Přibyslav   
Přijato  usnesení  č.  1/2022/Z3: Zastupitelstvo  obce  Nížkov  schvaluje
provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí,
Ronovská 338, Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tisíc Kč na každý
jeden  tisíc  Kč,  za  součet  základního  a  dalšího  členského  vkladu.  Při
konkrétní hodnotě zmíněného součtu 9 000 Kč, je to celkem 504 tisíc Kč.

9



3. Smlouva Obec Nížkov – Lesní družstvo obcí Přibyslav  
Přijato usnesení č. 2/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci
výše  uvedeného  závazku  vyplývajícího  s  usnesení  číslo  1/2022/Z3
uzavření  smlouvy mezi  Obcí  Nížkov a  Lesní  družstvo obcí  Přibyslav,
o dalším členském vkladu a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
4. Rekonstrukce vodovodu  
Přijato usnesení č. 3/2022/Z3: Zastupitelstvo schválilo přeřazení akce ID
4012 na rok 2023.
5. Studie odkanalizování místních částí  
Přijato  usnesení  č.  4/2022/Z3:  Zastupitelstvo  schvaluje podání  žádosti
o zařazení  akce  „Nížkov  –  odkanalizování  místních  částí  Špinov
a Buková  -  zpracování  variantní  studie“  do  seznamu  investic  SVK
s realizací v roce 2023. 
6. Prodej pozemku p. č. 457 a p. č. 461/30 v     k. ú. Nížkov  
Přijato usnesení č.  5/2022/Z3: Zastupitelstvo schvaluje  prodej pozemku
p. č. 457 o výměře 143 m2 a pozemku p. č. 461/30 o výměře 40 m2 v k. ú.
Nížkov panu Bohuslavu Eliášovi za 250,- Kč za m2.
7. Účetní závěrka Obce Nížkov za rok 2021  
Přijato  usnesení  č.  6/2022/Z3:  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  účetní
závěrku Obce Nížkov za rok 2021 bez výhrad.
8. Závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2021  
Přijato usnesení č.  7/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet Obce Nížkov za rok 2021 bez výhrad.
9. Stanovy SOV  
Přijato usnesení č.  8/2022/Z3: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  nové znění
stanov SOV, revidovaných v souvislosti s platnou legislativou a pověřuje
svého zástupce (starostu obce) ve valném shromáždění SVO, aby schválil
tyto stanovy na valném shromáždění SOV. 
10. Rozpočtové opatření  
Přijato  usnesení  č.  9/2022/Z3:  Zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtové
opatření číslo 6/2022 ze dne 16. 6. 2022.
11. Diskuse, informace, různé, závěr  
 Starosta  seznámil  ostatní  členy  zastupitelstva obce  se žádostí

Vodárenské  akciové  společnosti,  a.  s.  o projednání  převedení
dešťové  kanalizace  do  majetku  obce  Nížkov.  V rozpravě  bylo
konstatováno,  že  je  nejdříve  potřeba  vyřešit  všechny  problémy
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s touto  kanalizací  a  potom teprve  jednat  o  možnosti  převodu  do
majetku obce. 

 Starosta  seznámil  ostatní  členy  zastupitelstva s  průběhem  pouti
v roce 2022. 

 Starosta  seznámil  ostatní  členy  zastupitelstva obce  s nabídkou  na
výstavbu větrných elektráren.  V rozpravě bylo konstatováno, že je
třeba mít o možnosti výstavby více informací a vzhledem k tomu, že
vybrané  lokality  jsou  na  hranicích  katastru  obce,  je  nutné  jednat
s okolními obcemi.

 Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s možností podat
žádost o dotaci z operačního programu IROP na přístavbu Mateřské
školy Nížkov. 

 Starosta  seznámil  ostatní  členy  zastupitelstva obce s žádostmi
o obecní byty.

 Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s tím, že webové
stránky obce neodpovídají současným požadavkům.

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Marek a Jan Mokrý

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

Jiří Jeřábek Nížkov 70 let

František Štohanzl Špinov 84 let

Marie Vlčková Nížkov 80 let

Olga Brabcová Nížkov 84 let

Božena Šmídová Buková 82 let

Jiří Sláma Nížkov 65 let

Marie Kučerová Nížkov 85 let

Jaroslava Kudová Nížkov 55 let

Jana Sochorová Nížkov 60 let

František Veselý Nížkov 82 let

Marta Peřinová Buková 82 let

Marie Pokorná Nížkov 81 let
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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

Přání
Přejeme všem občanům krásnou dovolenou,  spoustu  zážitků a  šťastný
a bezpečný návrat domů.

Bohuslav Brukner, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Jaroslav Holcman, Ing. Zdeněk Jeřábek, Josef
Ločárek, Miloslav Marek, Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Petr Novotný, Mgr. Marta Novotná,

David Toufar, Kamil Vejvoda, Josef Vlček

Základní škola Nížkov
22. 4. 2022 proběhl zápis dětí do první třídy školního roku 2022/2023.
Zapsáno bylo  15 dětí  (z  toho tři  děti  po  odkladu),  čtyřem byl  udělen
odklad školní docházky na jeden rok.
29. 6. 2022 proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy. V tomto školním
roce základní školu ukončilo a získalo základní vzdělání 13 žáků.

Slavnostní  zahájení  školního  roku  2022/2023  proběhne  1.  9.  2022
v 8 hodin, v 7 hodin 15 minut se žáci ve třídách sejdou se svými třídními
učiteli.

Mgr. Marta Novotná

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, e-mail: nizkov@nizkov.cz, IČ: 00294870.
 Evidenční číslo: MK ČR E 23221, vyšlo 28. 7. 2022. Periodicita: 4x ročně. Místo vydání: Nížkov

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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