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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych začal nějak pozitivně, nějakou pozvánkou
na  pěknou  kulturní,  společenskou,  či  sportovní  událost,  ale  bohužel
tentokrát to ještě nebude.
Současná  situace  není  dobrá,  a  tak  se  postupné  uvolňování  neustále
odsouvá.  Opatrujte  se,  jak  jen  to  je  možné,  a  nepodceňujte  známá
a funkční  hygienická  opatření.  Stejně  tak  prosím  o ohleduplnost  vůči
okolí při venkovním pohybu. V dnešní složité době a při řadě vládních
rozhodnutí není úplně snadné být, jak se říká, „v obraze“. 
Doporučuji proto vyhýbat se všem situacím, kde se shromažďuje větší
počet lidí. Moc děkuji za pochopení a opatrnost.

Josef Vlček – starosta obce

Rekonstrukce venkovního vedení

Od  ledna  tohoto  roku  probíhá  rekonstrukce  venkovního  vedení
a domovních přípojek elektrického vedení.  Investorem rekonstrukce je
firma  EG.D  (EON),  firma  E.mont  tuto  stavbu  provádí.  Jedná  se
o rekonstrukci  v  části  Nížkova,  kde je  elektrické vedení  dle  investora
nejstarší.  Po  této  rekonstrukci  budou  odstraněny  betonové  sloupy,  na
kterých je umístěné veřejné osvětlení a rozhlas . Venkovní osvětlení bude
vybudováno nové a rozhlas bude nahrazen „mobilním rozhlasem“, kde
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budou občané informováni formou zpráv, SMS, hlasových zpráv nebo e-
mailem. Pro tuto službu je nutné vyplnit letáček, který je přílohou tohoto
čísla  Nížkovských  listů.  Ti,  kteří  tuto  službu  už  využívají,  nemusí
vyplňovat  formulář  znovu.  Vyplněný formulář odevzdejte  na obecním
úřadě, kde vám případně i s vyplněním poradíme. Je nutné vyplnit jméno
a příjmení, telefonní číslo (e-mail), adresu bydliště a formulář podepsat.
Tuto službu můžou využívat i obyvatele Bukové a Špinova.

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
10. 12. 2020

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 a) Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.
 b) Zařazení 150 000,- Kč do výdajů rozpočtu na rok 2021 na opravu
památek.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  2,  nepřítomen  0,
omluven 2.
 c) Vyvěšení  návrhu  vyrovnaného  rozpočtu  na  rok  2021  –  příjmy
20 368 tisíc  Kč,  výdaje  20 368  tisíc  Kč.   Hlasování:  pro  11,  proti  0,
zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.
 d) Závaznou  vyhlášku  obce  Nížkov  1/2020  o místním  poplatku  za
provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se
0, nepřítomen 0, omluven 2.
 e) Nákup pozemků p. č. 952/2, p. č. 949/3 a p. č. 949/2 v k. ú. Nížkov
o celkové výměře 2 069 m2 od pana ...  za cenu 300,-  Kč za m2  (cena
včetně  DPH).  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.
 f) Nákup  pozemku  p.  č.  944/3  v  k.  ú.  Nížkov  o výměře  336  m2 od
pana ... za cenu 300,- Kč za m2  (cena včetně DPH). Hlasování: pro 12,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 g) Nákup nákup  pozemků  p.  č.  866/2,  p.  č.  866/3,  p.  č.  866/4,
p. č. 866/5, p. č. 866/6, p. č. 866/7, p. č. 866/8, p. č. 866/9b, p. č. 866/10,
p.  č.  866/11e,  p.  č.  866/12,  p.  č.  866/13,  p.  č.  866/14,  p.  č.  866/15,
p. č. 866/16, p. č. 866/17, p. č. 866/19 v k. ú. Nížkov o celkové výměře
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15 505  m2 od  pana  ...  za  cenu  450,-  Kč  za  m2  (cena  včetně  DPH).
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 h) Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  Fondu  Vysočiny  z  programu
Hospodaření  v  lesích  2020  s Krajem  Vysočina.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 i) Rozpočtové  opatření  číslo  9/2020 ze  dne  10.  12.  2020.  Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Zastupitelstvo  obce  Nížkov  neschválilo  zařazení  150  000,-  Kč  do
výdajů  rozpočtu  na  rok  2021  na  vybudování  plastového  povrchu  na
zatravňovacích  dlaždicích  vedle  víceúčelového  hřiště.  Hlasování:
pro zařazení do rozpočtu 1, proti 5, zdržel se 7, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Zastupitelstvo obce projednalo:
 a) Možnosti oprav lesních a polních cest.
 b) Možnost zakázat chov psů v obecních bytech.
 4. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
 a) Nemožnosti čerpat peníze z dotace na podporu venkovských prodejen
za rok 2020.
 b) Připravovaných  dodatcích  k nájemním  smlouvám  na  pronájem
obecních bytů.
 c) Možnosti uzavřít smlouvy o věcném břemenu s firmou SATT a paní
… .
 d) Vydané knize Svazek obcí Přibyslavska.
 e) Stagnaci jednání s Biskupstvím Hradec Králové o prodeji nebo směně
pozemků u hřbitova. 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Zdeněk Mokrý

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
29. 12. 2020

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 a) Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.
 b) Vyrovnaný rozpočet na rok 2021 – příjmy 20 368 tisíc Kč, výdaje
20 368 tisíc Kč.  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.
 2. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
 a) Proběhlém nákupu pozemků.
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 b) Přípravě vydání turistické informační mapy o obcích SOP.
 c) Průběhu výstavby zázemí u hřiště v Bukové.

Ověřovatelé: Jaroslav Holcman a Ing. Zdeněk Jeřábek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
25. 2. 2021

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 a) Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.
 b) Smlouvu  o  připojení  k  distribuční  soustavě  z napěťové  hladiny
nízkého napětí č. 9001792961 s EG-D a. s.,Lidická 1873/36, Černá Pole.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 c) Nákup komunální techniky - zahradního traktoru ISEKI. Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 d) Umístění  sloupů  na  zavěšení  kabelů  elektronických  komunikací
firmou CETIN a. s. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 2.
 e) Podání žádosti o dotaci a investiční záměr „Stavební úpravy, nástavba
a přístavba mateřské školy v Nížkově“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 f) Provedení  výběrového  řízení  akci  „Stavební  úpravy,  nástavba
a přístavba mateřské školy v Nížkově“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 g) Zadání  provedení  výběrového  řízení  na  akci  „Stavební  úpravy,
nástavba  a  přístavba  mateřské  školy  v  Nížkově“  firmě  IPI  Žďár  nad
Sázavou.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.
 h) Podání žádosti na zařazení do seznamu investic k rekonstrukci stavbu
„Nížkov  –  rekonstrukce  vodovodního  řadu  –  úsek  mezi  č.  p.  36
a základní školou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.
 i) Rozpočtové  opatření  číslo  2/2021  ze  dne  25. 2. 2021.  Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 j) Zařazení výměny oken v kuchyni a vstupních dveří na domě o devíti
bytových jednotkách do rozpočtu na rok 2022. Hlasování: pro 12, proti 0,
zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
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 k) Zadání  sloučeného  výběrového  řízení  na  technickou  infrastrukturu
Obytný  soubor  RD  Nížkov  „Loučka  -  4.  etapa“.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Zastupitelstvo  obce  Nížkov  vzalo  na  vědomí  Zprávu  o  výsledku
přezkoumání  hospodaření  obce  Nížkov  za  rok  2020  s  výsledkem
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
 3. Zastupitelstvo obce projednalo:
 a) Další možnosti oprav křížů a pomníků v Nížkově.
 b) Nutnost řešení dřevin v blízkosti křižovatek.
 c) Možnosti umístění kontejnerů na odpad v lokalitě Loučka.
 4. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
 a) O nutnosti rekonstrukce webu obce Nížkov.
 b) O vykázaných provozních nákladech na prodejnu COOP Buková.
 c) O cenách ukládání odpadů na skládky.
 d) O tom, jaké jsou náklady obce na odpady.
 e) Že v domě č. p. 7 v Nížkově bude provedena změna formy vytápění
na elektrické.
 f) O výši příspěvků pro Charitu Žďár nad Sázavou, Centrum Zdislava
a Centrum Vysočina Žďár nad Sázavou, které schválila rada.
 g) O tom, že žádost o dotaci na památky nebyla podána, protože dotační
program byl v 8 hodin prvního dne možnosti podání naplněn.
 h) O jednáních s firmou SATT o výstavbě rozvodů internetu v Nížkově.
 i) O jednáních firmy SATT s vlastníky pozemků o vybudování přívodu
internetu do Nížkova.
 j) O přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení v Nížkově.
 k) Panem ... o nutnosti opravy kanálu v Bukové, který byl poškozen při
zimní údržbě. Bude oslovena správa a údržba silnic o sjednání opravy.

Ověřovatelé: Jaroslava Dočekalová a Bohuslav Eliáš

Placení poplatků za rok 2021
Na základě  mimořádných  opatření  proti  zamezení  přenosu  nákazy  je
nezbytně nutné omezit osobní návštěvy úřadů. Prosíme občany, pokud je
to  možné,  o  uhrazení  poplatků  za  komunální  odpad,  poplatku  za  psa
a pronájem pozemku na účet Obce Nížkov.
Číslo účtu: 6121751/0100
Variabilní symbol = číslo popisné
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Poplatek za komunální odpad za 1 osobu: 300,- Kč.
Poplatek za psa: 150,- Kč.
V  následující  letech  nás  čeká  velké  navýšení  poplatků  za  uložení
komunálního odpadu.

Josef Vlček – starosta obce

Jarní úklid
Zimní období je za námi a zbyl nám jen nepořádek, který je nutné uklidit.
Děkuji vám všem, kteří se staráte o úklid a vzhled před vaším obydlím,
není v možnostech obce se o vše postarat. Objednaná technika není vždy
časově dostupná, někdy nefunguje nebo chybí lidé. V letošním roce bude
náročnější  skloubit  úklid  s rekonstrukcí  venkovního  vedení  elektrické
energie.

Josef Vlček – starosta obce

Zajímavé zjištění z kostnice 
Jak  již  někteří  z vás  vědí,  ať  už
z farního webu nebo z Farního listu,
provádí na podnět mého předchůdce
v nížkovské  kostnici  od  roku  2016
pan  profesor  Václav  Smrčka
z 1. lékařské  fakulty  Univerzity
Karlovy  se  svými  spolupracovníky
průzkum  zaměřený  převážně  na
oblast  antropologie.  Přestože  se  mé
znalosti v oblasti lékařské vědy blíží k nule, jeden objev mne silně zaujal.
Snad proto,  že souvisí  s nížkovskou historií.  Ukázalo se totiž,  že část
ostatků v kostnici pochází podle radiouhlíkového datování ze 14. století.
Zatím se jednalo  o  určení  dvou vzorků,  po jednom z obou hranic  (či
chcete-li  pilířů), vzdálenějších ode dveří (tj.  při  západní zdi kostnice).
Pan profesor tyto pilíře pro potřeby výzkumu pojmenovává jako pilíře č.
2 a č. 3. Abych vás trochu navnadil na příští číslo Nížkovských listů, tak
vám prozradím, že pan profesor Smrčka již odebral pro radiouhlíkové
datování  po jednom vzorku také z obou pilířů  bližších dveřím (tj.  při
východní zdi kostnice, bližší kostelu). Dá-li Bůh, tak vás v příštím čísle
Nížkovských listů budu moci seznámit s výsledkem tohoto datování. 

Mgr.  Ing. Zdeněk Sedlák - farář
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Sčítání lidu, domů a bytů
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Ing. Marek Rojíček Ph.D. -  předseda Českého statistického úřadu
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Pár velikonočních otázek
Toto  zamyšlení  píšu  před  Velikonocemi.  Ať  už  vyjde  kdykoliv,  na
univerzální  otázky,  které před nás kladou Velikonoce,  můžeme hledat
odpověď i po nich. Ani ne tak otázky na to, kdy a co zasadit na zahrádce.

Spíš nám kladou otázku, zda je možné, aby Mojžíš, kterého jeho zoufalá
matka,  příslušnice  malého  porobeného  a  zotročeného  nárůdku,
v zoufalství  uložila  jako  nemluvně  do  košíku  na  břehu  Nilu,  dokázal
osvobodit  své  soukmenovce  a  bez  vojenské  pomoci  zvenčí  porazit
otrokářskou supervelmoc. Protože jestli to možné je, pak to není jenom
šťastná náhoda a ve hře je mnohem více. 
Spíše nám kladou otázku, zda je možné, aby jeden chudý a nestudovaný
tesař z Nazareta smířil  nesmiřitelné a dokázal  přesvědčit  značnou část
lidstva,  že  cestou  z vnitřní  nesvobody  a  vnitřního  otroctví  a  ze
zničujících koloběhů krevní msty a genocid a nevím, čeho všeho ještě, je
odpuštění.  A snad nejvíce ze všeho nám kladou otázku po tom, co si
myslíme o jeho prázdném hrobě. Protože jestli to možné je, pak … 
Přeji všem čtenářům Nížkovských listů radost a pokoj.

Mgr.  Ing. Zdeněk Sedlák - farář
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Nerudovské "Kam s ním?" 

V dnešní době nemusíme řešit problém, jako měl v předminulém století
v jednom  svém  fejetonu  Jan  Neruda,  když  si  chtěl  přecpat  slamník
a nevěděl  si  rady,  kam  se  starou  slámou.  Někteří  lidé  však  i  dnes
nakládají s odpady sebejistě po svém.
Samozřejmě, nejlepší nakládání s odpady je prevence jejich vzniku. Ale
když už vznikne,  je  dobré se zamyslet,  jak nejšetrněji  ho zlikvidovat.
Abychom naši  planetu  zatěžovali  co  nejméně.  Dle  definice  je  odpad
každá movitá  věc,  které  se  člověk zbavuje  nebo má úmysl  se  zbavit.
Odpad  tedy  nevznikl  bez  našeho  přičinění,  my  jsme  jeho  původcem,
proto každý z nás za něj nese osobní odpovědnost.
K tomu, abychom si udělali představu o tom, jak lidé s odpady nakládají,
stačí  procházka  po  obci  v  předvečer  vývozu  komunálu.  V  mnoha
případech můžeme vidět ne jednu, ale více nádob u jednoho domu, které
často nejdou ani zavřít, jak jsou plné. A vyčnívají z nich věci, které na
první pohled jsou lehce recyklovatelné. Bohužel majitel z lenosti, nebo
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možná  z  laxnosti,  toto  ignoruje.  Přitom  čtyřčlenná  rodina  může
vyprodukovat  za  dva  týdny  jenom  toliko  odpadu,  že  ho  je  na  dně
popelnice. A zbytek se dá zužitkovat - kompostováním nebo vytříděním
do sběrných kontejnerů.
Plasty vládnou světu, vše je zabaleno v igelitu, mnohdy i zbytečně. Dají
se  recyklovat  a  to  i  lehce  znečištěné,  ovšem běžným znečištěním,  ne
nebezpečným. Když si nejsme pevně jisti, zda to či ono patří do plastu,
můžeme to do něj i přesto vyhodit. Plast se totiž třídí a pracovníci na
lince si vybírají jenom potřebný materiál. Ostatní se bezezbytkově spálí
např.  v  cementárnách.  Ovšem  nesnažte  se  v  domácích  podmínkách
napodobovat  toto  spalování  plastů,  zničíte  si  kotel,  žádnou energii  to
nevydá, spíše naopak odebere, a zničíte ovzduší vám i sousedům. Taktéž
spalováním celobarevných papírů a letáků si nepomůžete, řádně nehoří
a z barev se uvolňují jedovaté látky. Vždy si u tohoto vzpomenu na větu
"U nás doma odpad třídíme. U nás to dělí  kotel  na to,  co shoří  a co
neshoří". Tak takto prosím ne! A takové plechovky od limonád a piv také
nepatří  do  směsného  odpadu,  ideálně  do  boxu  na  kov  anebo  při
nejhorším do žlutých kontejnerů.
Zdejší svozová firma plast a jiné komodity dotřiďuje na lince ve Žďáře
nad Sázavou. Směsný odpad ukládá na nedaleké skládce v Ronově nad
Sázavou. Buďme rádi, že je na ní ještě trochu místa. Proto bychom měli
vyhazovat  jenom to  nejnutnější.  Např.  v  nedalekých Nasavrkách,  kde
firma AVE také provozuje skládku, už dlouho bojují s místem a hrozí, že
odpad z půlky Pardubického kraje nebude kde ukládat. Proto apeluji na
to, abychom se snažili vytřídit vše, jak jen je to možné.
Za  rok  se  z  Nížkova  odveze  přes  160  tun  směsného  odpadu,  což  je
1 000 m3.  Do jednoho žlutého kontejneru se vejde kolem 20 kg plastů
a z Nížkova ho bylo za poslední rok odvezeno přes 25 tun. Do modrého
se vejde 50 kg papíru a vyvezeno bylo přes 13 tun. U skla to bylo 10 tun.
Jednou z výhod je i to, že obec dostává za tento znovu využitelný a dobře
vytříděný odpad finanční prostředky.
Abychom byli v realitě, tak i přes letošní drobné zdražení poplatku za
odpady  se  občan  v  naší  obci  nepodílí  na  celém  nákladu,  jsme  spíše
výjimkou s  relativně  nízkou částkou.  Není  to  ani  polovina  celkových
nákladů. Nabízí se zde možnost, jako v některých jiných obcích, že se
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každá  popelnice  zváží  a  domácnost  platí  pouze  za  skutečně
vyprodukovaný odpad. I když se zdá, že to někde funguje, tak to zajisté
vede  k  ilegálnímu  vývozu  odpadu  do  různých  koutů  přírody.  Proto
bychom  tomuto  řešení  měli  předcházet  a  chovat  se  jako  společnost
zodpovědně. Nikdo přece nechce zavádět restrikce a nařízení. Určitým
znakem  vyspělosti  obyvatelů  obce  je  i  to,  jaký  pořádek  je  kolem
sběrného místa barevných kontejnerů. Panuje okolo nich pořádek? Nebo
zde lidé odkládají  odpad,  jak se jim zlíbí? Kontejnery by neměly být
schované, to právě vede lidi k tomu, že je nikdo nevidí, a tak si dovolí
cokoliv.  Proč  odloží  odpad  před  kontejner  místo  toho,  aby  trochu
“umáčkli”  odpad  v něm  a  ten  svůj  přidali?  Je  to  lenost  či  nezájem?
Sběrné místo by mělo být vizitkou obce, aby občané Nížkova ukázali, že
mají zájem něco zlepšit a nejde jim jenom o sebe.
Myslíte si, že příroda si to nechá líbit, pokud se k ní nebudeme chovat
hezky? Myslíte si, že příroda bez nás nepřežije? Nebo my nepřežijeme
bez ní?

Jiří Špaček

MDŽ v 21. století
Máme za sebou další mezinárodní den. Proč další? Protože letos už jich
možná deset bylo. Byl mezinárodní den celníků, mateřské řeči a ještě
další. Tyto mezinárodní dny všeho možného vůbec nezlehčuji. Někomu
na nich záleží, byl jim určen datum v kalendáři, někdo je vyhlásil a mají
svou kratší či delší historii.
Já chci připomenout Mezinárodní den žen. Je to den, který má historii
delší  než  sto  let.  Kořeny  hledejme  na  začátku  20.  století  mezi
newyorskými švadlenami.  Ony organizovaly stávky za zlepšení  svých
pracovních  podmínek.  Den  jejich  největší  stávky  koncem  zimy  roku
1908 se  stal  základem pro  pozdější  vznik  MDŽ.  Tento  den měl  svůj
vývoj. Nejdříve to byl jarní svátek ne úplně pravidelně se opakující. Až
po 1. světové válce bylo stanoveno stálé datum 8. březen. V roce 1974
byl  tento  den  uznán  OSN  a  v ČR  byl  v roce  2004  zařazen  mezi
významné dny.
Tak tady máme MDŽ i v roce 2021. Je úřady uznaný, někým oblíbený
a jinými zatracovaný a nazývaný totalitním. Kdo však ví, co tento den
znamená, proč a jak vznikl, nemusí se za rozdávání a přijímání gratulací
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stydět.  My  jsme  u  nás  v obci
tento významný den začali opět
slavit  před 11 lety.  V loňském
roce  nám  to,  bohužel,  nebylo
umožněno  na  popud  jednoho
nejmenovaného  funkcionáře
Sokola  (Ing.)  Tak  jsme  se
rozhodli,  že  jako  ZO  KSČM
tento významný den přesuneme
na 10. květen na Den matek do
areálu  u  koupaliště,  ale  díky

COVID 19 jsme akci  raději  zrušili.  Nechtěli  jsme vystavit  naše  ženy
riziku nákazy. Stejná situace je i v letošním roce. Žádné akce a oslavy
pořádat nelze.
Myslím si, že každá akce od jakékoliv organizace i spolku, který chce
v obci něco pořádat, má svůj význam a lidé by měli držet pospolu. Proto
je  špatně,  když  se  někomu  hází  klacky  pod  nohy.  Tak  mi  dovolte
u příležitosti  tohoto  dne  dodatečně  popřát  našim  ženám,  maminkám
a babičkám krásné jaro a spoustu radosti se svými nejbližšími. Také díky
za všechnu práci a za to, že děláte život krásnější. Pokud až sem dočetli
muži,  tak  jeden  vzkaz  také  pro  ně.  Nebojte  se  ženy  ve  svém  okolí
obdarovat  kdykoli  květinou,  určitě  je  neurazíte.  A  kdo  nestihl  MDŽ,
nemusí  zoufat.  Čekají  nás  další  mezinárodní  dny jako je  1.  máj,  Den
matek a mnoho dalších.

Kamil Vejvoda - zastupitel obce

Příspěvek ČSŽ
Český svaz žen Nížkov má nyní 34 členek.
Bohužel v roce 2020 jsme mnohokrát narazili na vládní omezení ohledně
skupinových akcí a shromažďování osob. Z tohoto důvodu se nemohlo
konat  například  dětské  sportovní  odpoledne,  společné  rozsvícení
vánočního  stromu  nebo  naše  každoroční  bruslení  na  ledové  ploše
stadionu ve Žďáře nad Sázavou.
Jak tomu bude v letošním roce?
Zatím  si  neděláme  plané  naděje,  ale  doufáme,  že  dojde  postupně
k rozvolňování  vládních  opatření.  Podle  možností  bychom  rády
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zorganizovaly alespoň dětské odpoledne na výletišti 30. 5. a snad i letní
kino  v  srpnu.  Bližší  informace  samozřejmě  poskytneme,  až  to  bude
aktuální a jasné.

Za ČSŽ Ilona Toufarová

MYSLIVECKÝ SPOLEK 
V minulém  vydání  Nížkovských  listů  jsme
slibovali, že pokud to situace dovolí, tak bychom
chtěli  uspořádat  zvěřinové  hody.  Prodej
zvěřinových specialit jsme chtěli řešit přes výdejní
okénko nebo přímo v jídelně v sokolovně. Bohužel
omezení kvůli Covidu-19 nám tuto akci doposud

nedovolilo uspořádat, ale věříme, že se situace zlepší a budeme moci vás
– milovníky zvěřiny pozvat na hostinu. Termín dáme včas vědět.
To samé platí i u pořádaní tradičních „Pálení čarodějnic“. Pokud to bude
možné, tak vás rádi uvidíme 30. dubna v areálu Bažantnice. 
Chtěli  bychom touto cestou znova apelovat  na  návštěvníky či  turisty,
zvláště  na  majitele  pejsků,  aby  byli  ohleduplní  k naší  zvěři  a  přírodě
a nepouštěli pejsky na volno tam, kde je přirozený domov zvěře. Kvůli
kůrovcové  kalamitě  ubývá  životního  prostředí,  zvěř  je  utlačována
do menších  prostorů  a  neustálým  rušením  či  dokonce  honěním  je
stresována a vyháněna. Zvláště v jarních měsících, kdy se rodí spousta
mláďat  zvěře,  je  potřeba  pejska  do revíru  vůbec  nepouštět.  Víme,  že
doba je zlá, všude samé zákazy, a tak se lidé jdou rádi projít do přírody,
vyčistit si hlavu, dobít energii. Vše chápeme, ale přesto prosíme, buďte
ohleduplní při návštěvě domova naší zvěře. 
Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví a vytrvalost.

Pavel Němec

Tříkrálová sbírka
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat  všem, kdo se v lednu
2021 zapojili do Tříkrálové sbírky. Koledování se bohužel muselo obejít
bez malých koledníků a osobní návštěvy vašeho obydlí. Ale i přesto se
v kasičkách, které byly rozmístěné v naší farnosti (prodejnách a kostele),
vykoledovalo 55 179, - Kč.
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Josef Vlček – starosta obce
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František Malínský
Při  pročítání  historických  pramenů  o  Nížkovu  jsem  objevil  zajímavý
článek o Františku Malínském, významném podnikateli z předminulého
a  minulého  století.  Dr.  František  Malínský  ovlivnil  vývoj  naší  obce
zásadním  způsobem.  Každý  asi  zná  les  Maliňák,  každý  zná  bývalou
škrobárnu, jejíž současné ruiny určitě nedělají obci žádnou reklamu, byť
to ve své době byla významná továrna. František Malínský ji  postavil
v místě bývalé výrobny škrobu Jana Bruknera.
Spolu se také zasloužili o stavbu historického mostu (r. 1889) v Nížkově.
V neposlední řadě vlakem dojel do Nížkova asi také každý, a když ne
vlakem, tak  se  zajisté  prošel  po známé posázavské  cyklostezce,  která
vznikla  na  tělese  železniční  trati,  o  niž  se  zasloužil  právě  František
Malinský.

Průvodní dopis F. Malínského k povolovacímu výměru ke stavbě škrobárny.
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Králem škrobárenského průmyslu se v 19. století stal lékař. Vynalezl
mejdlíčko

17. 3. 2019
Lenka Bobíková, Právo
Významný podnikatel  a lékař František Malínský, král  škrobárenského
průmyslu,  stál  u zrodu  pochoutky  jménem bruscukr  neboli  mejdlíčko.
V románu Ignáta  Herrmanna U snědeného krámu z roku 1890 přivítal
hlavní hrdina, kupec Martin Žemla,  v obchodě malého zákazníka.  Byl
19. březen, den sv. Josefa, a hovor se odvíjel takovým způsobem, že to
jasně dokládá oblibu dané laskominy nejen v 19. století.
Žemla  se  zeptal:  „Copak  si  přeje  chlapeček?“  –  „Za  dva  krejcary
bruscukr.“ – „A kdopak ti dal ty dva krejcárky?“ – „Maminka, já jsem
Pepíček.“ – „Když jsi Pepíček, tak si nech ty dva krejcárky. A mamince
řekni, že mám dobrou kávu a laciný cukr.“
Lahůdka, na kterou se Pepík těšil, tzv. bruscukr čili mejdlíčko, patřila
v 19.  století  k  nejoblíbenějším  levným  lidovým  pamlskům.  Barevné,
nasládlé škrobové tabulky s mírně natrpklou chutí  vznikaly ze sirobu,
sladké  šťávy  z  řepy  používané  jako  základ  pro  výrobu  bonbonů.
Během jeho vaření v kotlích se na stěnách usazovala jakási tvrdá krusta,
nápek – napečená hmota. Ta se oloupala a vznikl bruscukr, pochoutka
natolik oblíbená, že proplula i téměř celým 20. stoletím. U jejího zrodu
stál právě František Malínský (jeho životopisem se zabýval Jiří Novotný
ve sborníku Pivo, zbraně i tvarůžky, Maxdorf 2014).

Lékař z Hlinska
František Malínský se  narodil  30.  listopadu 1850 v  Hlinsku v  rodině
majitele kožedělné továrny. Tam a v Německém Brodě (dnes Havlíčkův
Brod)  vychodil  obecnou  školu.  Zajímala  ho  medicína,  a  proto  se  po
absolvování  německobrodského gymnázia  zapsal  na  lékařskou fakultu
Karlo-Ferdinandovy  univerzity.  Promoval  v  březnu  1875.  Poté  začal
provozovat lékařskou praxi v rodném Hlinsku.
Brzy si Malínský vytvořil okruh stálých pacientů a byl velmi oblíbený.
V září  roku 1877 se  oženil  v  Přibyslavi  s  Boženou Peškovou,  dcerou
vdovy po podnikateli v Ronově nad Sázavou Christianu Peškovi. Pešek
vlastnil  továrnu  na  škrob  z  brambor  a  sirob,  kterou  spravovala  jako
pozůstalá Johana Pešková.
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A  právě  ona  požádala  zetě  o  pomoc  při  obhospodařování  rodinného
jmění.  Ten  neváhal,  v  roce  1891  se  přestěhoval  do  Ronova  a  o  rok
později  firmu  převzal.  Přestavěl  ji,  rozšířil  a  využil  i  svých  znalostí
chemie.

Křišťálový škrob
„Na stole si udělal laboratoř a pokusničil. On tam ten patent na škrob
sám objevil. Ronovský škrob se pak stal nejlepším v Rakousko-Uhersku
a dostal nálepku ,křišťálový‘,“ vzpomínal jaderný fyzik Petr Malínský na
svého pradědečka v Novinách jihlavské radnice v roce 2010.
František Malínský nezahálel – postavil další továrnu na škrob v obci
Nížkově a bednárnu v Poříčí. Další moderní závod a automatický mlýn
vybudoval v Přibyslavi.  V roce 1911 už zaměstnával padesát dělníků.
Jeho firmy vyráběly vynikající škrob, další škrobové výrobky, mlýnské
produkty a krystalový hroznový cukr.  Malínského znalost chemických
postupů  stála  u  zrodu  originálních  receptur  na  sirupy,  pudinky
a škrobovou pochoutku – bruscukr  čili  mejdlíčka.  Těm se na Moravě
říkalo „kačení mýdla“. Zákazníci  si mohli  koupit žlutá,  hnědá, růžová
nebo bílá. Ochucovala se citronem a malinami a balila se do krabic po
deseti kusech.
Před Vánoci dodával František Malínský do obchodů i řetězy a ozdoby
z mejdlíček  a  dalšího  škrobového  cukroví.  To  se  také  nalepovalo  na
papírové  betlémy.  Jeho  zboží  nechybělo  ani  na  žádné  pouti.
Pamětník  vzpomínal,  jak  si  kupoval  škrobovou  lahůdku  ve  stáncích
v Praze: „Kupily se tu boudy, v nichž se prodával turecký med, lahodný
sučuk s mandlemi a chutné oříškové šišky zvané husí trus. Děvčata si
kupovala  po dvou krejcarech ve vzorkovaném papíru tahací  cukrátka,
která, když se cucala, vytáhla se půl metru zdéli. Velmi nám chutnal také
bruscukr  neboli  mejdlíčko  růžový  a  bílý  v  táfličkách  jako  dnešní
čokoláda.“
MUDr.  Malínský se  ale  nestal  jen  předním průmyslníkem. Zařadil  se
i k lidem se silným sociálním cítěním.

Panák před vraty
V  roce  1895  např.  vystavěl  František  Malínský  pro  potřeby  továrny
a svůj  dům  vodovod  s  pitnou  vodou.  Zároveň  nechal  pro  všechny
obyvatele Ronova zřídit  před vraty fabriky zadarmo veřejně přístupný
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hydrant,  obecně  nazývaný  panák.  Ten  byl  k  dispozici  každému
kolemjdoucímu.  Zasloužil  se  také  o  prosazení  vybudování  železniční
tratě Německý Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou.
Pamětník a průmyslníkův lékařský kolega MUDr. František Půža o tom
napsal:  „Významným rokem v  dějinách  našeho  města  Přibyslavě  byl
a zůstane  rok  1898,  kdy  železnou  drahou  připojen  byl  odlehlý
a zapomínaný kraj náš k ostatnímu světu. Již roku 1869, když se stavěla
severozápadní  dráha  z  Něm.  Brodu  k  Jihlavě,  přidali  se  Přibyslavští
k akci  moravského konsorcia.  Věc vlekla  se  však třicet  let,  až  hlavní
zásluhou Dr. Frant. Malínského v Ronově, před Vánoci 1898 trať lokální
dráhy z Něm. Brodu do Žďáru byla otevřena.“
Nová železniční trať pozměnila celé horní Posázaví. Děti mohly denně
dojíždět do dříve nedostupných středních škol do Německého Brodu a po
roce  1905  až  do  Nového  Města  na  Moravě.  Přirozeně  napomohla
i ronovskému  závodu  v  modernizaci  přepravy.  Přímo  v  něm  se  nyní
připravovaly bedny pro transport a po úzkokolejce se dopravovaly až do
vagonů. Odpadla i dřina spojená s přepravou mokrého škrobu volskými
potahy.
Úspěšný  podnikatel  ulehčil  svým  zaměstnancům  život  i  jinak.  Na
přelomu 19. a 20. století zaměstnávala firma asi dvacet pracovníků. Pro
ně nechal  šéf  postavit  dva  jednopatrové  bytové  domy.  Stály  u  hlavní
silnice, pár kroků od továrny i nádraží.
Cihlová  obydlí  se  sedlovými  střechami  pojala  čtyři  byty  se  dvěma
místnostmi:  kuchyní  s  komorou  na  potraviny,  ložnicí  a  s  vlastním
suchým záchodem.  V  domku  se  nacházela  ještě  obytná  kuchyně  pro
případné  zájemce.  Všechny  prostory  vytápěla  kamna  na  tuhá  paliva.
Elektřinu obstarávalo připojení na firemní vodní elektrárnu. K dispozici
měli  deputátní  nájemníci  také  dřevník  pro  případný  chov  domácích
zvířat. Takové bydlení tehdy patřilo k velmi moderním.

V čele Amylonu
Doktor  Malínský  si  postupně  upevňoval  své  renomé  jako  finančník
i politik. V roce 1902 se stal členem Obchodní a živnostenské komory
v Praze. Působil jako místopředseda Pražské plodinové burzy (sloužila
k nákupu a  prodeji  zemědělských komodit  – pozn.  red.),  v roce 1911
přijal členství ve správní radě a výkonném výboru Živnostenské banky.
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Spolupracoval  s  mladší  generací  jejích  představitelů,
např. s Dr. Jaroslavem Preissem.
Angažoval se i v politice – v národní straně svobodomyslné (mladočeši),
za tu jej také zvolili do zemského sněmu v letech 1895–1901. Odmítal
radikalismus a pro český národ žádal především posílení hospodářských
pozic.
V té době se také zabýval myšlenkou založit akciovou společnost a velký
průmyslový podnik, který by sjednotil menší škrobárenské, lihovarnické
a  s  nimi  související  provozovny.  Zabránilo  by  se  tak  vzájemné
konkurenci. Přesvědčoval jednotlivé majitele a výsledkem jeho úsilí se
stal vznik Akciové továrny Amylon v roce 1912 v Ronově nad Sázavou
(v  roce  1922  se  název  změnil  na  Zemědělskou  akciovou  továrnu
Amylon).  Živnobanka  slíbila  tuto  transakční  změnu  podpořit.
Ve  správní  radě  nového  komplexu  zasedl  Dr.  Malínský  jako  jeho
předseda. Členem se stal i jeho syn Vladimír. Založením Amylonu vznikl
jeden z největších podniků škrobárenského odvětví v Rakousko-Uhersku.
Počty  stálých  zaměstnanců  v  jednotlivých  závodech  se  pohybovaly
v řádu  desítek  a  každoročně  narůstaly  po  dobu  trvání  bramborové
kampaně. V řídících orgánech Amylonu působil František Malínský až
do roku 1926.

Soumrak života
František Malínský působil nejen jako úspěšný podnikatel a politik, ale
např. předsedal kuratoriu Technologického průmyslového muzea pražské
komory a Umělecko-průmyslového muzea. Byl činný v Masarykově lize
proti tuberkulóze stejně jako v automobilce Laurin & Klement.
Volný čas trávil  na zámku a  velkostatku v Holovousích,  který koupil
v roce 1904, přestavěl jej v secesním slohu a později jej věnoval svému
od narození slepému synu Milanovi.
V  polovině  20.  let  minulého  století  bojoval  se  zákeřnou  chorobou  –
rakovinou.  Nakonec  se  rozhodl  se  vším  skoncovat  a  7.  dubna  1926
spáchal  sebevraždu.  Podle  vzpomínky  svého  lékaře:  „Ukončil  konec
svému životu dobře mířenou ranou z revolveru do pravého spánku.“
Na  pohřbu  10.  dubna  se  s  ním  ve  velké  obřadní  síni  Obchodní
a živnostenské  komory  v  Praze  rozloučilo  téměř  dvě  stě  smutečních
hostů.

Ing. Zdeněk Jeřábek
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Společenská rubrika
V roce 2021 oslavili významné životní jubileum:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Marie Vytlačilová Nížkov 96 let

Květoslava Marková Nížkov 81 let

Libuše Dvořáková Nížkov 60 let

Jaroslava Jakešová Nížkov 89 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 – starosta obce

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

18. 4., kostel 
sv. Mikuláše

Poutní slavnost1)2) Římskokatolická 
farnost Nížkov

24. 4., areál 
u koupaliště

Přespolní běh TJ Sokol Nížkov

30. 4., bažantnice Pálení čarodějnic Myslivecký spolek 

15. 5., areál 
u koupaliště

Posezení pro ženy, MDŽ, 
Den matek

ZO KSČM

29. 5., areál 
u koupaliště

Dětský den Svaz žen

30. 5., výletiště 
Nížkov 

Sportovní odpoledne ČSŽ

27. 6., kostel 
sv. Mikuláše

První svaté přijímání dětí1) Římskokatolická 
farnost Nížkov

3. 7., areál 
u koupaliště

Vysmáté léto, Memoriál 
Petra Vejvody

TJ Sokol Nížkov

10. 7., kostel 
sv. Mikuláše

Jáhenské svěcení Pavla 
Jelínka

Římskokatolická 
farnost Nížkov
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17. 7., areál 
u koupaliště

Oslava 140 let založení SDH SDH Nížkov

31.7., areál 
u koupaliště

Turnaj malá kopaná TJ Sokol Nížkov

6. - 7. 8., areál 
u koupaliště

Letní posezení s filmem Svaz žen

28. 8., areál 
u koupaliště

Triatlon Platil

20. 11., sokolovna Zábava Poslední leč Myslivecký spolek 
Konání všech akcí je závislé na vyhlášených vládních nebo hygienických
opatřeních, proto může dojít k  posunu termínu nebo ke zrušení akce.
1)počet účastníků bude pravděpodobně omezen
2)kostnice bude letos o pouti zřejmě uzavřena 

Mgr. Marta Novotná
  

Zápis do 1. třídy
Vzhledem k současné situaci zápis do první třídy v letošním roce opět
proběhne distanční formou v období od 6. 4. 2021 do 26. 4. 2021.
Zápis bude mít dvě části - formální a motivační.
Formální  část se  týká  pouze  zákonných  zástupců.  Podrobný  průběh
a všechny potřebné dokumenty najdou zákonní zástupci na webu školy
pod ikonou „Pro rodiče“ v odkazu „Zápis do 1. třídy“ na začátku dubna.
Motivační část proběhne on-line formou. O termínu a průběhu budeme
zákonné zástupce informovat na začátku dubna.
Vzhledem k současné situaci jsme nemohli ani zahájit realizaci projektu
"Školička",  který  by  letos  měl  proběhnout  již  dvanáctý  rok  a  jehož
účelem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy základní.
Pokud se děti na začátku dubna vrátí do školek a umožní-li to vyhlášená
opatření, projekt se uskuteční tak, že paní učitelka ze základní školy bude
navštěvovat děti přímo v mateřské škole. Pokud by toto nebylo možné,
zorganizujeme projekt tak, aby mohl proběhnout on-line formou.
Odklad povinné školní docházky
Není-li  dítě  po  dovršení  šestého  roku  věku  tělesně  nebo  duševně
přiměřeně  vyspělé  a  požádá-li  o  to  písemně  zákonný  zástupce  dítěte
v době  zápisu,  odloží  ředitel  školy  začátek  povinné  školní  docházky
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o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného  školského  poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře.
Začátek  povinné  školní  docházky  lze  odložit  nejdéle  do  zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví
nedostatečná  tělesná  nebo  duševní  vyspělost  k  plnění  povinné  školní
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi
dodatečně  v  průběhu  prvního  pololetí  školního  roku  odložit  začátek
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely
odkladu  začátku  povinné  školní  docházky  může  být  v konkrétním
případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je  povinen přihlásit  dítě  k  zápisu k povinné školní
docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon).
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž
má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
V případě jakýchkoli  dotazů mě prosím kontaktujte  (telefon:  725 861
215, e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz).

Mgr. Marta Novotná

Zbraňová amnestie
Součástí novelizace zákona o zbraních a střelivu, která nabyla účinnosti
v sobotu 30. ledna, je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování. Tímto
dnem  byla  vyhlášena  v České  republice  „zbraňová  amnestie“,  která
potrvá šest měsíců. V praxi to znamená, že každá osoba, která v současné
době přechovává bez povolení zbraň nebo střelivo do těchto zbraní, může
tyto  zbraně  dobrovolně  odevzdat  do  31.  července  letošního  roku  na
kterýkoliv útvar policie bez trestního postihu za nedovolené ozbrojování.
Policisté přitom nebudou od osoby, která zbraň nebo střelivo odevzdala,
požadovat  podání  vysvětlení  o  způsobu  jejich  nabytí.  Výjimkou  jsou
případy, kdy bude odevzdána munice, výbušnina nebo výbušný předmět.
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V tomto případě se bude policista, který bude zbraň přebírat, dotazovat
na  způsob  nabytí.  Ale  i  v tomto  případě  platí  zánik  trestnosti
nedovoleného ozbrojování. Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný čin,
což policie  prověří,  bude moci  osoba,  která  zbraň odevzdala,  požádat
o registraci, je-li držitelem zbrojního průkazu nebo ji prodat, převést na
jinou  osobu  anebo  přenechat  do  vlastnictví  státu. Osobě,  která  zbraň
nebo  střelivo  odevzdala,  vydá  přebírající  útvar  policie  jeden  výtisk
potvrzení o převzetí zbraně nebo střeliva, ve kterém jako důvod uvede
"zánik trestnosti  nedovoleného ozbrojování",  Zbraně a  střelivo mohou
lidé odevzdat na kterékoliv policejní služebně na území České republiky,
v případě našeho kraje na kterékoli policejní služebně v Kraji Vysočina.

mjr. JUDr. Dana Čírtková - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Kybernetická kriminalita
V  loňském  roce  jsme  v  Kraji  Vysočina  zaznamenali  výrazný  nárůst
trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové
kriminality,  k  jejímuž  spáchání  je  využito  prostředí  internetu  či
informačních, komunikačních a sociálních sítí. V souvislosti s nárůstem
případů  kybernetické  kriminality  je  potřeba  opakovaně  apelovat  na
veřejnost,  aby se lidé chovali  ve virtuálním prostředí zodpovědně. Při
komunikaci v prostředí internetu je nutné být zvláště opatrný a velice
ostražitý.  Anonymita  internetu  totiž  umožňuje  pachatelům  jednoduše
vyhledávat  potenciální  oběti  a  bez  nutnosti  jakéhokoliv  osobního
kontaktu poměrně rychle  a  hlavně účinně  mohou lákat  z  těchto obětí
peníze.  V  rámci  komunikace  mohou  pachatelé  směřovat  své  žádosti
o zaslání finančních prostředků na různé zahraniční bankovní účty nebo
prostřednictvím služeb na  přepravní  společnosti.  Stejně  tak  se  mohou
pachatelé  snažit  pod  různými  záminkami  vylákat  z obětí  údaje
k bankovním účtům a platebním kartám. Prostředí internetu a sociálních
sítí se vyznačují obrovskou anonymitou a je potřeba se v každém věku
naučit s informacemi bezpečně pracovat.

mjr. JUDr. Dana Čírtková - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
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