
Periodický tisk územního samosprávného celku
                         Číslo 2 Ročník 2020

Rekonstrukce vodovodního řadu
V polovině května byla zahájena rekonstrukce vodovodního řadu A – část
od ZŠ směrem k ATS Špinov. Investorem akce je SVAK Žďársko Žďár
nad Sázavou, obec Nížkov se na akci finančně spolupodílí.

Josef Vlček – starosta obce

Oznámení o změně telefonního čísla
Nové telefonní číslo provozovny České pošty v Nížkově je 954 259 212.

Česká pošta
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Nové dětské hřiště

V  současné  době  je  dokončena  výstavba  nového  dětského  hřiště  na
pozemku p. č. 943/103 v k. ú. Nížkov.

Josef Vlček – starosta obce

Petice
Podle změny v jízdním řádě 2019 - 2020 na vlakové zastávce Nížkov
převážná  většina  vlakových  spojů  nezastavovala.  Obec  Nížkov  proti
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tomuto rozhodnutí podala na Kraj Vysočina stížnost, starosta obce spolu
se starostkou obce Nové Dvory  jednali s vedoucím oddělení dopravní
obslužnosti  odboru  dopravy  a  silničního  hospodářství  Kraje  Vysočina
panem Ing. Pavlem Bartošem i osobně. Pan Ing. Zdeněk Jeřábek a pan
Kamil Vejvoda několikrát projednávali situaci s radním Kraje Vysočina
odpovědným za dopravu panem Ing. Janem Hylišem. Vzhledem k tomu,
že  odpovědí  Kraje  Vysočina  bylo  vždy  jen  vysvětlení,  že  z  důvodu
probíhající  rekonstrukce  železniční  trati  ve  Žďáře  nad  Sázavou  bylo
nutné zrušit zastavování vlaků na některé ze zastávek na trati Havlíčkův
Brod – Žďár nad Sázavou, zastupitelstvo a rada obce Nížkov rozhodly
o sestavení petice, jejíž obsahem je požadavek, aby všechny osobní vlaky
na železniční  trati  mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou
zastavovaly v zastávce Nížkov. 
Od  13.  12.  2020,  kdy  začíná  platit  nový  jízdní  řád,  bude  v  zastávce
Nížkov většina osobních vlaků opět zastavovat.

Mgr. Marta Novotná

Sběr hliníku a použitého kuchyňského oleje
Sběr hliníku a použitého kuchyňského oleje zajišťuje pro obec Základní
škola  Nížkov.  Použitý  kuchyňský  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

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
12. 3. 2020 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 5.
2) Smlouvu se ZD Nížkov o koupi pozemku p. č. 2194 v k. ú. Nížkov
a prodeji  pozemků p.  č.  191/67,  191/61 a  části  pozemku p.  č.  191/68
o výměře 240 m2 a  p.  č.  191/70 o výměře 351 m2 v  k.  ú.  Nížkov za
dohodnutou cenu. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 5.
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3) Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2

(bude upřesněno geometrickým plánem) za cenu 250,- Kč za m2 panu ...
a slečně  …  .  Náklady  spojené  s  prodejem  hradí  kupující. Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
4) Výměnu oken v domě o šesti bytových jednotkách. Hlasování: pro 9,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 5.
5) Přístavbu Mateřské školy Nížkov. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
6) Uzavření  smlouvy  na  rekonstrukci  střechy  Mateřské  školy  Nížkov
s firmou František  Stránský,  Nížkov.  Hlasování:  pro 9,  proti  0,  zdržel
se 1, nepřítomen 0, omluven 5.
7) Nákup  pozemku  p.  č.  127/15  v  k.  ú.  Špinov  o  výměře  62  m2

v elektronické  aukci.  Hlasování:  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 5.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Změnu územního plánu Buková. Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 3,
nepřítomen 0, omluven 5.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O jednáních s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina Územním
pracovištěm Žďár nad Sázavou o možnosti zřízení jedné třídy Mateřské
školy  Nížkov  v  budově  Základní  školy  Nížkov  ve  školním  roce
2020/2021.
2. O proběhlém  výběrovém  řízení  na  rekonstrukci  vodovodu  od  ZŠ
směrem  ke  Špinovu  (začátek  akce  letos  na  jaře,  spoluúčast  obce  30
procent).
3. O proběhlém  předání  majetku  Oblastní  charity  Žďár  nad  Sázavou
v DPŽ Nížkov.
4. O výměně kotle v obecním bytě v domě o dvou bytových jednotkách
č. p. 107.
5. O ztrátě 0,- Kč v prodejně Buková. Podle smlouvy musí obec uhradit
COOP Velké Meziříčí zisk 20 tisíc Kč.
6. O připraveném projektu na dětské hřiště v Nížkově.
7. O nabídce leteckých záběrů z dronu.
8. Panem ... o nutnosti rekonstrukce podlahy v sokolovně.
9. Panem Ing. Zdeňkem Jeřábek o e-mailové komunikaci s radním Kraje
Vysočina  zodpovědným  za  dopravu  panem  Ing.  Hylišem  a  a panem
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Bartošem  z  oddělení  dopravní  obslužnosti  o  možnosti  obnovení
zastavování všech vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
10. Panem Kamilem Vejvodou o osobních jednáních s panem Bartošem
z oddělení dopravní obslužnosti o možnosti obnovení zastavování všech
vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
11. O průběhu aktualizací webových stránek obce.
IV. Zastupitelstvu obce Nížkov byla představena kniha Nížkov – historie
v datech.
V.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  bylo  dotázáno,  kdy  dojde  ke  spuštění
aplikace Mobilní rozhlas.

Ověřovatelé: Miloslav Marek a Kamil Vejvoda

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
18. 6. 2020 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.
2) Účetní  závěrku včetně  výsledku hospodaření  obce za účetní  období
2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti
0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
3) Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti
0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
4) Kupní  smlouvu  č.  j.  UZSVM/BZR/1670/2020-BZRM  na  úplatné
nabytí pozemku pozemková parc. č. 127/15 v obci Nížkov a k. ú. Špinov
z vlastnictví  ČR  s  příslušností  hospodařit  pro ÚZSVM do vlastnictví
obce Nížkov za kupní cenu 5 300,- Kč. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 25. 11. 2019 s SVAK Žďársko Žďár
nad Sázavou na rekonstrukci výtlačného řadu. Hlasování: pro 14, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
6) Smlouvu  s  SVAK  Žďársko  Žďár  nad  Sázavou  na  rekonstrukci
vodovodního řadu A – část  od ZŠ směrem k ATS Špinov. Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
7) Dopracování  projektu  přístavby  Mateřské  školy  Nížkov  a  vyřízení
stavebního povolení. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen
0, omluven 1.
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8) Uzavření  smlouvy na výstavbu dětského hřiště  s firmou Dřevoartikl
spol. s r. o., Znojmo. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen
0, omluven 1.
9) Prodloužení  smlouvy  na  pronájem návsi  na  provozování  atrakcí  na
pouti v roce 2021 s panem Františkem Hubeným, Dobronín. Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
10) Spolupráci  s  LD  Přibyslav  a  těžbu  v  obecních  lesích.  Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
11) Rozpočtové  opatření  číslo  5/2020  ze  dne  18.  6.  2020.  Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
II. Zastupitelstvo obce Nížkov rozhodlo pozvat pana radního Ing. Jana
Hyliše na jednání Zastupitelstva obce Nížkov kvůli obnovení zastavování
vlaků na vlakové zastávce Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 1.
III. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo nákup kalendářů Polensko na
historických  fotografiích.  Hlasování:  pro  0,  proti  5,  zdržel  se  9,
nepřítomen 0, omluven 1. 
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření  obce  Nížkov  za  rok  2019  s  výsledkem:  Nebyly  zjištěny
chyby a nedostatky.
V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Smlouvu s Krajem Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti.
2) Možnosti  řešení  obnovení  zastavování  vlaků  na  vlakové  zastávce
Nížkov.
3) Studii přístavby Mateřské školy Nížkov.
4) Projekt nového dětského hřiště.
5) Možnosti stanovení nájmu v obecních bytech. 
6) Nabídky na výrobu puzzle s mapou Nížkova.
7) Možnosti uložení tříděného odpadu, umístění kontejnerů a vybudování
sběrného místa.
VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Jednáních  s  Krajem  Vysočina  o dopravní  obslužnosti  obce
a zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
2. Výměně plynových kotlů v obecních bytech v č. p. 107.
3. Cenových  nabídkách  firem  na  výstavbu  nového  dětského  hřiště:  a)
4soft s. r.  o., Tanvald - 1 306 422,- Kč, b) Hřiště cz s. r. o., Brno –
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Židenice – 1 323 349,- Kč, c) Dřevoartikl spol. s r. o., Znojmo - 1 226
639,- Kč
4. Přiznaném  finančním  příspěvku  na  zmírnění  dopadu  kůrovcové
kalamity.
5. Stavu obecních lesů a jednáních s LD Přibyslav a připravované těžbě
v obecních lesích.
6. Přípravě pozemkové reformy v Nížkově, Špinov a Buková.
7. Probíhající  rekonstrukci  vodovodního řadu A – část  od ZŠ směrem
k ATS Špinov.
8. Uzavírce silnic z Budče do Radonína a z Nového Veselí do Bohdalova
od 1. 7. do 31. 10. 2020.
9. Průběhu výstavby zázemí u sportoviště v Bukové.
10. Tom, že firma E-ON odložila o rok kabelizaci elektrického vedení
v Nížkově.
11. Tom, že nájemné v obecních bytech  nebylo zatím navýšeno.
12. Nabídce na pozlacení křížů. 
13. Přípravě projektu na připojení internetu firmou SATT.
14. Přípravě projektu na zasíťování parcel v lokalitě Loučka IV.
15. Nabídce na promítání filmů.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dočekalová a Bohuslav Eliáš

Základní škola Nížkov
Školní rok 2019/2020 byl v historii českého školství opravdu mimořádný.
V týdnu, kdy v našem okrese probíhaly jarní prázdniny, došlo k plošnému
uzavření škol. Pro pedagogický sbor naší školy to znamenalo od 16. 3.
2020  zajistit  distanční  výuku.  Protože  jsme  na  tuto  situaci  naše  žáky
nikdy nepřipravovali, zvolili jsme nejjednodušší řešení, aby si s výukou
na dálku poradili  opravdu všichni bez ohledu na to,  na jaké úrovni je
jejich  digitální  gramotnost.  Na  webu  školy  jsme  pro  každou  třídu
vytvořili stránku, na které děti měly vždy na týden zadanou práci, aby
nikdo hned od začátku nemusel řešit technické problémy. K rychlé zpětné
vazbě  a  okamžité  komunikaci  jsme zvolili  využití  především aplikace
Messenger a WhatsApp , školní e-mail a telefony. 
Každý  vyučující  byl  žákům  a  jejich  rodičům  ve  dnech  školního
vyučování od začátku k dispozici minimálně v době od 8 do 14 hodin.
Učitelé žákům upřesňovali zadání, vysvětlovali, pomáhali se zvládnutím
úkolů a nové látky. Na konci března už jsme v některých třídách zahájili
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synchronní on-line výuku, kdy se učitelé s dětmi setkávají ve virtuální
třídě. Tuto formu výuky jsme postupně zavedli ve všech třídách (včetně
všech tříd 1.  stupně).  Protože jsme nechtěli  děti  „přikovat“ na několik
hodin  denně  k  počítači,  synchronní  on-line  výuka  probíhala  pouze
v některých hodinách a to především při vysvětlování nové látky a při
výuce cizích jazyků, aby děti byly nucené cizím jazykem i mluvit.
Protože v některých rodinách je hned několik dětí, které se vzdělávaly
distanční formou, nabídli jsme rodičům, že dětem můžeme půjčit počítač,
notebook nebo tablet včetně sluchátek, čehož třicet dětí využilo.  
Takto výuka probíhala ve všech ročnících až do 11. 5. 2020, kdy byla
umožněna  žákům  9.  ročníku  osobní  přítomnost  ve  škole  za  účelem
přípravy na přijímací zkoušky. Této možnosti využili téměř všichni žáci,
kteří  pak  na  začátku  června  přijímací  zkoušky  z  českého  jazyka
a matematiky  dělali.  Dva  žáci,  kteří  se  nemohli  této  přípravy  osobně
účastnit,  se  jí  účastnili  on-line  z  domu.  Výuka probíhala  1x za  týden
4 vyučovací  hodiny.  Kromě  toho  u  žáků  9.  ročníku  dál  probíhala
distanční výuka.
Od 25. 5. 2020 se do školy mohly vrátit  děti 1. stupně, jejichž rodiče
projevili  zájem o vzdělávání  žáků formou školních skupin.  Po zjištění
zájmu  o  toto  vzdělávání  jsme  vytvořili  5  školních  skupin,  s  každou
skupinou  pak  pracoval  jeden  učitel  a  jeden  asistent  pedagoga  nebo
vychovatel. 
Od  11.  5.  2020  musíme  při  pobytu  dětí  ve  škole  dodržovat  přísná
hygienická  a  organizační  opatření,  včetně  nošení  roušek,  dezinfekce
povrchů, zachovávání homogenity skupin žáků a nemožnosti organizovat
akce, při kterých by se potkávaly děti z různých skupin, případně děti
s veřejností.  Proto od 7. 3. 2020 neproběhly žádné původně plánované
akce a projekty. Na konci školního roku jsme pouze mohli zorganizovat
slavnostní „vyřazení“ žáků 9. ročníku a dětem předat ve škole vysvědčení
za školní rok 2019/2020.
Distanční výuka v základní škole byla pro všechny zainteresované (děti,
rodiče  i  pedagogické  pracovníky)  naprosto  nová  a  všichni  jsme  se  ji
museli  naučit  zvládnout.  Děti  se  musely  učit  samostatnosti
a zodpovědnosti za svoje vzdělání, učitelé se museli naučit nové formy
práce  a  výrazně  zvýšit  i  svou  digitální  gramotnost.  Obrovský  pokrok
v úrovni digitální gramotnosti udělali nejen i všichni naši žáci, ale i řada
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rodičů. Uvědomujeme si,  že distanční výuka je náročná především pro
rodiče  dětí  z  1.  a  2.  třídy,  které  většinou  ještě  nezvládnou  pracovat
samostatně,  v  ostatních  třídách  1.  stupně  už  je  mnoho  žáků,  kteří
samostatnou  práci  s  podporou  učitelů  zvládnou  nebo  se  ji  postupně
zvládat  učí.  Žáci  2. stupně  by  měli  výuku  s podporou  učitelů  zvládat
naprosto sami. 
Od  začátku  výuky  distanční  formou  jsme  apelovali  na  rodiče,  aby
nesuplovali práci učitelů, ale děti pouze k učení motivovali a těm menším
pomohli  se  spojit  s  učiteli.  Přesto  někteří  rodiče,  jak  vyplynulo
z dotazníku,  který jsme si  od rodičů nechali  vyplnit,  strávili  se  svými
dětmi nad distanční výukou spoustu času, za což jim velmi děkujeme.
Ráda  bych  konstatovala,  že  téměř  všichni  žáci  se  s  distanční  výukou
vypořádali opravdu skvěle. Po jejich návratu do školy jsme totiž nezjistili
žádné závažnější nedostatky ve zvládnutí učiva 2. pololetí školního roku
2019/2020.  Do  distanční  výuky  byli  zapojeni  úplně  všichni  žáci  naší
školy.

Mgr. Marta Novotná

Mateřská škola Nížkov 
Druhé  pololetí  letošního
školního  roku  2019/2020
bylo  poznamenané  jako
všude  ve  světě  pandemií
koronaviru.  Museli  jsme
zrušit téměř všechny naplánované akce
a  po  domluvě  se  zřizovatelem  byla
škola  od  17.  3.  2020  do  8.  5.  2020
uzavřena.  Během  této  doby  jsme
s učitelkami  distančně  připravovali
vzdělávací  nabídku  pro  děti,  kterou  si
rodiče  mohli  stáhnout  na  našich
webových  stránkách  nebo  vyzvednout
v místní  prodejně  COOP.  Tímto
děkujeme  paním  prodavačkám  za
poskytnutí  místečka  pro  ukládání
materiálů. 
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Od 11.  5.  2020 byla škola opět v provozu za zvýšených hygienických
podmínek. Podařilo se nám uskutečnit posezení s místním mysliveckým
sborem,  které  bylo  příjemným  zážitkem  i  zpestřením  naší  vzdělávací
nabídky. Všem děkujeme za krásně připravený program.
Na  ukončení  roku  se  uskutečnila  Zahradní  slavnost  u  příležitosti
rozloučení s předškoláky a jejich pasování na PRVŇÁČKY. 
Našim  třem  školákům  přejeme  úspěšné  vzdělávání  v  Základní  škole
Nížkov a spokojenost v další etapě jejich života. 
Milí školáci, budeme rády, když se k nám zase přijdete někdy podívat. 
Děkujeme  rodičům,  dětem,  učitelům  i zřizovateli  za  vstřícný  přístup
v této nelehké době.

Zaměstnanci MŠ Nížkov

Úryvky ze Všeobecné pamětní knihy obce Nížkovské 1906 - 1925
Přečtěte si několik úryvků ze Všeobecné pamětní knihy obce Nížkovské
z let 1906 – 1925. Z dnešního pohledu se mohou zdát trochu úsměvné.
Při  jejich  pročítání  si  však uvědomíme,  jak  těžký život  zde  měli  naši
předkové. Dokázali však udržet pospolitost nadhled a pochopení pro své
sousedy. Kronikář František Kouklík pak jednoduchým a srozumitelným
způsobem zaznamenává jejich  každodenní  život.  Popisuje  jejich  práci,
všední  i  mimořádné  události,  někdy  vážné  jindy  veselé,  ale  vždycky
s porozuměním  pro  lidi,  o  kterých  píše.  To  nejlépe  dokládá  motto
napsané v úvodu pamětní knihy:
„Uznávaje důležitost dějin mám za nutné psáti kroniku obce Nížkovské,
do níž  zaznamenám vše,  co důležitého v obci  se  stane.  Úsudku svého
nepodám, to nechám příštím.“ František Kouklík, řídící učitel 
1906
26. prosince o Štěpáně, když šli lidé na ranní, četli na stromech přibité
vyhlášky, že Josef Sobotka, hořký švec, otevře od nového roku ve svém
domě „schořinec“. Za bývalého poštmistra Pojmona čís. 8 chodil listonoš
pro poštu jednou týdně do Polné, později přes den do Přibyslavě, nyní
dvakrát denně k vlaku do Sázavy. Stálé mrazy. 
1907
Děvčata  pořádají  13.  ledna  zástěrkový  věneček  v hostinci  Dvořákově.
Počasí nezměněno.
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Sobota  9.  března.  Dnes  nová  chumelenice.  Před  tím  dva  dny  pěkné.
Hospodáři sníh na žitech vláčeli, vyhazovali. Pod sněhem není umrzlo.
Žita hynou.                                                             
Středa 13. dubna.  Den před poutí. Manželé Vytlačilovy ku všeobecnému
veselí pánů kluků se seprali a nádobí roztloukli. Kramáři se sjíždí.
Neděle 10. října. O ½ 12 v noci zemřel František Zikmund, rolník č. 6.
Pohřben v neděli  18.  října odpoledne za neobvyklého účastenství  lidu.
Úmrtí Zikmundovo je pro Nížkov ztrátou. Byl to muž, který z mála se
povznesl nejen hmotně, ale i duševně. První začal racionelně hospodařiti
a  pěkné  úpravy  nížkovské  byl  původcem.  Sám  začínal  a  druzí  ho
následovali. Čestná paměť zůstane vždy jemu!
1908
19.  března  v 9  hodin  večer  zemřela  u  Musilů  v čís.  22  Marie
Neubauerová. Byla dříve vdána za Jana Pavlíčka ze Špinova čís. 3. Měli
dvě  děti:  Jana,  který  zdědil  statek  ve  Špinově  a  oženil  se  s Marií
Pazourovou  z Matějova,  Marii  provdanou  za  Jana  Neubauera,  čís.  40
z Nížkova. Když zemřelá ovdověla provdala se za Martina Neubauera,
jemuž všeobecně říkáno pantatínek, otce Jana Neubauera, kterýž měl její
dceru  za  manželku.  Tak  matka  stala  se  tchyní  své  dcery.  Její  muž
pantatínek se  utopil  v potůčku pod Fejtovým lesem.  Jan Neubauer  od
ženy odešel a zemřel v Brzkově, kde s nějakou ženštinou se zdržoval.
1909
18. května. Dnes byl zde prvně pan farář Dvořáček. Strážník vyhlašuje,
kdo si do vychování Aloise Laštovičku za 4 Kč měsíčně. Obecní dítě.
V sobotu  dne  15.  května  byla  schůze  obecního  výboru,  kde  měli  býti
schváleny účty za rok 1908 a zavedeno jednání o stavbě silnice z Nížkova
do Špinova. Výbor se nesešel. Druhá schůze byla na to v neděli.
Středa 25. dubna. V neděli byla pout. Dopoledne lidu ne mnoho. Potom
se vyjasnilo. Odpoledne přišlo mnoho lidu. Kázal p. Tošovský, velkou
mši měl vikář p. Šimek.                                          
Na neděli byla u Dvořáků pračka, při níž Mikuláš Veselý nožem pobodán
tak, že v noci musel přijeti lékař.
V pondělí  a  úterý neobvykle  pěkně.  Polních prací  rychle  ubývá.  Dnes
ráno  oběsil  se  dělník  v čísle  18  Jan  Nedělka.  Ale  žena  jeho  brzy  ho
nalezla a uřízla.                                                    
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1914
27. července pondělí.  Rakousko pro neshody různé dalo Srbsku vládní
rozklad,  na  který  mělo  Srbsko  do  25.  července  odpovědět  1914  do
6. hodiny večer dáti příznivou odpověď, jinak že bude vyhlášena válka.
Srbsko notu nepřijalo a rakouský vyslanec opustil Bělehrad. 
V neděli ráno byla všem starostům telegraficky oznámena mobilisace a za
dvě  hodiny  přijel  úředník  s mobilizačními  spisy.  Mobilisován  do  24
hodin 8. a 9. armádní sbor.                                        
28. července - v úterý - prohlášena válka.
Z Nížkova nastoupili: ………
Dlouholetý řídící učitel zdejší obecné školy František Kouklík se narodil
6. října 1861 v Novém Rychnově, absolvoval pelhřimovské gymnázium,
v 18 letech se stal podučitelem. Působil na různých školách brodského
okresu a od roku 1904 do roku 1924 ve zdejší škole. Měl dvanáct dětí.
Zemřel 31. prosince 1945 v Polné, kde je také pohřben.
(Úryvky neprošly jazykovou úpravou. Jsou zde zveřejněny tak, jak jsou uvedeny ve Všeobecné pamětní knize
obce Nížkovské 1906 – 1925.)

Ing. Zdeněk Jeřábek

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

Olga Brabcová Nížkov 82 let

Božena Šmídová Buková 80 let

Marie Kučerová Nížkov 83 let

František Veselý Nížkov 80 let

Marta Peřinová Buková 80 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
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