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Ročník 2020: číslo 4

Přání
Přeji vám jménem svým i jménem obecního
úřadu  šťastné,  veselé  a  pohodové  prožití
Vánoc,  do  nového  roku  především  pevné
zdraví,  mnoho  úspěchů  v  osobním,
společenském  i  pracovním  životě,  hodně
vzájemného porozumění a tolerance, pohodu
a dostatek štěstí, lásky a Božího požehnání.

Josef Vlček – starosta obce
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Děkujeme  všem  občanům  za  spolupráci  a  podporu
a přejeme  klidné  prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

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

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do
nich musíš ty sám.“

PPřejeme všem klidné a spokojené Vánoce
a do nového roku hodně zdraví,

spokojenosti a štěstí. 
Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov 

  

Poděkování
Děkuji  všem  spoluobčanům,  spolkům,  podnikům  a  podnikatelům  za
spolupráci v roce 2020. Poděkování patří i všem, kteří se starají o hezký
vzhled naší obce, kteří se zajímají o dění v obci a naši obec reprezentují.

Josef Vlček – starosta obce

Vánoční překvapení aneb necháme se ještě vůbec něčím překvapit?
Milí  čtenáři,  většinou  jsme  ve  svém
životě mívali  docela přesnou představu,
jak přibližně budou vypadat nadcházející
Vánoce.  Letos  bude  míra  naší  jistoty
o něco menší. Chtěl bych proto na tomto
místě  v souvislosti  s Vánocemi
připomenout  jednu  věc.  Čas  od  času
přichází překvapení nepříjemná, tomu se
nedá  úplně  vyhnout.  Někdy  ale  přicházejí  také  překvapení  příjemná
a občas, i když spíše zřídka, se stává, že to příjemné překvapení má tak
velkou krásu a hloubku, že je až fascinující. 
A  takovým  nádherným,  příjemným,  hlubokým  až  fascinujícím
překvapením se staly i ty úplně první Vánoce, od kterých počítáme náš
letopočet. Ať už budou ty naše letošní Vánoce jakékoliv, určitě stojí za
to, nechat se jimi v dobrém překvapit. 
S dítětem v betlémských jeslích  se  pojí  řada  fascinujících  překvapení.
Tím úplně prvním je asi setkání Zachariáše s andělem Gabrielem, který



mu sdělil, že se Zachariášovi a jeho manželce Alžbětě narodí syn Jan,
kterého my známe pod jménem Jan Křtitel  a za jehož narození  se už
hodně dlouhá léta modlili.  Další  překvapení,  setkání  Gabriela s Marií,
následuje po půl roce. 
Další překvapení: ačkoliv anděl Gabriel hovoří o tom, že Bůh dá Ježíšovi
královský  trůn  jeho  předka  Davida,  Ježíškova  kolébka  nestojí
v královském paláci, ale ve chlévě. A jako první gratulanti nepřicházejí
ani vyslanci cizích králů, ani ministři,  ani žádné jiné „celebrity“. Jako
první  gratulanti  přicházejí  pastýři  –  ti,  kteří  sice  poněkud  zavánějí
pachem ovcí a koz, ale přesto právě za nimi se přišel podělit o radost
z Ježíšova  narození  nejenom jeden anděl,  ale  celé  „nebeské  zástupy“.
Tohle se už týká každého z nás velmi silně. Tato část vánočního příběhu
nám chce říci, že pro Boha je úplně každý člověk stejně důležitý jako
králové, prezidenti, ministři nebo jiné „celebrity“. Od Boha má každý,
úplně každý člověk, nekonečnou důstojnost. 
Další a ještě větší překvapení přišla v průběhu Ježíšova života a hlavně
o Velikonocích. Ale to už patří do jiného článku. Toto dítě změnilo nejen
životy mnoha lidí, ale celé dějiny lidstva k lepšímu způsobem, který do
té  doby  nikdo  nečekal.  Způsobem  překvapivým.  Necháme  se  jím
překvapit i my? 
Přeji všem čtenářům pokojný advent a Vánoce naplněné radostí užaslých
betlémských pastýřů.           

Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák – duchovní správce 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
12. 11. 2020 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 3.
2. Zrušení prodeje části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře
cca 30 m2 za cenu 250,- Kč za m2  panu ... a slečně ... (usnesení ZO Čj.:
ZO/2/2020).  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 3.
3. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2

(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 250,- Kč za m2
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panu ..., Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 3.
4. Prodej části pozemku p. č. 943/89 v k. ú. Nížkov o výměře  cca 85 m2

(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu ...,  Nížkov 107.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 420004 ze dne 17. 3. 2020 „Nížkov -
rekonstrukce vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov“
se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. Hlasování: pro 12, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
6. Smlouvu o dílo s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní
údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků v obci. Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
7. Výši  poplatku  za  svoz  komunálního  odpadu  na  rok  2021  ve  výši
300,- Kč za osobu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 3.
8. Uzavření pracovně právního vztahu mezi obcí a neuvolněným členem
zastupitelstva  obce  Nížkov  panem  ...  na  pracovní  pozici  technický
pracovník obce. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 3.
II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh rozpočtu na rok 2021.
2. Možnosti zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2020.
3. Možnost uskutečnění jednání zastupitelstva na jaře v Bukové.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Připravovaných nákupech pozemků v lokalitě Loučka.
2. Tom,  v  jaké  fázi  je  příprava  projektu  technické  infrastruktury  na
zasíťování stavebních parcel v lokalitě Loučka IV. 
3. Přípravě pozemkové reformy v k. ú. Buková na rok 2021.
4. Tom,  v  jaké  fázi  je  příprava  projektu  na  přístavbu Mateřské  školy
Nížkov.
5. Nové výsadbě buků v arboretu Buková jako náhradu za uschlé.
6. Výstavbě kabelizace k technické hale firmou  E-Mont. 
7. Tom, že rekonstrukci  nízkého napětí  ve středu obce bude provádět
firma E-Mont. 
8. Tom, že paní ... odhlásila elektroměr bytu v DPŽ.



9. Stavu výstavby zázemí u hřiště v Bukové.
10. Provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce. 
11. Přípravě revize elektřiny v technické hale.
12. Tom,  že  kulturní  program  při  rozsvěcování  vánočního  stromu
nebude. Neproběhne ani Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem.
13. Tom, že pan ... nabízí materiál na opravu lesních cest.
14. Stavu obecních cest.
15. Provedené těžbě v obecních lesích.
16. Žádostech o byt v DPŽ Nížkov.

Ověřovatelé zápisu: Petr Novotný a David Toufar

Pozemkové úpravy
Na  základě  informací  získaných  z  pozemkového  úřadu  Žďár  nad
Sázavou má Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou příslib finančních prostředků na
provedení  komplexních  pozemkových  úprav  v  katastrálních  územích
Nížkov,  Špinov  a  Buková  u  Nížkova.  V roce  2021  pozemkový  úřad
zahájí řízení na výběr zpracovatele pozemkových úprav, se kterým bude
podepsána smlouva o dílo. Ve smlouvě o dílo budou blíže specifikovány
termíny  jednotlivých  etap  pozemkových  úprav.  Vlastníci  pozemků
zahrnutých  do  obvodu  pozemkových  úprav  budou  informováni
o průběhu pozemkových úprav na úvodním jednání, které potom svolá
pozemkový úřad. O průběhu výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo
bude informováno vedení obce. 

Petr Němec – místostarosta obce

Informace
Obecní úřad Nížkov bude pro veřejnost od 23. prosince 2020 uzavřen.
Otevřeno  dle  zavedených  úředních  hodin  bude  od  4.  ledna  2021.
V případě  neodkladné  záležitosti  je  možná  domluva  na  telefonních
číslech 702 135 420, 702 135 421, případně můžete volat starostovi obce
na číslo 604 916 244.

Josef Vlček – starosta obce

Poplatek komunální odpad
Poplatek, který se vybírá za svoz komunálního odpadu, je pro rok 2021
stanoven na 300,- Kč na osobu. Poplatek je možné uhradit na obecním
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úřadě  od  března  2021  nebo  na  bankovní  účet  Obce  Nížkov  -
6121751/0100 (variabilní symbol: číslo popisné). 

Josef Vlček – starosta obce

Stání vozidel na veřejné komunikaci
Blíží  se  zimní  měsíce,  proto  znovu  připomínám  všem  řidičům,  aby
neparkovali svá auta na obecních komunikacích. Není pak možné zajistit
zimní  údržbu tam,  kde  je  vozovka úzká.  Následně pak neprojede  ani
firma  AVE  Vysočina,  která  zajišťuje  odvoz  komunálního  odpadu,
a nastávají  zbytečné  problémy.  Předem  děkuji  všem  ukázněným
občanům za spolupráci a ohleduplnost.

Josef Vlček – starosta obce

 Mateřská škola Nížkov 
Ve školním roce 2020/2021 se naše mateřská škola rozšířila o jednu třídu
kvůli  nedostatečné kapacitě  stávajících dvou tříd.  Základní  škola  nám
propůjčila  potřebné  prostory,  které  jsou  hygienicky  a  funkčně
odpovídající. Velká část příprav proběhla o letních prázdninách (včetně
nutného  rozšíření  počtu  zaměstnanců  školy).  Provoz  na  odloučeném
pracovišti probíhá bez větších komplikací, děti jsou spokojené. 
Pro tento školní rok proběhla revize Školního vzdělávacího programu pro
předškolní  vzdělávání  pod  stejným názvem Paprsky  poznání.  Změnili
jsme pouze názvy tříd na Koťátka, Sluníčka a Sovičky. Nadále je škola
zapojena do mnoha zajímavých projektů jako jsou Šablony II, Cvičíme
se Sokolem, Dovedníček (ORP MAP II), plánujeme spoustu zajímavých
akcí pro děti i pro veřejnost. Bohužel nám (stejně jako všem) komplikuje
život šíření viru Covid 19. Škola musela být dokonce na osm dní v říjnu
uzavřena do karantény. Rodičům patří naše velké díky za pochopení dané
situace nejen při nutném uzavření školy. 
Zbytek  roku  2020  trávíme  s  dětmi  při  zvýšených  hygienických
podmínkách s mimořádnými opatřeními, nemohou proběhnout klasické
vánoční besídky či  tvoření.  Na nadílku od Ježíška se ale všichni moc
těšíme. Děkujeme za vaši přízeň. Doufáme, že v novém roce bude možný
běžný provoz. 
Přála  bych  nám  všem  v  novém  přicházejícím  roce  2021  to,  co
symbolizují čtyři svíčky adventního času, který prožíváme nyní – mír,



víru, lásku a naději.  Přeji  nám, ať hoří po celý rok silným plamenem
a ochrání nás od zlého. Krásný a spokojený rok 2021 přejí z Mateřské
školy Nížkov děti i celý kolektiv zaměstnanců. 

Bc. Iva Štikarová 

Zpráva o činnosti SDH Nížkov

Vážení  občané,  dovolte  nám,  abychom  vás  ve  stručnosti  seznámili
s činností hasičského sboru v Nížkově za rok 2020. Tradičně začínáme
schůzí  ve  Velké  Losenici,  kde  jsme si  naplánovali  akce  na  celé  léto.
Bohužel  drtivá  většina  z  nich  se  neuskutečnila.  Na  konci  ledna  jsme
odvezli  jednu  ze  stříkaček  PS  12  na  kompletní  motorovou  generálku
a přidělali jsme baterii pro snadnější a jednodušší starty. Dne 29. 2. 2020
jsme se zúčastnili  okresního plesu v Nových Dvorech – byla to jedna
z mála společenských akcí, která se tento rok uskutečnila. 
V březnu  jsme  odvezli  starou  stříkačku  z roku  1928  do  Sázavy
na renovaci a doufáme v její prezentaci na oslavách 140 let SDH Nížkov
v roce 2021. Během roku 2020 proběhla oprava Avie v Záborné u pana
Chvátala,  při  které  byly  odstraněny  závady  v úniku  nafty  na  motoru
a seřízeny  stěrače.  Poté  prošla  technickou  prohlídkou  bez  závažných
závad. Dne 24. 3. 2020 dva naši členové s pomocí fekálního vozu uhasili
začínající požár od pálení klestí. Dne 8. 4. 2020 ve 14:55 hodin byla naše
jednotka povolána k požáru lesa u Špinova, kde jsme zajišťovali čerpací
místo  pro  cisternové  vozy  s  hasičskými  sbory  z Bukové  a  Špinova.
U požáru zasahovaly jednotky: Záchranný hasičský sbor kraje Vysočina
ze  Žďáru  nad  Sázavou,  Polné  dále  sbory  dobrovolných  hasičů
z Přibyslavi, Velké Losenice, Žďáru nad Sázavou 2 a Sázavy. Dne 23. 4.
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2020  v 17:41  hod  nastal  druhý  výjezd,  tentokrát  k požáru  traviny
u železniční  trati  mezi  Sázavou a Ronovem. Zde se  jednalo o drobný
požár,  který  byl  rychle  uhašen,  a  během 30  minut  jsme byli  zpět  na
základně. Hašení se zúčastnili: Záchranný hasičský sbor kraje Vysočina
ze  Žďáru  nad  Sázavou,  železniční  hasičský  sbor  z Havlíčkova  Brodu
a sbory dobrovolných hasičů z Přibyslavi, Bukové a Špinova. V druhé
polovině  května  jsme  nadvakrát  vyčistili  koupaliště  od  nánosu  bahna
a nečistot. 
Tento  rok  jsme  také  zmodernizovali  vybavení  o  přenosnou  vysílací
stanici  značky  Motorola.  Vysílačka  bude  sloužit  pro  jednodušší
komunikaci  s případným velitelem zásahu  během námětového  cvičení
v dálkové dopravě vody, při  řízení  dopravy a při  dávkování vody pro
cisternu během konání soutěže u nás na výletišti u koupaliště. 
S několika členy a zástupcem VAS Žďár nad Sázavou jsme se proškolili
v připojování  podzemního  i  nadzemního  hydrantu  v naší  obci.  Pro
většinu  z nás  to  bylo  opakování,  někteří  se  proškolili  poprvé.  Dne
12. 9. 2020 jsme se zúčastnili  soutěže Memoriálu Jana Dřínka a Karla
Herolda ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme se s novým družstvem umístili
na čtrnáctém místě.
Dne  20.  9.  2020  jsme  se  zúčastnili  1.  setkání  hasičských  praporů
v Novém Městě na Moravě, kde jsme byli jedni ze sta účastníků. 
Činnost  našeho  spolku  je  nejen  pracovní  a  vzdělávací,  ale  i  bohatě
kulturně založená. Pokud se budete chtít přidat do našich řad, přivítáme
muže i ženy každého věku. Přihlásit se můžete u jednatele sboru.
Na závěr Vám všem přejeme šťastné a veselé prožití svátků vánočních
a hodně zdraví a Božího požehnání v novém roce 2021.

Miroslav Landa - starosta SDH Nížkov a Josef Laštovička - jednatel SDH Nížkov

Myslivecký spolek 
Myslivecký spolek v Nížkově hospodaří  na  1  736 ha  a  má 19 členů.
Bohužel  nás  začátkem  roku  opustil  navždy  pan  Josef  Pojmon,  který
během svého dlouhého mysliveckého života  zastával  ve  spolku různé
funkce. Děkujeme, nezapomeneme. 
Bohužel to nebyla jediná rána, která nás postihla. Zjara přišla pandemie
Covid-19, která utlumila celou společnost a samozřejmě i plány našeho
spolku.  V zákoně  sice  máme výjimky,  kdy  můžeme organizovat  lovy



samostatné (i po zákazu nočního vycházení), i společné hony, ale ostatní
spolkové činnosti byly omezeny nebo zakázány. Z tohoto důvodu jsme
neorganizovali brigády u ZD na sběr kamení, nepořádali jsme ani „Pálení
čarodějnic“ pro veřejnost a hlavně jsme nemohli pořádat tradiční zábavu
„Poslední leč“, z jejíhož výdělku jsme získávali finanční prostředky na
pokrytí nákladů za nájemné, ochranu zvěře a hlavně zajištění krmiva na
zimní přikrmování. Víme, že tato situace zasáhla všechny kolem nás –
jednotlivce, spolky či organizace, a věříme, že příští rok bude lepší.
Nechtěli  bychom  připravit  veřejnost  o  pochoutky  ze  zvěřiny,  proto
uvažujeme,  až  nám  situace  dovolí,  uspořádat  prodej  zvěřinových
specialit, na které jste se všichni každoročně těšili. Samozřejmě, že tuto
akci  včas  zveřejníme  tak,  abyste  o  ní  byli  informováni  a  mohli  nás
podpořit. 
Ani  v letošní  mysliveckém  roce  jsme  na  péči  o  zvěř  nezapomněli.
Zajistili jsme 35 q ovsa, 15 q speciálních granulí pro spárkatou zvěř, 10 q
jetelinových granulí a sůl. Jednotlivci si zajistili sušenou jetel, jeřabiny,
kaštany, jablka či brambory. Při senosečích jsme se snažili zachraňovat
mladou zvěř před vysečením pomocí napuštěných válečků odpuzovací
látkou.  V letošním  roce  jsme  pro  oživení  krve  zakoupili  a  následně
vypustili 10 zajíců v revíru Špinov. 
Odměnou za tuto práci je lov zvěře, kterým korigujeme početní stavy tak,
aby  byly  ke  spokojenosti  nás  i  vlastníků  lesních  i  polních  pozemků.
Letošní  lovecký  rok  nezačal  vůbec  špatně.  V lednu  byli  obeznáni
divočáci v leči pod bramborárnou a následnou odpolední natláčkou bylo
uloveno  celkem  10  divočáků,  což  byl  historický  úspěch.  Ke  konci
listopadu  máme  uloveno  celkem  11  divočáků,  22  kusů  srnčí  zvěře,
2 daňky,  1  jelena  siku  Dybowského,  28  lišek.  Hon  na  zajíce  máme
naplánován až po uzávěrce tohoto vydaní. 
V létě po uvolnění opatření jsme stihli uspořádat pro mateřskou školu
setkání spojené s ukázkou výcviku psů a dalších mysliveckých zvyklostí.
Chtěli bychom apelovat na všechny majitele psích mazlíčků, aby je při
jejich  venčení  v přírodě  vodili,  pokud  možno,  na  vodítku.  Je  běžnou
praxí, že pes volně běhá po revíru, dokonce i štve zvěř, a až když majitel
spatří  myslivce,  tak psa rychle  váže na vodítko.  Tvrzení,  že  jeho pes
nikomu nikdy nic neudělá, není vždy pravdou. V jarních měsících, kdy je

9



narozeno mnoho mladé zvěře, která se neschová ani neuteče, způsobují
tito volně puštění psi značné škody. I na podzim a v zimě, když se zvěř
prožene psem, může uhynout. Prosíme Vás a děkujeme za pochopení. 
Myslivost je celoroční práce, práce pro zvěř, pro přírodu a krajinu, je to
dodržování pravidel a chovatelských zásad a dodržování mysliveckých
tradic. Je to láska a úcta k naší přírodě.
Děkujeme všem v této  nelehké době za
pochopení  a  toleranci  pro  naši  práci  a
věříme, že se vše brzo vrátí do normálu,
na  který  jsme  byli  my  i  vy  zvyklí.
Přejeme  všem  hodně  zdraví  a  štěstí
v novém roce. 
MYSLIVOSTI ZDAR!

Pavel Němec

100 let Sokola v Nížkově
TJ Sokol Nížkov je druhý nejstarší spolek v naší obci
po  spolku  dobrovolných  hasičů.  Sokol  byl  založen
1. září 1920 jako pobočka TJ Sokol Polná. Jednota se
pak osamostatnila 21. října 1921.
V letošním  roce  tedy  slavíme  sté  výročí  od  data
oficiálního  založení.  Historie  nížkovského  Sokola  je

velmi bohatá. Především v meziválečném období prováděl Sokol mnohá
sportovní a kulturní veřejná vystoupení. Každý rok sehráli jeho ochotníci
několik  divadelních  představení.  V roce  1931  byla  postavena  budova
sokolovny, a tím se činnost Sokola dostala na ještě vyšší úroveň. Více
informací včetně dobových fotografií je v publikaci „Almanach 100 let
TJ Sokol Nížkov“, která byla k této příležitosti vydaná. 
Vyvrcholením oslav měl být 28. října 2020 Běh republiky, kterého se
jako ambasadorka měla účastnit světová rekordmanka v běhu na 800 m
Jarmila Kratochvílová. Vzhledem k vládním omezením sportovních akcí
z důvodu epidemie koronaviru byl závod přeložen na 28. listopadu 2020. 
Na  základě  rozhodnutí  vedení  Sokola  je  výše  uvedená  publikace
„Almanach 100 let TJ Sokol Nížkov“ volně k dostání na obecním úřadě,
v prodejně COOP, popřípadě u činovníků TJ Sokol Nížkov. 

Ing. Zdeněk Jeřábek



13. ročník běhu u nížkovského koupaliště
13.  ročník  našeho  již  tradičního
přespolního  běhu  se  měl  konat
18. dubna  2020.  Vzhledem
k celosvětové koronavirové epidemii
se  nemohl  uskutečnit.   Vzniklou
situaci  jsme  se  pokusili  vyřešit
posunutím  závodů  na  pozdější
termín. V podzimních měsících slaví
Sokol  Nížkov  sté  výročí  svého
založení,  a  tak  jsme  se  rozhodli
spojit  oslavy  s přespolním během.  Na  28.  října  2020 vyhlásila  Česká
obec sokolská druhý ročník Sokolského běhu republiky, kterým sokolové
oslavují  svátek  vzniku  Československé  republiky.  Přihlásili  jsme  se
k tomuto běhu, kterého se účastní přes třicet měst z celé republiky a také
dvě města v USA (Portland a Washington).
Chtěli jsme tím spojit tyto dvě pro nás významné události - 102. výročí
vzniku  samostatného  státu  a  sté  výročí  založení  Sokola  v Nížkově.
Plány nám bohužel překazila druhá vlna epidemie Covid 19. Závod byl
opět odložen, tentokrát na 28. listopad 2020. Ale ani tento termín nebyl
konečný vzhledem k epidemiologické situaci.  Měli  jsme na vybranou,
buď  ještě  dále  (na  prosinec)  posunout  závod,  anebo  vyhlásit  tzv.
individuální výzvu, to znamená nechat běžet závodníky individuálně za
přísných opatření. Přiklonili jsme se k druhé možnosti, a tak „závody“
proběhly  28.  listopadu  2020.  Přespolního  běhu  se  účastnili  pouze
závodníci, kteří se přihlásili přes web sokolského běhu. Účast tím byla
proti  předcházejícím  ročníkům,  kdy  jsme  měli  více  než  stočlenné
závodní pole, velice chudá. Byly vytyčeny pouze dvě tratě: pro děti a pro
dospělé.
Oficiálně se přihlásilo jen jedenáct závodníků, trať si  potom proběhlo
individuálně ještě několik dalších.
Všichni  účastníci  obdrželi  zajímavý  „startovní  balíček“  včetně
Almanachu  100  let  Sokola  v Nížkově  a  několik  dalších  drobných
upomínkových předmětů vydaných ke stému výročí založení Sokola.

Ing. Zdeněk Jeřábek
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Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslavili:
Jméno a příjmení Bydliště Jubileum

Božena Zikmundová Nížkov 83 let

Jan Havlíček Buková 81 let

František Filip Nížkov 84 let

Jan Landa Nížkov 82 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

Základní škola Nížkov
I v letošním školním roce zasáhla epidemie Covid-19 do vzdělávání
žáků naší školy. Od 14. 10. do 17. 11. byla zakázána osobní přítomnost
žáků ve škole a všichni se vzdělávali distančním způsobem. Od 18. 11.
chodí do školy prvňáci a druháci, od 30. 11. i ostatní žáci 1. stupně
a deváťáci.  Žáci  6.  -  8.  ročníku  mají  střídavě  po  týdnu  distanční
a prezenční výuku. Ve škole musíme dodržovat řadu opatření,  takže
všichni  musí  mít  po  celou  dobu  roušky  a  je  velmi  omezen  vstup
veřejnosti do školy (a to včetně rodičů). Musíme dodržovat homogenní
skupiny  žáků,  takže  nemohou  probíhat  akce,  při  kterých  by  se
potkávaly různé třídy, je zakázán zpěv a sportovní aktivity. Z tohoto
důvodu jsme letos nemohli uspořádat tradiční adventní akce (Setkání
s Mikulášem  pod  vánočním  stromem  a  burzu  výrobků  žáků)
a neproběhne ani  vánoční  besídka.  Vzhledem k tomu,  že  se  situace
příliš  nelepší,  jsme  nuceni  zrušit  i  dětský  karneval,  který  jsme
plánovali  uspořádat  17.  1.  2021.  Distančním  způsobem  proběhly
i schůzky s rodiči. 
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