
Periodický tisk územního samosprávného celku                        
Ročník 2021: 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

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
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„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje."

Charles Farrar Browne
Přejeme všem klidné a spokojené Vánoce

a do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí.

Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov

Informace
Obecní úřad Nížkov bude pro veřejnost od 22. prosince 2021 uzavřen.
Otevřeno  dle  zavedených  úředních  hodin  bude  od  3.  ledna  2022.
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 2022
stanoven na 400,- Kč na osobu. Poplatek je možné uhradit na obecním
úřadě  od  března  2022  nebo  na  bankovní  účet  Obce  Nížkov  -
6121751/0100 (variabilní symbol: číslo popisné). 

Josef Vlček – starosta obce

Stání vozidel na veřejné komunikaci
Vzhledem k tomu, že nás čekají další zimní měsíce, 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

Betlémský příběh
Rok se s rokem sešel a nastal čas adventu. Nevím, jaké bude počasí, až
budete tento článek číst, ale když ho píšu, leží venku tak asi 10 cm sněhu
a další padá. Řeklo by se: pravá vánoční atmosféra. K vánoční atmosféře,
a snad bychom mohli říci, k vánoční idylce, určitě patří i betlémy. 



Napadla vás otázka, za jakého počasí šli tehdy Josef s Marií do městečka
Betléma?  Ležel  tehdy  sníh?  Evangelista  Lukáš  počasí  nezmiňuje,  ale
okolo Jeruzaléma prý v zimě sníh občas napadne. Nebývá ho sice moc
a dlouho nevydrží, ale pro lidi, kteří tehdy putovali pěšky, by jistě byla
i trocha sněhu nebo studený déšť dost velkou nepříjemností.  
Josef  s  Marií  dorazili  do  Betléma  na  sčítání  lidu  nejspíše  mezi
posledními. Nemůžeme se divit – měli to z Nazareta do Betléma daleko,
zhruba týden cesty. Maria navíc byla v devátém měsíci těhotenství, takže
asi  putovali  o  dost  pomaleji  než ostatní.  Snad pro ten jejich pozdější
příchod pro ně zbylo místo už jenom ve chlévě. Takže to, co té idylické
scéně z betlémů předcházelo, asi moc idylické nebylo. 
Josef  s Marií  si  nejen  cestou  do  Betléma,  ale  i  v mnoha  jiných
okamžicích, jak se říká, „sáhli na dno“. Podle biblického podání všechny
ty nemalé obtíže překonali díky tomu, že se nespoléhali jenom na vlastní
síly,  ale  především  na  pomoc  Boží.  Může  pro  nás  být  inspirace
a povzbuzení, a to nejenom ve chvíli, kdy si „sáhneme na dno“ my sami. 

Proč právě Betlém?
Micheáš,  jeden  ze  starozákonních
proroků,  pronesl  tuto  předpověď:
„A ty, Betléme efratský, maličký jsi
mezi  judskými  městy,  z tebe  mi
vyjde  ten,  který  bude  vládcem
v Izraeli,  jeho  původ  je  od
pradávna, od věčnosti“ (Mich 5,1).
Podle  naší  běžné  logiky  bychom

čekali narození budoucího vládce v hlavním městě v královském paláci.
Proč?  Protože  propadáme pokušení  dělit  lidí  na  více  důležité  a méně
důležité a stejně tak města na více důležitá a méně důležitá. Řekl bych,
že z tohoto stylu myšlení nás chce Bůh vyléčit právě tím betlémským
chlévem.
Bůh totiž  vidí  věci  jinak.  Pro něj  je  mimořádně důležitý úplně každý
člověk a každé místo lidmi obývané. Ježíš se rodí v betlémském chlévě
jako ten nejposlednější  z posledních, jako ten, kdo je z pohledu běžné
lidské logiky ten nejméně důležitý ze všech. Nakonec se však stává tím,
kdo podle biblického podání vykonává Boží vládu. 
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V jesličkách v  betlémském chlévě,  v místě,  které  je  tou  snad největší
periférii  ze  všech,  leží  ten,  který  má  podle  víry  křesťanů  naprosto
jedinečné  poslání.  Poslání  postavit  most  od  Boha  k lidem.  Dělá  to
způsobem, jaký si nikdo neuměl představit. Kéž nám betlémské jesličky
připomínají také to, že Bůh chce a může vstoupit do každé lidské situace,
i kdyby se zdála sebevíce těžká, neřešitelná nebo beznadějná, a může do
ní díky svojí lásce, vynalézavosti a moci přinést radost, pokoj a naději.  
Přeji všem čtenářům Nížkovských listů krásné, pokojné Vánoce.          

Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák – duchovní správce 

Slyšeli jste o synodě o synodalitě?
Milí čtenáři, možná jste slyšeli něco
o tom, že se v říjnu 2021 v katolické
církvi  rozběhl  dvouletý  proces,
nazvaný  „synoda  o synodalitě“.
Zjednodušeně  řečeno,  je  to  taková
porada katolíků o tom, jak spolu lépe
komunikovat. 
Zároveň nás  ale  zajímá  také  to,  jak
komunikujeme navenek. Pokud byste
měli  nějaké  připomínky  či  náměty
k tomu,  jakým  způsobem  s vámi

komunikuje  (nebo  nekomunikuje)  naše  farnost  nebo  katolická  církev
a jak  by  se  to  případně  z vašeho  pohledu  mohlo  zlepšit,  tak  mi  tyto
připomínky či náměty můžete do konce ledna 2022 poslat buď na e-mail
sedlak.zdenek@dihk.cz nebo i do poštovní schránky na faře (Nížkov 10).
Tato nabídka platí pro úplně všechny čtenáře Nížkovských listů, ať už
jsou či nejsou katolíci, a také ať už žijí v naší farnosti nebo jinde. 
Zároveň bych vám chtěl nabídnout, že se na mne na stejné adresy můžete
obrátit  i s jakýmikoliv  dotazy  na  katolickou  církev,  křesťanství,  Bibli
a související témata. Můžete se obrátit i anonymně, v tom případě bych
se  snažil  odpovědět  na  webových  stránkách  naší  nížkovské  farnosti.
Rozhodně vám neslíbím, že zodpovím každou otázku, ale slibuji, že se
budu snažit. Jinak řečeno: „Ptejte se mne, na co chcete, co zvládnu, to
zodpovím.“ 

Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák – duchovní správce

mailto:sedlak.zdenek@dihk.cz


Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
4. 11. 2019 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro 12,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 3.
2. Prodej pozemku p. č. 1691/19 o výměře 90 m2 v k. ú. Nížkov za 250
Kč za m2 panu … . Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 3.
3. Dodatek  číslo  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  6/2021  s panem  Martinem
Kovaříkem,  U Mostu  11,  Svratka  na  restaurování  sochy  sv.  Jana
Nepomuckého.  Hlasování:  pro  11,  proti  1,  zdržel se 0,  nepřítomen  0,
omluven 3.
4. Vyvěšení návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 – příjmy 23 086
145,-  Kč,  výdaje  23 086  145,-  Kč.   Hlasování:  pro  12,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
5. Zadávací  dokumentaci  k zadání  veřejné  zakázky  na  stavební  práce
„Nížkov  –  zasíťování  lokality  OS  RD  Loučka,  4.  etapa“.  Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
6. Smlouvu  o  dílo  na  stavbu  Nížkov  –  zasíťování  lokality  OS  RD
Loučka, 4. etapa (Nížkov – technická infrastruktura pro OS RD Loučka,
4. etapa, 18 parcel). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 3.
7. Zrušení ochranného pásma zdroje pitné vody v „Zádušce“ z důvodu
nevyužívání vodního zdroje jako zdroje pitné vody. Hlasování: pro 12,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
8. Rozpočtové  opatření  číslo  11/2021  ze  dne  4. 11. 2021.  Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
II.  Zastupitelstvo  obce  Nížkov  neschválilo zadání  „výroby“  nových
webových  stránek  obce  firmě  Antee.  Hlasování:  pro  výrobu  nových
webových stránek 0, proti 10, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 3.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost  nákupu  pozemku  p.  č.  943/1  o  výměře  2  826  m2

v k. ú. Nížkov.
2. Možnost  nákupu  pozemku  p.  č.  943/107  o výměře  2  827  m2

v k. ú. Nížkov.
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3. Možnost zadání „výroby“ publikace Nížkov včera a dnes.
4. Obecně závaznou vyhlášku Obce Nížkov o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
5. Zvýšení nájmu v obecních bytech o 8 procent.
6. Možné využití dotací na rekonstrukci památek v roce 2022.
IV. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno:
1. S metodickým materiálem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra – Vzorem obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O podaných žádostech o dotaci na lesy a oplocenky.
2. O tom, že Sdružení místních samospráv, se kterou obec Nížkov sepsala
darovací  smlouvu  na  dar  50  tisíc  obcím  postižených  tornádem,  již
ukončilo sbírku. Obcím Lužice, Hrušky, Mikulčice, Týnec a Tvrdonice
bude dar poskytnut přímo. 
3. O připravované studii na podobu návsi.
4. O  záměru  přípravy  studie  na  novou  budovu  obecního  úřadu
a zdravotního střediska.
5. O záměru přípravy studie na stavební parcely v Bukové.
6. Že  16.  11.  2021  proběhne  kolaudace  zázemí  pro  sportovní  aktivity
v Bukové.

Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Brukner a David Toufar

Co přinesou pozemkové úpravy?
Podzim na katastrech našich obcí Špinov, Buková a Nížkov bude patřit
zahájení procesu zvanému komplexní pozemkové úpravy. Nepleťme si to
ale s pozemkovými reformami, které probíhaly za Marie Terezie nebo
první republiky. Tehdy byla půda násilně přerozdělena od vrchnosti na
sedláky,  resp.  převážně  od  německé  a  uherské  menšiny  směrem
k drobným zemědělcům.  Té  první  reformě vděčíme za  značný rozvoj
venkova a po druhé nám zůstal Státní pozemkový úřad. A právě pod jeho
záštitou budou probíhat KoPÚ. Ale nebojme se toho, vše by nyní mělo
probíhat  ve  vzájemné  shodě.  Pozemkové  úpravy  jsou  účinným
nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými
změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu
životního prostředí a zvyšují i celkovou kvalitu života na venkově.



I  když  se  v  mnoha  případech  budou  překreslovat  po  desetiletí  zažité
hranice pozemků,  neznamená to,  že nám bude učiněna nějaká křivda.
Byť  v  současné  době  lidé  často  velmi  lpějí  na  půdě  z  důvodů,  že  ji
zdědili po předcích a že kdyby ji prodali, nebo na ni nějakým způsobem
sáhli, předci by jim to neodpustili, tak nezřídka ale ani neví, kde pole
mají a v jakém stavu. Určitě by si předci velmi přáli, abychom se o půdu
dobře  starali.  Minulý  politický  režim  bohužel  zpřetrhal  zdravý  vztah
k půdě a zbyl nám často jenom vztah k majetku. Ale i tento vztah by nám
mohl pomoci nejen při následných KoPÚ, ale i při péči o naši půdu. Měli
bychom  přeci  zvyšovat  její  hodnotu.  A  to  tak,  že  si  ji  nenecháme
rozfoukat  větrem,  nenecháme  si  ji  odplavit  vodou  a  nenecháme
z původně živé humózní půdy udělat bezcennou hmotu bez schopností
vázat živiny a vsakovat vodu.
A co nás tedy čeká? Nejdříve se zaměří původní hranice pozemků a okolí
obce pokryje  nespočet  pestrobarevných kolíků.  V tuto chvíli  můžeme
také  vznést  svoje  požadavky  na  nové  uspořádání,  jestli  chceme  něco
vyměnit či posunout. Poté bude vypracován plán s novým uspořádáním.
Některé  pozemky  se  mohou  zcelit,  některé  naopak  rozdělit.  Budou
navržené nové cesty, mokřady, poldry, průlehy a protierozní meze, lesíky
a další opatření ochraňující  krajinu. A zde bude velmi záležet na nás.
Hlavní opatření se realizují především na státních a obecních pozemcích.
Ale  pokud  bude  například  požadavek  vytvořit  poldr  na  místě,  které
aktuálně  patří  nám,  a  bude  potřeba  tuto  část  pozemku  vyměnit  za
jinou, souhlasme prosím. Jedině tak se dojde ke kvalitnímu řešení.
Proces eroze půdy započal  už dávno,  kdy naši  předci  přešli  od sběru
a lovu  k zemědělství  a  tím  k  odlesňování  krajiny.  Nešli  však  proti
přírodě, ale snažili se ji využít ve svůj prospěch. Už jsme se snad poučili
z toho, že rozorávat meze není dobrý nápad. Bohužel i dnes se to děje.
Ani u nás není výjimkou pozorovat pomalé rozorávání asfaltových cest
sousedících s polem. Musíme stále maximalizovat aktuální zisk na úkor
budoucnosti? Vidinu vyšší úrody na větší ploše zhatí první větší déšť,
který spláchne vrstvu ornice utvářenou po tisíciletí a to kamsi na silnici
a do rozbouřeného potoka. Pro představu platná vyhláška dovoluje ztrátu
9 tun  ornice  na  1 ha  pole  a  rok.  To  je  0,9  kg  ornice,  která  se  může
odplavit a odfoukat z 1 m2 pole. A s ní zmizí i život v ní. Co zbude po
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pár letech tohoto přístupu? Zachrání to syntetická a minerální hnojiva
plná čpavku?
Po  ukončení  pozemkových  úprav  ve  většině  případů  dojde
k přepracování  pachtovních  smluv  a  zde  je  šance  prosadit,  aby  se
zemědělci  zavázali  k  tomu,  že  budou  respektovat  doporučení  vzešlá
z KoPÚ jak hospodařit na té konkrétní půdě. Umožněme, aby vznikaly
plochy s keři a stromy, byť za cenu toho, že dostaneme menší nájem za
o něco menší plochu pachtovaného pole. A nejde jenom o to, že půda na
poli bude kvalitnější a bude mít vyšší hodnotu, ale hlavně tam zůstane.
Všechna  opatření  se  pozitivně  neprojeví  ze  dne  na  den,  ale  pomalu.
Stejně tak pomalu jak nyní úrodné vrstvy naší půdy plíživě odchází.
Často  lidé  říkají,  že  tvrdě  pracují  snad  jen  proto,  aby  se  jejich  děti
a vnoučata  měly  lépe  než  oni.  Chtějí  jim  dopřát  dostatek  všeho.
Nejednou však přehlížejí věci, které berou jako samozřejmost. Ale i tyto
věci  si  zaslouží  naši  pozornost.  Zapracujme  tedy  prosím  i  na  tom,
abychom předali  našim  dětem kvalitní  půdu,  která  jim  zajistí  obživu
stejně tak dobře jako nám a našim předkům.
Krajina našich katastrů není nudná placka, ale jsou to překrásné kopce
a údolí.  Dejme jí  tedy i šmrnc tím, že bude také pestrá, plná remízků
a hájků,  tůní  a potůčků,  bude  plná  života  a  bude  především  funkční.
Bude to krajina, kterou uchováme i pro naše potomky. 

Chceme  žít  na  úkor  budoucnosti,  nebo  se
pokusíme  o změnu?  Nakonec  si  i můžeme
vypůjčit jeden z citátů J. Wericha: ”Kdo chce,
hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.” 
Přinejmenším  koukněte  na www.ziva-puda.cz

(Živá půda - Ztrácíme půdu pod nohama). Projekt  Živá půda pomáhá
zastavit  znehodnocování  půdy:  Vlastníkům  radí,  jak  o půdu  pečovat
a zhodnocovat  ji.  Zemědělcům  ukazuje  nové  možnosti,  jak  na  ní
hospodařit. Z veřejnosti buduje komunitu půdochránců.

Jiří Špaček

Český svaz žen 
Nížkov má v současné době 32 členek.  V roce 2021 nám opět  plány
ničila vládní opatření. Jsme rády, že alespoň letní kino mohlo proběhnout
podle zvyku. Všem zúčastněným děkujeme za podporu.

http://www.ziva-puda.cz/
http://www.ziva-puda.cz/
http://www.ziva-puda.cz/%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


Na  29.  12.  2021  plánujeme  naše  tradiční  bruslení.  Zimní  stadion  ve
Žďáře nad Sázavou je zamluvený od 15:30 do 17:00 hodin. Doufáme, že
se budeme moci sejít  a  užít  si  společné chvíle  na ledě.  Tímto zveme
všechny bruslaře z Nížkova a okolí. 
Všem občanům přejeme krásné svátky vánoční a do roku 2022 jen to
dobré.

Za ČSŽ Ilona Toufarová

Myslivecký spolek Nížkov
MS Nížkov má aktuálně 19 členů.  Příští  rok budeme
přijímat  nového  člena  a  máme  ještě  v našem  spolku
adepta, který se teprve chystá složit zkoušky myslivosti
a posléze získat zbrojní průkaz. Není jednoduché získat
lovecký a zbrojní průkaz, ale budeme rádi, když se naše
řady rozšíří o další vážné zájemce o myslivost.
Myslivost ovšem není jenom lov a radovánky. Musíme
se o zvěř poctivě starat. V době nouze zvěř přikrmovat,

mladou zvěř chránit před senosečí, u silnic chránit ohradníky před koly
aut, tlumit škodnou, udržovat naši klubovnu atd. I letos jsme zakoupili
40 q ovsa, 10 q speciálních granulí pro spárkatou zvěř, sůl, sušili  jsme
jetelinu, sbírali jablka, kaštany, žaludy, jeřabiny… Všichni vidíme, jak
nám les, díky kůrovcové kalamitě, mizí před očima, tím pádem se mění
i domov  naší  zvěře.  Zůstávají  jí  menší  ostrůvky  klidu  –  neoplocené
mladiny,  proto  bychom  chtěli  apelovat  na  všechny  návštěvníky  lesa
(samozřejmě kromě majitelů lesa, kteří v něm mají práce až nad hlavu),
aby se vyhýbali těmto prostorům, zvláště pak na majitele pejsků, kteří
svého miláčka nevedou na vodítku. Zvláště v zimním období potřebuje
zvěř  klid.  Tuto  prosbu  píšeme každý rok,  ale  bohužel  někteří  lidé  si
z toho nic nedělají a pouštějí pejsky na volno hned, jen co zajdou za ves.
Děkuji za pochopení. I naše činnost byla ovlivněna pandemií COVID-19.
Vloni společné hony sice byly povoleny, ale posezení na poslední leči
bylo zakázané. Letos je situace zatím o něco lepší, a tak po prvním honu
na zajíce, kdy se ulovilo 11 zajíců, jsme se mohli sejít a pobavit s přáteli.
Druhý hon, který je plánovaný na konec roku, nevíme, jak dopadne. 
Kromě těchto 11 zajíců jsme během tohoto roku ulovili 18 kusů srnčí
zvěře, 3 daňky, 9 divokých prasat, 26 lišek a 20 kačen. 
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Největší  dopad  pandemie  na  nás  byl  ten,  že  jsme  nemohli  pořádat
kulturní  akce,  ze  kterých  finančně  zajišťujeme  chod  našeho  spolku.
Přesto se nám podařilo uspořádat 2 prodejní akce – zvěřinové hody, na
kterých jste mohli ochutnat naše speciality. Děkujeme Vám za návštěvu
a podporu  našich  akcí.  Doufáme,  že  se  situace  v příštím roce  uklidní
a budeme se moci vrátit do starých zaběhlých kolejí a rádi se s Vámi opět
setkáme. 
Přátelé, myslivci, spoluobčané, dovolte mi, abych popřál Vám i Vašim
rodinám  klidné  a pohodové  prožití  vánočních  svátků,  mnoho  štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v roce 2022.

Pavel Němec

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

Hedvika Chromá Nížkov 75 let

Bedřich Bartošík Nížkov 65 let

Marie Veselá Nížkov 80 let

Luděk Dočekal Špinov 60 let

Božena Zikmundová Nížkov 84 let

Jan Havlíček Buková 82 let

František Filip Nížkov 85 let

Miroslav Pokorný Nížkov 70 let

Jan Landa Nížkov 83 let

Marie Linhartová Buková 55 let

Jana Marková Nížkov 70 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

Ze života Základní školy Nížkov
I v letošním školním roce zasáhla epidemie Covid-19 do vzdělávání žáků
naší školy. Nebyla sice plošně zakázána osobní přítomnost žáků ve škole,



ale i tak se už někteří žáci, kterým byla nařízena karanténa, vzdělávali
distančním způsobem. Distančním způsobem proběhly i schůzky s rodiči.
Opět  musíme  dodržovat  epidemiologická  opatření,  takže  kromě
dezinfekce  a  dalších  požadavků  na  úklid  a  hygienu,  musí  žáci  i
zaměstnanci  ve  společných  prostorách  nosit  ochranu  nosu  a  úst.  Na
začátku školního roku proběhlo screeningové testování žáků. V současné
době se  žáci  testují  každé  pondělí  první  vyučovací  hodinu  nebo  po
příchodu do školy. Testovat se nemusí ti, kteří v uplynulých 180 dnech
prodělali COVID – 19, jsou očkovaní nebo mají mají platný PCR test.
Testování bude podle současných informací probíhat až do konce února
2022.  Vzhledem  k opatřením,  která  nyní  platí,  jsme  upustili  i  od
organizování  tradičních  adventních  akcí.  Proto  neproběhlo  Setkání
s Mikulášem  pod  vánočním  stromem  a  nebude  ani  tradiční  vánoční
besídka.  Uspořádali  jsme  pouze  vánoční  burzu  výrobků  žáků,  která
proběhla  v prostorách prodejny COOP Nížkov 6. a 7. 12. 2021.  Tímto
děkujeme všem, kteří si na naší burze něco koupili, za podporu. Výtěžek
z burzy bude opět věnován Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře.
Vzhledem k tomu, že není jisté, jaká opatření budou platit po Vánocích,
jsme nuceni zrušit i dětský karneval, který měl proběhnout v lednu 2022.

Mgr. Marta Novotná

V  hodinách  zeměpisu  v  šestém  ročníku  jsme  probírali  téma  Země.
K tomuto tématu  se  váže  i  učivo  o  pohybech  naší  planety.  Aby byla
výuka pestřejší a pro žáky učivo srozumitelnější, zakoupili jsme model
sluneční  soustavy  –  Tellurium.  Jedná  se  o  vizuální  pomůcku,  kterou
využíváme při výuce astronomie. Jde o mechanický zobrazovací model
pohybu Země a Měsíce kolem Slunce. Tato názorná pomůcka pomáhá
dětem představit si vesmír. Děti se pomocí Telluria dozví, proč existují
roční  období,  jak  se  mění  fáze  Měsíce,  proč  má rok  dvanáct  měsíců
a další  informace.  Jedná se o výtečnou vizuální  pomůcku, která udělá
z výuky zábavu.

Mgr. Martina Klímová

Letos  k  nám  zavítal  pan  Školoud  ze  ZOO  Jihlava  s  výukovým
programem.  Soudě  podle  reakcí  dětí  jsme  všichni  zažili  opravdu
jedinečná a skutečně blízká setkání se zástupci dravců. Celý program se
nesl  v  duchu  blízkého  kontaktu  žáků  s  dravci.  Děti  měly  možnost
prohlédnout  si  vzhled,  chování  a  krmení  ptáků.  Seznámily  se  s  pěti
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zástupci,  dozvěděly  se  o  nich  spoustu  zajímavých  informací  a  měly
možnost vidět je v akci. Největší nadšení zavládlo, když se karančo jižní
proběhl dětem po zádech. Program se všem líbil, byl zajímavý a poučný.
Žáci na závěr pokládali velké množství otázek.

Ivana Junová

Tradiční školní projekt Náš kraj se letos konal v pondělí 27. 10. 2021.
Akce je  zaměřena na  poznávání  obce  a  jejího  okolí  z  hlediska
historického, přírodopisného, kulturního a nepsanou tradicí se stala práce
s  pověstí.  Ani  letos  tomu  nebylo  jinak.  Třídní  učitelé  pro  své  třídy
naplánovali obvykle venkovní program s putováním či exkurzí na nějaké
zajímavé místo. Nechyběly destinace jako kostnice, kostel sv. Mikuláše,
Rosička, Červený mlýn nebo hranice Čech a Moravy na Blažkově. Právě
k těmto místům se pojí různé pověsti. Některé skupiny žáků své pověsti
zdramatizovaly,  výtvarně  ztvárnily,  nebo  dokonce  přetvořily  podle
vlastní fantazie. Některá díla mají žáci vystavená ve svých kmenových
třídách, jinde zbyly alespoň vzpomínky na příjemně strávené dopoledne.

Bc. Barbora Valentová

Kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí
24. 12. 2021, 22 hod., kostel sv. 
Mikuláše

„Půlnoční“ mše 
svatá

Farnost Nížkov

26. 12. 2021, kostel sv. Mikuláše Svatoštěpánský 
koncert 

Farnost Nížkov

29. 12. 2021, 15:30 – 17:00, 
zimní stadion Žďár nad Sázavou

Bruslení ČSŽ Nížkov

8. 1. 2022, Nížkov a všechny 
místní části

Tříkrálová sbírka Charita Česká 
republika 

1. 5. 2022, kostel sv. Mikuláše Poutní slavnost Farnost Nížkov
Pozn.: Způsob konání závisí na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Mgr. Marta Novotná
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