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Periodický tisk územního samosprávného celku 

                        Ročník 2022: číslo 3 

Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého 

6. 5. 2021 rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že bude zrestaurována 

socha svatého Jana Nepomuckého na návsi v Nížkově. Smlouva na 

opravu byla uzavřena s akademickým sochařem a restaurátorem panem 

Martinem Kovaříkem ze Svratky. Opravená socha je již umístěna na 

svém původním místě, sloupky budou ještě doplněny řetězy. 

 
Josef Vlček 

Před opravou Po opravě 
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Poděkování za spolupráci v letech 2018-2022 

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám všem poděkovali za aktivní 

spolupráci ve volebním období 2018 – 2022. Děkujeme občanům 

především za podnětné připomínky a všem těm, kteří se starají o úpravu 

veřejných prostranství v okolí svých domů a pomáhají tak k zachování 

hezkého vzhledu naší obce.  

Děkujeme i všem institucím a spolkům působícím v Nížkově, Bukové 

a Špinově, Mateřské škole Nížkov, Základní škole Nížkov, TJ Sokol 

Nížkov, SDH Nížkov, SDH Buková, SDH Špinov, Mysliveckému 

sdružení Nížkov a Svazu žen Nížkov nejen za spolupráci, ale i za 

přípravu a realizaci řady akcí pro děti a veřejnost. Za spolupráci 

děkujeme také všem pracovníkům obce.  

Nově zvolenému zastupitelstvu obce přejeme hodně úspěchů v jeho 

budoucí práci. 
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 

 

Zastupitelé obce zvolení ve volbách 23. – 24. 9. 2022 

 
Mgr. Marta Novotná 
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Poděkování voličům 

Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 

voličům naší obce za zodpovědný přístup ke komunálním volbám a za 

výraznou podporu našich kandidátů, která přispěla ke zvolení osmi 

zástupců naší kandidátky do zastupitelstva obce. Poděkování patří i těm 

voličům, kteří volili ostatní kandidáty, čímž projevili svůj názor, kterého 

si velice vážíme. Respekt rovněž patří všem kandidátům, kteří projevili 

odvahu ke kandidatuře do obecního zastupitelstva. 

Vaše hlasy jsou pro nás impulzem budoucí práce, přičemž se budeme 

všichni snažit, abychom důvěru, kterou jste svou volbou do našich rukou 

vložili, ve svém působení nezklamali. 

Předvolební program je pro nás zavazující cíl, za kterým se za vaší 

podpory vydáme ve spolupráci všech zastupitelů obce, bez politických 

ústrků a intrik, ve slušné, věcné a demokratické diskuzi. 

Rovněž bychom rádi poblahopřáli budoucím zastupitelům z ostatních 

kandidátek, kteří uspěli a získali mandát, který stvrdíme společně slibem 

na ustanovující schůzi. 
Za kandidáty kandidátní listiny číslo 1 Sdružení nezávislých kandidátů Mgr. Bohuslav Musil  

V první řadě chceme 

poděkovat vám voličům za 

to, že jste přišli k volbám, 

obzvlášť těm, kteří podpořili 

kandidáty KDU-ČSL. Svou 

nadprůměrnou účastí jste vyjádřili svůj zájem o dění v obci. I když bude 

mít nyní zastupitelstvo nadpoloviční většinu hlasů jedné strany, dohodli 

jsme se, že se dohodneme. Vaší podpory si vážíme a bereme plnou 

odpovědnost za prosazení bodů našeho volebního programu. Čeká nás 

mnoho ambiciózních úkolů v nelehké době.  

Taktéž děkujeme končícím zastupitelům a panu starostovi za dobře 

odvedenou práci a věříme, že na komunální politiku nezanevřou. 
Za kandidáty kandidátní listiny číslo 2 KDU-ČSL Jiří Eduard Špaček  

Vážení spoluobčané, 

děkujeme vám za vaše hlasy 

pro naši stranu. Našim 

kandidátům děkuji za 

reprezentaci a jejich odvahu. 
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Díky vám voličům jsme získali 2 místa v zastupitelstvu a já si toho 

opravdu moc vážím. Na změnu je to málo, ale budeme se snažit být 

dobrými opozičními zastupiteli a pracovat pro všechny občany naší obce, 

protože je pořád co zdokonalovat a čekají nás 4 roky tvrdé práce, které 

máme před sebou. 
Za kandidáty kandidátní listiny číslo 3 Komunistická strana Čech a Moravy Kamil Vejvoda zastupitel obce 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 

9. 9. 2022 v 19 hodin 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, 

schválení programu zasedání 

2. Prodej a nákup pozemků v k. ú. Buková u Nížkova 

Přijato usnesení č. 1/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

prodej části pozemku p. č. 70/13 o výměře 159 m2 v k. ú. Buková panu 

Radku Sobotkovi, Buková 7 za cenu 250,- Kč včetně DPH za 1 m2.  

Přijato usnesení č. 2/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

prodej části pozemku p. č. 70/13 o výměře 2 045 m2 v k. ú. Buková panu 

Martinu Musilovi, Buková 9 za cenu 250,- Kč včetně DPH za 1 m2. 

Přijato usnesení č. 3/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

prodej pozemku p. č. 330/34 o výměře 66 m2 v k. ú. Buková panu 

Jaroslavu Havlíčkovi a paní Marii Němcové, Buková za cenu 250,- Kč 

včetně DPH za 1 m2.  

Přijato usnesení č. 4/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

nákup části pozemků p. č. 62, 67,70/14, 70/16, 343, 70/10, 74/1 a 331 

v k. ú. Buková a celého pozemku p. č. 70/4 v k. ú. Buková o celkové 

výměře 6 652 m2 za 250,- Kč včetně DPH za 1 m2. 

3. Zvonění Buková – elektrický pohon 

Přijato usnesení č. 5/2022/Z4: Zastupitelstvo obce schvaluje 

vybudování nového elektrického pohonu zvonu kapličky v Bukové. 

Přijato usnesení č. 6/2022/Z4: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání 

zakázky na vybudování nového elektrického pohonu zvonu kapličky 

v Bukové firmě JITOM elektro Měřín. 

4. Dodatek ke smlouvě – zasíťování lokality OS RD Loučka IV. 

Přijato usnesení č. 7/2022/Z4: Zastupitelstvo schválilo Dodatek číslo 1 

Smlouvy o dílo č. AQS/2022/01/51102 na zasíťování lokality OS RD 

Loučka IV s AQUASYS spol. s r.o. 
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5. Rozpočtové opatření 

Přijato usnesení č. 8/2022/Z4: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření číslo 9/2022 ze dne 9. 9. 2022. 

6. Diskuse, informace, různé, závěr 

a) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s odpovědí paní … na 

nabídku obce na nákup pozemku p. č. 943/107 o výměře 2 827 m2 

v k. ú. Nížkov. Mgr. Ilona Kašpárková momentálně o prodeji 

neuvažuje. 

b) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s žádostí Farnosti 

Nížkov o příspěvek na plánovanou opravu krovu kostela svatého 

Mikuláše v Nížkově. 

c) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce se stanoviskem 

konzultačního servisu IROP k možnosti podání žádosti o dotaci na 

přístavbu Mateřské školy Nížkov. Starosta vysvětlil ostatním 

členům zastupitelstva obce, že stanovisko KHS ke změně zápisu 

v rejstříku škol a školských zařízení k podání žádosti o dotaci 

nestačí. Obec by musela doložit rozhodnutí KHS dle správního řádu, 

kdy KHS rozhodla o udělení výjimky z paragrafu 7 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterou od KHS obec 

nedostane, protože současné řešení zvýšení kapacity Mateřské školy 

Nížkov, příspěvková organizace neporušuje hygienické požadavky.  

7. Prodej pozemků v k. ú. Špinov 

Přijato usnesení č. 9/2022/Z4: Zastupitelstvo zamítlo prodej obecních 

pozemků p. č. 254/1, 253 a 266/8 v k. ú. Špinov. 
Ověřovatelé zápisu: Petr Novotný a David Toufar 

 

Poděkování za pomoc při přípravě primice 

Řada ze čtenářů Nížkovských 

listů asi ví, že dne 7. května 

2022 přijal z rukou Josefa 

Kajneka, pomocného biskupa 

královéhradeckého, 

v královéhradecké katedrále 

kněžské svěcení sirákovský 

rodák a náš někdejší dlouholetý 

farník Pavel Jelínek. Z této slavnosti je i připojená fotografie.   
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Následující sobotu 14. května se ve farním kostele sv. Mikuláše 

v Nížkově konala Pavlova primiční mše svatá (zkráceně primice). Chtěl 

bych zde na stránkách Nížkovských listů poděkovat všem, kdo se podíleli 

na přípravě této velké slavnosti a následného pohoštění v sokolovně. 

Není možné zde všechny jednotlivě vyjmenovat, a tak bych chtěl zmínit 

alespoň na úrovni institucí TJ Sokol Nížkov, Svaz žen Nížkov, 

Zemědělské družstvo Nížkov, Zemědělské družstvo vlastníků Sirákov 

a AGRO SÁZAVA, a. s. Pánbůh zaplať.  

Pavel nyní působí jako farní vikář (lidově řečeno asistent faráře) ve 

farnosti Poděbrady a také v sousedních farnostech Libice nad Cidlinou, 

Vrbice a Žehuň.   
Zdeněk Sedlák – duchovní správce 

 

Oprava vstupní části sokolovny 

Na místní sokolovně probíhá od léta 

oprava vstupní části. Nevyhovující 

vestibul bude upraven a rozšířen 

o možnost přístupu i pro osoby se 

sníženou pohyblivostí. Součástí 

stavby by měla být i oprava fasády. 

Pokud počasí bude přát, měla by 

být první část rekonstrukce 

ukončena v podzimních měsících. 

Některé práce zajišťují sokolové 

vlastními silami, ale na stavbu přispěla významnou částkou i obec 

Nížkov. 

 
Ing. Zdeněk Jeřábek 
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Nížkovská kostnice se trošku „rozsvítila“ 

Možná jste si v létě všimli, že naše 

(památkově chráněná) nížkovská kostnice 

má poněkud jasnější barvy. Je to dáno tím, 

že v měsících květnu a červnu tohoto roku 

provedli řemeslníci Jaromír Vlček ze 

Sirákova a František Stránský z Nížkova se 

svými spolupracovníky nátěr střechy 

kostnice a výměnu okapů a svodů. Celkové 

náklady činily 117 015,- Kč. Z toho částkou 11 000,- Kč přispěla naší 

farnosti obec Nížkov a tento příspěvek nám umožnil získat také dalších 

36 000,- Kč z programu Památky 2022 Fondu Vysočiny. Chtěl bych na 

tomto místě poděkovat zmíněným řemeslníkům za kvalitně odvedenou 

práci, obci Nížkov a Kraji Vysočina za finanční pomoc a všem 

zúčastněným (tedy i památkářům a stavebnímu technikovi) za dobrou 

spolupráci.      
Zdeněk Sedlák – duchovní správce 

 

Tak tedy tentokrát máme mírně mladší ostatky 

Možná by některé z vás zajímalo, jak 

pokročily výzkumy pana profesora 

Václava Smrčky v nížkovské kostnici. 

Radiokarbonová datace prvních šesti 

vzorků, analyzovaných již dříve, vyšla do 

období 13. až 14. století. Po jednom 

vzorku bylo přitom odebráno jak z velkých 

rohových pilířů, tak z menších bočních hranic. Naproti tomu žena, jejíž 

lebka byla datována na jaře 2022 jako v pořadí sedmý vzorek, žila 

s největší pravděpodobností o něco později, a sice ve století šestnáctém.   

Snad by se k tomu výsledku hodilo doplnit, že zatím žádný vzorek nebyl 

odebrán z horních částic hranic ani z ostatků, uložených uvnitř hranic. 

Stále tedy zůstává otevřena možnost, že se v kostnici nachází mimo jiné 

také větší množství ostatků lidí, kteří zemřeli v době tereziánských válek 

v 18. století. Uvidíme, co nám k minulosti Nížkova a okolí řeknou 

případné další antropologické výzkumy v kostnici.     
Zdeněk Sedlák – duchovní správce 
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Informace SDH Nížkov 

Topná sezóna je na začátku a doufáme, že nikdo z našich spoluobčanů 

nezanedbal povinnost údržby a kontroly spalinových cest a spotřebičů k 

nim připojených. Je nutné si uvědomit skutečnosti, že neprováděním 

kontrol a čistění spalinové cesty sice lze „ušetřit“ finance v řádu stovek 

korun, ale následky, které vznikají po komínovém požáru, jdou 

v „lepším“ případě do řádu desítek tisíc korun a bohužel bývají i příčinou 

ohrožení zdraví, či dokonce života osob.  

Spalováním tuhých paliv dochází k zanášení komínu. Zanesený komín 

vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí. Pokud 

dojde k narušení komínového pláště, může hrozit vznik požáru. 

Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu 

celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí 

pojistkového ventilu či termostatu konče. 

V tuto chvíli už je těžké někoho sehnat „na rychlo“, ale je dobré na to 

myslet a podchytit tyto povinnosti ihned po topné sezoně. 

  

  

Druh paliva 

Pevné   

Kapalné 

  

Plynné celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a 

kondenzátu 

  

1x 

  

1x 

  

1x 

Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW 

Čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 

Kontrola spalinové cesty 2x 1x 1x 
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Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a 

kondenzátu 

  

2x 

nejméně podle návodu 

výrobce 

(Zdroj: HZS ČR) 
Miroslav Landa – SDH Nížkov 

 

Evoluce místo revoluce 

Dnešní doba není dobrá, ty tam jsou doby, kdy jsme měli všeho téměř 

dostatek. Nyní musíme přemýšlet o tom, zda si svoji životní úroveň 

alespoň udržíme. A někteří si musejí pokládat i existenční otázky. 

Mohli bychom ale z této situace vyjít posilněni, jako společnost, která 

umí s krizí zacházet. Být připraveni. V historii přišlo nemálo převratných 

chvil. A lidé proti tomu buď bojovali, podobně jako Luddité v Anglii, 

kdy na počátku průmyslové revoluce ničili tkalcovské stroje z obavy, že 

přijdou o práci a nebo změnu využili. 

Místo toho, abychom bojovali za zachování pohodlných věcí, tak zkusme 

vynaložit trochu více vlastní energie a získat něco nového. Při pandemii, 

která začala už skoro před třemi lety, jsme museli zůstat doma, nemohli 

jsme mezi lidi. Někteří proti tomu vehementně bojovali, a jiní to využili 

k tomu, že tento čas mohli strávit s rodinou. Věnovat se věcem, které 

byly jinak nemyslitelné. Brouk se zase postaral o to, že nám uschly 

a stále schnou lesy. Ale na druhou stranu je to šance pro druhovou 

pestrost lesů. Bohužel téměř všechno dřevo jsme exportovali a obrali se 

tak o možnost ho využít a získat výhodu. 

Například v Japonsku, po výbuchu jaderné elektrárny Fukušima 

a dočasném uzavření všech ostatních, se země potýkala s kritickým 

nedostatkem elektrické energie. Japonci místo toho, aby bojovali proti 

nařízení šetřit elektřinou, tak to vzali jako trend. Bylo to moderní a pod 

heslem #Setsuden se všichni předháněli, kdo bude více odpovědný. 

A zvládli to. Podobnou situaci s energiemi nyní zažíváme i my. A najdou 

se i jedinci, kteří v boji proti nařízení šetřit hlásají svítit i přes den a topit 

s otevřeným oknem. Doufejme, že tyto názory se svojí hloupostí samy 

zahubí. 

Byť lokálně se nám může zdát, že jako jedinci s krizí nic nezmůžeme 

a že se o to musí postarat “někdo nahoře”, tak opak je pravdou. Doba je 
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plná výzev a každý svým dílem může a měl by přispět. Ano, je dobré dát 

svůj názor najevo, je to znakem liberalismu. Ale přenášet svoji 

odpovědnost na ostatní? Co pro to dělá každý z nás? Jenom brebentit 

a nic nenabídnout? 

Byť výše zmíněné situace jsou tragédiemi, tak se nemůžeme zastavit na 

místě a ohlížet se na minulost, jak krásně jsme se měli, jak krásně jsme 

pluli životem na tom nebeském obláčku. A že teď nám “ti zlí” něco 

provedli. Místo toho, abychom věci dělali násilně, tak jako se to děje při 

revolucích, můžeme toho využít, přizpůsobit se a projít evolucí. Mít 

výhodu nad ostatními, být o krok napřed. Na otázku strýce Václava 

z Pelíšků “A bude to stačit, myslíš?” je odpověď jistá a to ta, že pokud 

nechceme být až ti druzí, nic jiného nám nezbyde. 
Jiří E. Špaček 

 

Společenská rubrika 

Významné životní jubileum oslavili:  

Jméno a příjmení Bydliště Jubileum  

Anna Fejtová Nížkov 80 let 

Dagmar Rosecká Nížkov 55 let 

Jaroslav Smejkal Špinov 55 let 

Ludmila Laštovičková Buková 81 let 

František Zvolánek Nížkov  60 let 

Marie Šimanovská Nížkov 85 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  

 

Pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce 

15. 10. 2022 od 20 hodin posvícenská zábava v sokolovně v Nížkově, 

hudba Beat band 
TJ Sokol Nížkov 

16. 10. 2022 slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše v Nížkově (mše 

svaté v kostele od 7 a od 8:30 hodin) 
Farnost Nížkov 
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19. 11. 2022 od 20 hodin „Poslední leč“ v sokolovně v Nížkově, hudba 

Knajpa  
Myslivecký spolek Nížkov 

2. 12. 2022 od 16 hodin „Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem“ 

na návsi v Nížkově 
Základní škola Nížkov, Mateřská škola Nížkov, Svaz žen Nížkov a Obec Nížkov 

2. 12. 2022 od 16 hodin „Vánoční burza výrobků žáků“ v jídelně 

Základní školy Nížkov 
Základní škola Nížkov 

5. a 6. 12. 2022 od 8 do 12 hodin „Vánoční burza výrobků žáků“ 

v prodejně COOP Nížkov 
Základní škola Nížkov 

26. 12. 2022 od 17 hodin Svatoštěpánský koncert v kostele sv. Mikuláše  
Farnost Nížkov 

21. 1. 2023 od 20 hodin „Maškarní ples“ v sokolovně v Nížkově, hudba 

Maraton 
TJ Sokol Nížkov 

22. 1. 2023 od 14 hodin „Dětský karneval s Milanem Řezníčkem“ 

v sokolovně v Nížkově 
Základní škola Nížkov 

21. – 23. 4. 2023 pouť na návsi v Nížkově 
Obec Nížkov 

21. 4. 2023 od 20 hodin „Pouťová zábava“ v sokolovně v Nížkově, 

hudba Ústřední topení 
TJ Sokol Nížkov 

22. 4. 2023 od 13 do 16 hodin „Den otevřených dveří“ v Základní škole 

Nížkov 
Základní škola Nížkov 

22. 4. 2023 od 20 hodin „Pouťová zábava“ v sokolovně v Nížkově, 

hudba Beat band 
TJ Sokol Nížkov 

16. 6. 2023 a 23. 6. 2023 od 8 do 12 hodin „Turnaje v malé kopané“ pro 

žáky vesnických škol v regionu na hřišti u koupaliště 
Základní škola Nížkov 

29. 6. 2023 od 16 hodin „Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy“ v jídelně 

Základní školy Nížkov 
Základní škola Nížkov 

30. 6. 2023 od 8 hodin „Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023“ 

na hřišti za sokolovnou v Nížkově 
Základní škola Nížkov 
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Publikace „Kříže a kamenné památky v Nížkově a okolí 

Vážení občané spolu s tímto výtiskem Nížkovských listů dostáváte 

i publikaci „Kříže a kamenné památky v Nížkově a okolí“, kterou vydala 

Obec Nížkov. Jejím autorem je pan Ing. Zdeněk Jeřábek, jenž se již řadu 

let zabývá historií Nížkova a jejího okolí. V knize najdete kromě 

fotografie každé památky i její popis, umístění a stručnou historii. Kromě 

toho se seznámíte i s krátkou historií vzniku obce a kostela. Autorovi se 

podařilo zdokumentovat všechny kamenné památky (kříže, smírčí 

kameny, sochy, hraniční kameny a mosty) v Nížkově a okolí, za což mu 

patří srdečné poděkování. Čtenáři tak předkládá ucelený přehled těchto 

malých sakrálních a jiných památek v Nížkově a okolí.  

Již v roce 2014 vydal kronikář obce Sirákov Jaroslav Jelínek mladší 

s podporou Obce Sirákov brožuru „Kříže v Sirákově a okolí“. Obě 

publikace tak podávají ucelený přehled o křížích ve farnosti Nížkov. 

Autorovi panu Zdeňku Jeřábkovi ještě jednou děkujeme a přejeme hodně 

úspěchů v dalším bádání a při přípravě nových publikací o historii. 
Mgr. Marta Novotná 

 

Budování technické infrastruktury v lokalitě Loučka IV 

V současné době probíhají dokončovací práce při budování technické 

infrastruktury pro stavební parcely v lokalitě Loučka IV.  

Josef Vlček 
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