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Periodický tisk územního samosprávného celku                         

Ročník 2022: číslo 4 

Přání 

Děkujeme všem občanům za 

spolupráci a podporu a přejeme 

všem klidné prožití vánočních 

svátků, aby vás vánoční atmosféra 

a nálada neopustila ani po Vánocích, 

a do nového roku hlavně hodně 

zdraví, pohody, štěstí a spokojenosti. 
Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Miroslav Landa, 

Bc. Zdeněk Mokrý, Mgr. Bohuslav Musil, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav 

Štohanzl, Petr Šurnický, David Toufar, Kamil Vejvoda, Bc. Pavel Závodný  
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 „Jestli najdeš v životě cestu 

bez překážek, určitě nikam nevede.“ 

Arthur C. Clarke 

Přejeme všem pohodové a spokojené 

Vánoce a do nového roku hodně 

zdraví, spokojenosti a štěstí. 
Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov 

Český svaz žen Nížkov přeje všem 

občanům krásné a pohodové Vánoce 

a do roku 2023 jen to nejlepší. Příznivce 

bruslení zveme opět 28. 12. 2022 na 

stadion do Žďáru nad Sázavou.  
Za Český svaz žen Ilona Toufarová 

 

Informace 

Obecní úřad Nížkov bude pro veřejnost od 22. prosince 2022 uzavřen. 

Otevřeno dle zavedených úředních hodin bude od 3. ledna 2023. 

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. 
Mgr. Bohuslav Musil – starosta obce 

 

Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného 

dne 17. 10. 2022 

1. Zahájení, složení slibu členy zastupitelstva, určení zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání. 

Přijato usnesení č. 1/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov určuje 

zapisovatelkou Ing. Janu Fiksovou. 

Přijato usnesení č. 2/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov určuje 

oveřovateli zápisu Bc. Zdeňka Mokrého a Bc. Pavla Závodného. 

Přijato usnesení č. 3/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

navržený program ustavujícího zasedání. 

2. Volba starosty, místostarosty a členů rady 

Přijato usnesení č. 4/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

způsob volby starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů a členů 

výborů aklamací. 
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Přijato usnesení č. 5/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí 

starostou Mgr. Bohuslava Musila. 

Přijato usnesení č. 6/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí 

místostarostou Davida Toufara. 

Přijato usnesení č. 7/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

rady Petra Němce. 

Přijato usnesení č. 8/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

rady Petra Novotného. 

Přijato usnesení č. 9/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

rady Miroslava Štohanzla. 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Přijato usnesení č. 10/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí 

předsedou finančního výboru Bc. Zdeňka Mokrého. 

Přijato usnesení č. 11/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí 

předsedou kontrolního výboru Kamila Vejvodu. 

Přijato usnesení č. 12/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

finančního výboru Ing. Janu Fiksovou. 

Přijato usnesení č. 13/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

finančního výboru Bc. Pavla Závodného. 

Přijato usnesení č. 14/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

kontrolního výboru Bohuslava Eliáše. 

Přijato usnesení č. 15/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov volí členem 

kontrolního výboru Jiřího Eduarda Špačka. 

4. Volba delegáta v zastupování obce v organizacích, kde má obec 

podíl, ve volebním období 2022 – 2026 

Přijato usnesení č. 16/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov zvolilo jako 

zástupce Obce Nížkov s právem volit a být volen ve volebním období 

2022–2026 v LD Polné, LDO Přibyslav, Mikroregionu Polensko, SVaK 

Žďár nad Sázavou, Sdružení obcí Vysočiny, Svazku obcí Přibyslavsko, 

Mikroregionu Žďársko a Sdružení měst a obcí starostu obce pana 

Mgr. Bohuslava Musila. Zastupitelstvo obce Nížkov deleguje dle 

ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích deleguje 

Mgr. Bohuslava Musila, starostu Obce Nížkov, na Valné hromady Svazu 

vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár 
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nad Sázavou, IČ 43385313 a to až do odvolání, počínaje Valnou 

hromadou. 

5. Volba zastupitele obce pro pořizování územně plánovací 

dokumentace ve volebním období 2022 – 2026 

Přijato usnesení č. 17/2022/Z5: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

jako určeného zastupitele Mgr. Bohuslava Musila, který bude 

spolupracovat ve volebním období 2022–2026 s pořizovatelem v procesu 

pořizování územně plánovací dokumentace obce Nížkov v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve změní pozdějších předpisů. 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Zdeněk Mokrý a Bc. Pavel Závodný 

 

Výpis z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 

31. 10. 2022 

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, 

schválení programu zasedání 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 

Nížkov byla starostou obce určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu 

byli určeni Bc. Pavel Závodný a Bc. Zdeněk Mokrý.  

Přijato usnesení č. 1/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

program zasedání zastupitelstva. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Návrh rozpočtu byl projednán bez přijatého usnesení. V rámci 

zastupitelstva bylo doporučeno přidat položku 1 mil. Kč na projektovou 

dokumentaci multifunkční budovy, navýšit položku na tvorbu/úpravy 

obecního webu o 120 tis. Kč a přidat položku na pasportizaci 200 tis. Kč. 

Rozpočet bude upraven a předložen ke schválení. 

3. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce 

Přijato usnesení 2/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo 

odměnu 1 000,- Kč za měsíc za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce. 

Přijato usnesení 3/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo 

odměnu 1 400,- Kč za měsíc za výkon funkce neuvolněného člena 

finančního/kontrolního výboru obce. 
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Přijato usnesení 4/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo 

odměnu 1 650,- Kč za měsíc za výkon funkce neuvolněného předsedy 

finančního/kontrolního výboru obce. 

Přijato usnesení 5/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo 

odměnu 3 000,- Kč za měsíc za výkon funkce neuvolněného člena rady 

obce. 

Přijato usnesení 6/2022/Z6: Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo 

odměnu 14 500,- Kč za měsíc za výkon funkce neuvolněného 

místostarosty obce. 

Přijato usnesení č. 7/2022/Z6: Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení 

odměn od 1. 11. 2022. 

Informace, různé 

• Starosta obce Nížkov informoval zastupitele o zprávě od 

1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana 

o tom, že je pro zastupitele připravena řada metodických materiálů 

a vzdělávacích aktivit a bude opět vydána příručka Jsem zastupitel/ka. 

• Dále informoval starosta obce, že máme jednací řád zastupitelstva 

a řád rady, které jsou platné, dokud nejsou zrušeny novým 

zastupitelstvem nebo radou. Budou zaslány k připomínkování, 

nicméně dokud není nový řád, platí ustanovení řádů starých. 

• Kamil Vejvoda navrhl uskutečnit další zasedání v dřívější čas a projít 

s novými zastupiteli obecní budovy. Dále byla diskutována možnost 

obnovy střídání zasedání zastupitelstva v jednotlivých obcích (Nížkov, 

Buková, Špinov). 

• Jiří Eduard Špaček navrhl, zda by se do budoucna nemohlo zvážit 

zveřejňování připravovaných/schválených studií občanům. 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Zdeněk Mokrý a Bc. Pavel Závodný 

 

Výpis z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 

24. 11. 2022 

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, 

schválení programu zasedání 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 

Nížkov byla starostou obce určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu 

byli určeni Kamil Vejvoda a Ing. Zdeněk Jeřábek.  
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Přijato usnesení č. 1/2022/Z7: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje 

program zasedání zastupitelstva. 

2. Schválení rozpočtu obce na rok 2023 

Přijato usnesení č. 2/2022/Z7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 

obce na rok 2023. 

3. Nabídka publikace 

Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku publikace od společnosti Tváře, 

s. r. o., bez přijatého usnesení. 

4. Žádost o výměnu oken a dveří č. p. 206 – 212 

Po diskusi a vzájemné shodě členů zastupitelstva bylo doporučeno 

zrevidovat aktuální reálný stav, na základě kterého se bude dále 

postupovat. Zastupitelstvo obce projednalo žádost s doporučením dle 

navrhovaného postupu, bez přijatého usnesení.  

5. Dohoda o provozování pouťových atrakcí v roce 2023 

Přijato usnesení č. 3/2022/Z7: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření 

dohody o provozování pouťových atrakcí s Františkem Hubeným na 

1 rok, tj. rok 2023. 

6. Informace, diskuze, různé, závěr 

• Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s informací týkající 

se právního zastoupení firmy POEX Velké Meziříčí, ohledně výzvy 

k odstranění překážek.  

• Starosta obce informoval členy zastupitelstva o zápisu ze zasedání 

představenstva SVK Žďársko.  

• Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce se záměrem 13/2022 

týkajícím se pozemkové úpravy v KoPÚ Krucemburk.  

• Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi 

z jednání LDO Polná. 

• Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s informacemi 

z jednání Mikroregion Polensko. 

• Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce, že v neděli 

26. 11. 2022 proběhne vítání občánků v časech 10:00 a 11:00 hod. 

Vítáno bude 13 dětí. 

• Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s chystanou akcí 

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem, která proběhne 
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2. 12. 2022 za spolupráce Svazu žen, obce, SDH Nížkov, ZŠ a MŠ 

Nížkov. 

• Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Nížkov, které proběhlo 9. 11. 2022 bez 

jakýchkoliv zjištěných závad. 

• Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o záměrech na 

prodej/pronájem pozemků.  

• Miroslav Landa upozornil, že jeden kovový kontejner pro sběr odpadu 

je děravý. Starosta obce konstatoval, že věc je již v řešení. 

• Petr Němec navrhl, že by bylo třeba vytipovat místo na kontejnery 

v nové zástavbě. 

• Starosta obce informoval zastupitele obce o akt. chystané úpravě 

zeleně v obci s ohledem na stav a bezpečnost. 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Jeřábek a Kamil Vejvoda 

 

Sbor dobrovolných hasičů Buková 

V poledne 31. října, den před Svátkem všech svatých, po zhruba půlroční 

odmlce začalo opět tlouct srdce zvonu na kapličce v Bukové. 

V rámci renovace došlo ke kontrole zvonu, zda není poškozen, výrobě 

nové zvonové hřídele, kování, nového srdce, nového elektrického 
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pohonu zvonění včetně zavěšení na zapouzdřená kuličková ložiska 

s pevným vedením. Dále dostal zvon novou povrchovou úpravu. 

Celkové náklady v částce 85 101,- Kč byly hrazeny ze zdrojů níže. 

30 101,- Kč obec Nížkov,  

27 000,- Kč sbírka občanů Bukové, 

18 000,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Buková, 

5 000,- Kč ZD Nížkov, 

5 000,- Kč ACO Industries k.s. Přibyslav. 

Všem, kteří přispěli, patří srdečné poděkování. 

Další poděkování patří panu Janu Havlíčkovi z Bukové č. p. 45, který 

v roce 2011 vyrobil a instaloval původní elektrický pohon zvonění, jenž 

sloužil do jara letošního roku. 
Miloš Janda 

 

Zpráva o činnosti SDH Nížkov 

Rok 2022 je rokem opětovného návratu k činnostem, na jaké jsme byli 

zvyklí, a to i pro dobrovolné hasiče v Nížkově. V březnu bylo setkání 

starostů SDH v Novém Městě na Moravě, kde se konala sbírka na 

Ukrajinu, do které jsme se také zapojili.  

Doutnající ohniště po pálení klestí u železniční trati nedaleko zastávky 

Nížkov směrem k Sázavě 21. 3. 2022 zalarmovalo i naši jednotku. Druhý 

z našich výjezdů 25. 3. 2022 byl k pálení větví po kácení stromů směrem 

na Poděšín, kde se jednalo o kontrolované hoření a zásah jednotek nebyl 

zapotřebí.  

Jednou ročně okrsek Velká Losenice pořádá cvičení v dálkové dopravě 

vody, které se tento rok konalo v Bukové a pro zpestření bylo 

naplánováno na 21:00 hodin. Z Nížkova se zúčastnilo 18 hasičů. Celkem 

bylo nataženo 880 m hadic a bylo překonáno převýšení 42 m.  

Během jara jsme demontovali, očistili, natřeli a osadili novými ráhny 

sušák na hadice u obecního rybníka a vyčistili koupaliště od naplavenin.    

Tradiční soutěž v požárním útoku tento rok v Malé Losenici 11. 6. 2022 

pro naše družstvo skončila posledním místem.  

Na církevní události Boží tělo, které se účastní sbory z nejbližšího okolí, 

jsme zajišťovali bezpečnost provozu. Další akcí okrsku je pochod 
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s dětmi. Letos vedla trasa z Račína do Vepřové. Po trase jsou rozmístěna 

stanoviště s úkoly pro děti.  

Celý rok se staráme o svěřenou techniku obce, v srpnu proběhla 

pravidelná kontrola ve STK u zásahového vozidla, které úspěšně prošlo.  

Jednou z akcí je i setkávání seniorů okrsku, které bylo ve Velké Losenici 

v listopadu a od nás se zúčastnilo 5 členů.  

Sbor dobrovolných hasičů v Nížkově přeje všem spoluobčanům hezké 

a veselé prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a Božího 

požehnání v novém roce 2023. 
Miroslav Landa - starosta SDH Nížkov a Josef Laštovička - jednatel SDH Nížkov 

 

Zpráva o činnosti SDH Špinov za rok 2022 

Vážení příznivci SDH, dovolte mi, abych vás krátce 

informovala o činnosti naší organizace v roce 2022. 

V letošním roce sdružení provedlo údržbu výzbroje 

i výstroje mužstva a školení v rámci sboru. Členové se 

v letošním roce aktivně podíleli na výlovu místních 

vodních nádrží, údržbě obecní zeleně a sportovního hřiště. Za pomoci 

SDH bylo připraveno několik společenských akcí. Jednou z nich je 

obnovení tradice pálení čarodějnic na kopci Strážky. 

Účastnili jsme se všech důležitých akcí pořádaných pro SDH: Výroční 

valná hromady okrsku, Shromáždění starostů OSH ČMS a námětového 

cvičení. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří 

se podílejí na pořádání společenských akcí a na chodu celého sboru. 

Členové SDH Špinov přejí všem spoluobčanům krásné prožití svátků 

vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. 
Bc. Iveta Paulíčková Šorfová 

 

Myslivecký spolek Nížkov 

MS Nížkov má aktuálně 19 členů. V letošním roce 

jeden z nás ukončil členství a jednoho jsme přijali za 

člena spolku. Po novém roce věříme, že naši adepti 

složí úspěšně zkoušky na lovecký lístek i zbrojní 

průkaz a stanou se členy našeho spolku.  
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Myslivost není jenom lov a radovánky, každoročně jsme povinni se 

o zvěř starat, v době nouze přikrmovat, mladou zvěř chránit při senoseči, 

u silnic chránit zvěř pachovými ohradníky před srážkou s automobily, 

tlumit škodnou, udržovat klubovnu atd. Letos jsme zajistili pro zimní 

přikrmování 40 q ovsa, sůl, usušili jetel, nasbírali jablka a jeřabiny. 

Od dětí z Mateřské školy Nížkov jsme jako každoročně dostali kaštany 

a žaludy. Za to jim velice děkujeme.  

Na to, že nám les mizí před očima, jsme si 

pomalu zvykli a doufáme, že i zvěř si zvyká na 

nové podmínky svého domova. Co je pro 

zvláště srnčí zvěř nebezpečné, jsou drátěné 

oplocenky. Je-li srnčí zvěř vyrušena, často do 

těchto oplocenek naráží a mnohdy to končí 

i tragicky.  

V letošním roce jsme se setkali i s vandalismem 

na mysliveckém majetku. Stalo se to na polích 

za Bukovou na Vrších, kdy nám někdo 

podsekal dvě stojky u kazatelny. Ta slouží 

k pozorování a lovu zvěře. Pachatelé si 

neuvědomují, že na toto zařízení se nechodí 

sedět jen ve dne, ale častokrát i v noci. 

Poškozených stojek si nemusíme všimnout a po 

vylezení nahoru může dojít k pádu. Případ jsme 

nahlásili Policii ČR.  

Během letošního roku jsme zatím ulovili 

21 kusů srnčí zvěře, 2 ks dančí zvěře, 

4 divočáky, 41 lišek, 25 kachen a na prvním honu jsme ulovili 7 zajíců, 

druhý hon se bude konat na Štěpána.  

Po dvou letech, kdy nás omezoval Covid, jsme mohli uspořádat jak 

„Pálení čarodějnic“, tak „Poslední leč“ – to jsou kulturní akce, které 

tradičně pořádáme pro širokou veřejnost.  

I letos jsme pořádali pro děti ze školky myslivecké dopoledne, kde naši 

členové seznamují děti se zvěří, která u nás žije, loveckou kynologií 

a povídají si s nimi o myslivosti. Jako pozornost děti dostávají něco 

dobrého.  
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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 2023. 

Myslivosti zdar! 
Pavel Němec 

 

„Nebezpečné dítě“ v betlémských jeslích 

Od jednoho starého a myslím, že i moudrého muže, který bydlí nedaleko 

od Nížkova, občas slýchám větu: „Každej jsme nějak praštěnej.“ Možná 

by se dala i trochu zobecnit: „Každá doba je nějak praštěná.“ Učitelé 

všech stupňů mi snad prominou, ale zdá se mi, že každá doba zůstává 

nějak praštěná navzdory zavedení povinné školní docházky a rostoucímu 

počtu lidí s maturitou a vysokoškolským diplomem.  

Problém tedy asi nespočívá v míře 

naší vzdělanosti, ale spíše v tom, že 

poměrně snadno podléháme 

omylům, a zvláště pak záměrným 

manipulacím, kterými se nás někdo 

buď snaží svést ke zlu, nebo někam 

zavést (třeba do tábora svých voličů) 

nebo odvést od pravdy. Možná 

bychom tuto naši omylnost 

a manipulovatelnost mohli označit za antropologickou konstantu. Tedy 

za něco, co se víceméně týká všech lidí všech dob. Snad i proto se 

zkušenost naší omylnosti a manipulovatelnosti objevila také v onom 

známém příběhu o Evě, Adamovi a hadovi. A neznámý redaktor pak 

tento příběh zařadil hned na první stránky Bible, na onen úsvit mytických 

pradějin lidstva.  

Jak tento dlouhý úvod o naší omylnosti souvisí s Vánocemi? Třeba tak, 

že sotva se malý Ježíšek ocitnul v betlémských jeslích, už se kníže 

Herodes mylně domníval, že pro něj toto dítě představuje smrtelné 

nebezpečí. Souvislost bychom mohli vidět i v tom, že ani později to 

s naším pochopením Ježíšovy osoby nebylo (a není) o mnoho lepší. 

Evangelisté nám dosvědčují, že Ježíš opakovaně musel z omylů o svojí 

osobě vyvádět dokonce i apoštoly. 
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Vánoce před nás kladou různé výzvy. Třeba výzvy mít uklizeno, 

nakoupit dárky, napéct cukroví, nezkazit si žaludek přemírou dobrot 

nebo neprosedět svátky u televize či mobilu.  

Ten, kdo ležel v betlémských jeslích, o sobě o pár desítek let později 

prohlásil nesmírně silnou větu: „Já jsem cesta, pravda a život.“ 

Citovanou větou před jednoho každého z nás klade výzvu mnohem 

důležitější než ty shora zmíněné. A sice výzvu spojenou s odpovědí na 

otázku: „Kým je pro mne to dítě v betlémských jeslích?“ 

Všem obyvatelům Nížkova přeji radostné a požehnané Vánoce    
Zdeněk Sedlák - farář 

 

Bezpečný advent 

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 

apelují na všechny občany, aby byli pozorní a obezřetní 

při nakupování vánočních dárků a při ostatních 

záležitostech spojených s blížícími se vánočními svátky. 

Předvánoční nákupy jsou každoročně velkým lákadlem pro 

kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství 

lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamžitě a nepozorovaně zmizet 

ve větším davu. Právě z tohoto důvodu věnují policisté na Vysočině 

v adventním čase vyšší pozornost oblasti prevence. 

Realizace preventivního projektu s názvem „Bezpečný advent“ probíhá 

již opakovaně v rámci adventního období. Každoročně policisté v období 

adventu evidují zvýšený nárůst kriminality, a to především majetkové 

trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o kapesní krádeže, krádeže kabelek 

odložených nákupních vozících, peněženek uložených v batozích 

na zádech i krádeže cenných věcí ze zaparkovaných vozidel. 

Obrovskou příležitost mají zloději v nákupních centrech a při ostatních 

akcích, kde se nachází větší množství lidí. Ke krádeži přitom využívají 

nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom, že jste 

se stali obětí zloděje, se většinou dozvíte až u pokladny při samotném 

placení, kdy zjistíte, že vám chybí peněženka nebo i jiné cennosti. Ve 

většině případů to lidé samotným zlodějům velice usnadňují. Cennosti 

mají zavřené v batohu na zádech, peněženky vystavené v nákupních 
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taškách, odložené kabelky a peněženky na pokladních pultech či 

v nákupních vozících. 

O své věci však nemusíte přijít pouze uvnitř obchodních center. Dalším 

rizikovým faktorem je i vozidlo, které zaparkujete na parkovišti a po 

dobu nákupu jej nemáte pod kontrolou. Základním pravidlem je 

nenechávat viditelně na sedadlech v zaparkovaném vozidle nic, co by 

mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli 

zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout, raději se ještě 

přesvědčit, zda je opravdu uzamčené. I zdánlivě bezcenná věc může 

pachatele nalákat. 

Preventivní projekt, který v tomto období realizují policisté z oddělení 

tisku a prevence, působí na veřejnost velmi intenzivně v krajském městě, 

kde se cestující v prostředcích MHD mají možnost prostřednictvím 

několika typů plakátů s preventivním obsahem seznámit s těmi 

nejčastějším riziky. Denně tak mají při cestě do práce, z práce nebo při 

cestě za nákupem na očích preventivní rady, a to v průběhu celého 

adventního období. Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie kraje Vysočina budou ve spolupráci s policisty 

pořádkové a dopravní policie ve všech městech našeho kraje v průběhu 

celého adventního času a budou rozdávat kartičky s preventivním 

obsahem na místech, kde se shromažďuje větší množství lidí. Jedná se 

především o nákupní centra, parkoviště před obchodními domy či 

prostředky městské hromadné dopravy. Obsahem kartičky, kterou 

policisté lidem rozdávají, jsou preventivní informace ke kapesním 

krádežím, krádežím věcí z vozidel, krádežím osobních věcí z nákupních 

košíků, používání zábavní pyrotechniky či zákazu požívání alkoholu 

a drog za volantem. 
kpt. Mgr. Martin Hron - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence 

 

V zimním období nepodceňujte zabezpečení svých rekreačních 

objektů 

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje 

Vysočina se v následujícím období zaměří na 

častější kontroly chatových oblastí. Od 

začátku letošního roku do konce září došlo 

v Kraji Vysočina k celkem 50 případům 
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vloupání do rekreačních objektů. Oproti minulému roku evidujeme 

nárůst této trestné činnosti o 12 případů. Pachatelé způsobili majitelům 

objektů škodu přesahující sedm set tisíc korun. 

Neustálým problémem, který řeší policisté v Kraji Vysočina, je vloupání 

do rekreačních objektů, zejména v zimním období, kdy tyto prostory 

nejsou tolik obývané. Pachatelé této majetkové trestné činnosti vnikají do 

chatových prostor za použití násilí, anebo jim jejich úsilí usnadní sami 

majitelé objektu. 

Pachatelé se do rekreačních objektů vloupávají především přes okna 

a dveře, a to za užití násilí. K překonání překážky používají jakýkoliv 

předmět, který mají zrovna při ruce. Proto není dobré u objektů nechávat 

žebříky, sekery, krompáče, kladiva a jakékoliv jiné náčiní, které by mohli 

použít jako pomůcku k vniknutí do objektu. Nejčastěji pachatelé 

z rekreačních chat a chalup kradou zahradní techniku, sekačky, motorové 

pily, elektroniku, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, 

oblečení, potraviny nebo alkoholické nápoje. Mohou ale odcizit 

prakticky cokoliv, co jde nějakým způsobem zpeněžit. 

Objasňování této trestné činnosti je velice obtížné. Pachatelé využívají 

skutečnosti, že se v chatových oblastech pohybuje malé množství lidí, 

a to zejména v zimních měsících. Je zde malá pravděpodobnost, že by 

byli pachatelé přistiženi svědky nebo že by je při krádeži někdo slyšel. 

Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, neboť v prostorách 

těchto objektů má téměř každý majitel uložené věci, které se dají snadno 

zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se především o alkohol, nářadí, 

starožitnosti a potraviny. Dopadení pachatelů také znesnadňuje 

skutečnost, že mnoho poškozených zjistí, vzhledem k méně časté 

návštěvnosti těchto prostor, že se jim pachatel vloupal do chaty až po 

delší době. 

Policisté doporučují objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením 

a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní 

zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. V zimních měsících je 

vhodné rekreační objekt nepravidelně navštěvovat. Stačí uklidit sníh, 

který v pachateli vzbudí dojem, že se někdo v objektu nachází. 
kpt. Mgr. Martin Hron - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence 
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Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje použití zimních 

pneumatik při jízdě na všech silnicích na území České republiky. Řidič je 

povinen na vozidle užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 

31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či 

námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy 

předpokládat.  

U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 

3 500 kg musí být zimní pneumatiky umístěny na všech kolech vozidla 

a hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí být 

nejméně 4 mm. Vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 

3 500 kg musí mít zimní pneumatiky umístěny na všech kolech hnacích 

náprav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka hlavních dezénových 

drážek nebo zářezů musí být nejméně 6 mm. 

„Každý řidič má odpovědnost nejen vůči sobě, ale také k ostatním 

účastníkům silničního provozu, a proto za nepříznivých podmínek by měl 

v zimních měsících vyjíždět s vozidlem pouze na zimních pneumatikách,“ 

doplňuje plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie 

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že zimní pneumatika 

má při nízkých teplotách rozdílné vlastnosti než pneumatika letní. Při 

teplotách 4 °C a nižších má zimní pneumatika lepší přilnavost k vozovce 

ve srovnání s letní pneumatikou.  

Policisté v Kraji Vysočina se budou v nadcházejícím období věnovat 

kontrolám použití zimních pneumatik v rámci běžného výkonu služby.  

„Při silničních kontrolách se v rámci běžného výkonu služby v zimním 

období zaměříme především na komunikace, kde by mohly letní 

pneumatiky ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po 

zkušenostech z předešlých let a ze statistiky dopravních nehod víme, kde 

nám řidiči s nevyhovující zimní výbavou častěji havarovali nebo úplně 

zablokovali provoz,“ dodal plk. Mgr. David Jirák 

U dopravních nehod, při kterých by měla nepřítomnost zimních 

pneumatik přímý vliv na vznik nebo průběh dopravní nehody, musí 

policisté přihlédnout při šetření k této skutečnosti. Při dopravní nehodě se 

zapisuje do protokolu o dopravní nehodě také informace o použitých 
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pneumatikách na zúčastněných vozidlech. Tento protokol pak bude 

předán České kanceláři pojistitelů. 

Policisté mohou řidičům, kteří nebudou respektovat nařízení o použití 

zimních pneumatik, uložit v příkazním řízení pokutu ve výši až dva tisíce 

korun. Pokud by řidič jízdou na nevhodných pneumatikách ohrožoval 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, mohou policisté zakázat řidiči 

další jízdu s tímto vozidlem. 

V souvislosti s používáním zimních pneumatik je zapotřebí řidiče 

upozornit na skutečnost, že dopravní 

značka Zimní výbava zůstává stále 

v platnosti. Obce v České republice tak 

mají stále možnost umístit tyto dopravní 

značky na svém území. Na místech, kde 

bude umístěna tato dopravní značka, 

musí řidiči k jízdě v období od 1. listopadu do 31. března užít k jízdě 

vozidlo pouze se zimními pneumatikami.  
     kpt. Mgr. Martin Hron - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence 

 

Žádost 

Vážení spoluobčané, ve volebních programech jsme vám sdělili, co 

bychom v našich obcích chtěli zrealizovat. Po rozkoukání se v nových 

pozicích se pouštíme do přetváření slibů v realitu. Chceme jen, abychom 

na něco důležitého nezapomněli. Proto vás touto cestou žádáme, pokud 

budete mít k čemukoliv nějakou připomínku, případně nápad v tom 

smyslu, co kde schází, nebo naopak přebývá, tak nám ho prosím sdělte. 

Lze pracovat pouze s nápady, které se nám dostanou „do rukou“, ale ne 

s těmi, které se probírají doma nebo u piva. 

Do vašich poštovních schránek dostanete anketní listinu, kam se 

nestyďte napsat, cokoliv vás napadne pro zkrášlení a zlepšení žití 

v našich obcích. Každopádně nemusíte čekat na anketu v tištěné podobě, 

ale vše, co máte na srdci, můžete sdělit jakoukoliv elektronickou formou 

či osobním setkáním s kterýmkoliv zastupitelem, rádi si vaše nápady 

vyslechneme, uděláme poznámky a vše přetlumočíme.  

Nestavme osobní zájmy nad zájmy společnosti a pojďme přetvářet sny 

ve skutečnost. 
David Toufar – místostarosta obce 
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Společenská rubrika 

Významné životní jubileum oslavili:  

Jméno a příjmení Bydliště Jubileum  

Jiří Havlíček  Buková 55 let 

Marie Veselá Nížkov 81 let 

Josef Vlček Nížkov 75 let 

Božena Zikmundová Nížkov 85 let 

Jan Havlíček Buková 83 let 

Anna Vlčková Buková 75 let 

Marie Pokorná Nížkov 70 let 

František Filip Nížkov 86 let 

Jan Sobotka Buková 75 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.) 

Mgr. Bohuslav Musil – starosta obce 

 

Kalendář sportovních, kulturních a společenských akcí 

24. 12. 2022 „Půlnoční mše svatá“ v kostele sv. Mikuláše v Nížkově 

Farnost Nížkov 

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

v Nížkově  
Farnost Nížkov 

28. 12. 2022 16:45 hodin – 18:15 hodin bruslení na stadionu ve Žďáře 

nad Sázavou 
Český svaz žen Nížkov 

7. 1. 2023 od 9 hodin Tříkrálová sbírka ve farnosti Nížkov 

Charita Česká republika 

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 
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17. 2. 2023 od 10 hodin do 11:30 hodin „Masopustní průvod“ dětí po 

Nížkově 

Mateřská škola Nížkov 

11. 3. 2023 okrskový ples v sokolovně v Nížkově 

Sbor dobrovolných hasičů 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 

28. 4. 2023 dopoledne „Vynášení Moreny“ dětmi v Nížkově 

Mateřská škola Nížkov 

10. 6. 2023 hasičská soutěž na výletišti v Nížkově 

Sbor dobrovolných hasičů 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 v Nížkově  
Základní škola Nížkov 

4. 6. 2023 dětské sportovní odpoledne na výletišti v Nížkově 
Český svaz žen 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 

18. 8. a 19. 8. 2023 letní kino na výletišti v Nížkově 
Český svaz žen Nížkov 

 

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem 

Po dvouleté pauze a usilovném 

zkoušení a plánování jsme se mohli 

opět 2. 12. 2022 setkat s Mikulášem 

pod vánočním stromem.  Počasí 
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bylo tentokrát dobře objednané a nezklamalo, úžasně dotvořilo sváteční 

atmosféru. 

K pěknému odpoledni přispěli i naši nejmenší. Děti z mateřské školy 

a děti z 1. - 5. třídy základní školy určitě udělaly radost vystoupením 

s vánočními písněmi a básničkami. Deváťáci nám jako čerti i letos 

zajistili stezku plnou úkolů. Za jejich splnění dostali všichni účastníci 

sladkou odměnu. V průběhu odpoledne jistě mnozí využili příležitost 

nakoupit nějakou drobnost na burze výrobků žáků Základní školy 

Nížkov. 

Členky Českého svazu žen Nížkov zajistily obsluhu a občerstvení, 

maminky zase dobré laskominy. To vše se uskutečnilo pod záštitou 

a s finanční podporou Obce Nížkov. 

Na akci se podílel i pan Miloš Janda, který zajistil zvuk, pan Josef Vlček, 

který zajistil rozsvícení stromečku a členové Sboru dobrovolných hasičů 

Nížkov, kteří postavili stánek. 

Děti si to možná ani neuvědomují, my dospělí však často ano. Myslím, 

že tím největším přínosem tohoto odpoledne je setkání, společné úsilí 

a radost z toho, když se vše povede a můžeme potěšit i druhé. 

Ráda bych znovu všem zúčastněným poděkovala za jejich ochotu, snahu 

a čas. A všem občanům popřála v adventním čase sílu určit si, co je 

opravdu důležité a najít si čas pro své nejbližší. 

Krásné a požehnané svátky. 

 
Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská 

 

Vánoční burza pro radost 

Po dvou složitých letech jsme si opět mohli ve společnosti dětí a rodičů 

poslechnout koledy, ochutnat punč a pořídit drobnosti pro radost. Každý, 

kdo chtěl potěšit sebe nebo své blízké, měl možnost zavítat na školní 
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vánoční burzu. Zde čekalo na své majitele mnoho krásných výrobků. 

Věříme, že si každý udělal alespoň radost. Děkujeme za stálou přízeň 

všem návštěvníkům a kupujícím a přejeme krásné a klidné sváteční dny.  

Výtěžek z prodeje výrobků naše škola věnuje Dětskému domovu 

Chotěboř.  

 
Radka Satrapová 

 

Pozvánka 

 
Za Český svaz žen Ilona Toufarová 
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