
Periodický tisk územního samosprávného celku
                         Číslo 2 Ročník 2018

Přání
Všem  občanům přejeme  poklidné  prožití  dovolené,  dostatek  sluníčka,
příjemné cestování a šťastný návrat domů.

Bohuslav Brukner, Věra Havlíčková, Jaroslava Dočekalová, Bohuslav Eliáš, Josef Ločárek, Miloslav Marek,
Jan Mokrý, Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Mgr. Marta Novotná, Zdeněk Pojmon, Milan Šurnický, David Toufar,

Kamil Vejvoda a Josef Vlček – zastupitelé obce

Okénko do školky
I v druhém pololetí jsme
si  vzdělávání  obohatili
mnoha  akcemi  -   např.
návštěvou  Hasičského
muzea  v Přibyslavi,
exkurzemi,  turistickými
výlety  na  rozhlednu
Rosička  a vlakové
nádraží Nížkov a výletem
do  Babiččina  dvorečku
a Dědečkovy  obůrky
v Licibořicích  na
Chrudimsku,  kde děti  aktivně poznávaly domácí  i  volně žijící  zvířata,
mohly si je pohladit, nakrmit a získaly o nich mnoho informací.
Starší děti nocovaly v mateřské škole, navštívili jsme několik divadelních
představení.
Nyní nás čeká už jen  vyřazení  předškoláků z mateřské školy. V letošním
roce odchází do základní školy 15 dětí, u zápisu do mateřské školy pro
školní rok 2018/2019 bylo 9 dětí.
V červnu  proběhl  konkurz  na  místo  ředitelky  mateřské  školy  a  ze  tří
uchazečů vyhrála a posléze byla schválena a jmenována radou obce paní
Bc. Iva Štikarová ze Sirákova.
Jako současná ředitelka se po čtyřicetiletém působení (20 let jako učitelka
a 20 let jako ředitelka) s Mateřskou školou Nížkov rozloučím. V průběhu
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července jsem zajistila ještě nějaké opravy školy – výmalbu jedné třídy
a výměnu  podlahové  krytiny  a  poté  předám  mateřskou  školu  nově
jmenované paní ředitelce. Děkuji  rodičům, občanům a pánům starostům
za spolupráci po celou  dobu mého působení. 
Přeji Vám všem krásné léto plné sluníčka, hodně zdraví a životního
optimismu.

                                                           Dagmar Flesarová - ředitelka školy

Upozornění pro majitele psů
Za chování svého psa nese plnou zodpovědnost majitel!
Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro
své  okolí.  Pes  může  ohrozit  nebo  napadnout  lidi,  zejména  chodce
a cyklisty,  dále může napadnout ostatní zvířata,  může zavinit  dopravní
nehodu  nebo  způsobit  škodu  na  majetku.  Následky  útoku  psa  na
dospělého nebo dítě, především jedná-li se o psa větší rasy, mohou být
velmi závažné.  Když pes uteče a napadne člověka, je případ posuzován
jako ublížení  na  zdraví  z  nedbalosti.  V přestupkovém řízení  vás  čeká
pokuta. Může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy hrozí až vězení.
V případě  napadení  jiného  psa  musí  majitel  uhradit  náklady  léčení
a vzniklou škodu. 

Josef Vlček – starosta obce

Informace od provozovatele elektrického vedení
Na  základě  informací  od  firmy  E.ON  bude  v obci  Nížkov  provedena
částečná  rekonstrukce  venkovního  elektrického  vedení.  Přebudována
bude jen část elektrického vedení, není bohužel možné předělat všechny
rozvody po obci. V současné době se připravuje projektová dokumentace,
rekonstrukce by měla probíhat v letech 2019 – 2020. Část vedení bude
položena  do  země  a  dojde  k  předělání  některých  přípojek
k nemovitostem.  Pokud plánujete  opravu  fasády  svého domu,  bylo  by
dobré se informovat na obecním úřadě, zda se rekonstrukce netýká také
vaší elektrické přípojky. Přípravné práce by potom bylo dobré udělat před
novou fasádou.

Josef Vlček – starosta obce

Podomní prodejci
Upozorňujeme spoluobčany na nekalé a  falešné nabízení energetických,
telefonních a jiných služeb v našich obcích. Těchto podvodných nabídek
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v poslední době přibývá. Tito falešní prodejci používají různých lákavých
a záludných postupů. Doporučujeme si vždy řádně prodejce a obchodního
zástupce  prověřit,  nejlépe  ověřením  přímo  na  sídle  dané  firmy.
Doporučujeme také tyto obchodníky nepouštět  do svých domů a bytů.
V případě nutnosti neváhejte kontaktovat Policii ČR, případně volejte na
Obecní úřad obce Nížkov.

Josef Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
2. 3. 2018 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 4.
2. Pořadí  firem  na  výstavbu  zpevněné  plochy  a zázemí  u  sokolovny:
1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632,
2. místo:  Ing.  Jan Souček,  Velká Losenice 31,  59211 Velká Losenice,
IČ: 18798195,  3.  místo:  Aleš  Dočekal,  Nížkov  150,  592  12  Nížkov,
IC: 68734123.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 4.
3. Uzavření  smlouvy  o  dílo  na  výstavbu  zpevněné  plochy  a zázemí
u sokolovny  s  DP  stavební  s.  r.  o.,  Špinov  25,  59212  Nížkov,
IČ: 26898632.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 4.
4. Pořadí  firem  na  výstavbu  chodníku  a parkovacích  stání  u  hřiště:
1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632,
2. místo:  Zdeněk  Kolouch,  Zelená  129/5,  583  01  Chotěboř,
IČO 16258525, 3. místo: Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká
Losenice,  IČ:  18798195.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.
5. Uzavření  smlouvy  o  dílo  na  výstavbu chodníku  a parkovacích  stání
u hřiště s DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
6. Darovací smlouvu mezi dárcem panem ... a Obcí Nížkov na darování
pozemku  parc.  č.  56/6  o výměře  676  m2 v  k.  ú.  Buková  za  účelem
vybudování a provozování sportovního areálu. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
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7. Kupní  smlouvu  s  Krajem  Vysočina  na  prodej  podílu  id.  50/540
pozemků obce par. č. 1224/5 o výměře 52 m2, par. č. 1224/6 o výměře
235 m2 a par. č. 1224/7 o výměře 210 m2 v katastrálním území Dobroutov
za účelem realizace projektu ,,II/353 Stáj  – Zhoř".  Hlasování:  pro 11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
8. Příspěvek Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na
charitativní pečovatelskou službu ve výši 27 040,- Kč. Hlasování: pro 10,
proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 4.
9. Zadání vypracování studie na řešení kanalizace a čištění odpadních vod
v místních částech Buková a Špinov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
10. Rozpočtové  opatření  číslo  2/2018  ze  dne  2. 3. 2018.  Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
11. Nákup  pracovních  uniforem  a  přenosné  dobíjecí  svítilny  pro
zásahovou  jednotku  Buková.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.
12. Zadání studie na realizaci revitalizace prostoru za školou a revitalizaci
návsi,  případně  výstavby  zdravotního  střediska  a hasičské  zbrojnice
v prostoru  domu  č.  p.  18.  Hlasování:  pro  11,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 4.
13. Prodej části pozemku p. č. 774/3 a prodej části pozemku p. č. 774/5
v k. ú. Nížkov o výměře cca 101,5 m2 (bude upřesněno geometrickým
plánem)  panu  ...,  Nížkov.  Hlasování:  pro  8,  proti  0,  zdržel  se  3,
nepřítomen 0, omluven 4.
II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Přípravu  rekonstrukce  vstupu  a  jeho  zastřešení  do  prodejny  COOP
v Bukové.
2. Nutnost podání žádosti o přemístění zastávky autobusu v době konání
pouti v Nížkově.
3. Možnosti  rozvoje  obce  –  výstavba  nové  hasičské  zbrojnice,
zdravotního střediska, rozšíření školy, parkovací místa atd.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Obnově omítek stropu v učebně Mateřské školy Nížkov.
2. Jednáních o možnosti vytýčení objízdné trasy autobusu ze směru Žďár
nad Sázavou do Jihlavy. Vytýčení objízdné trasy by bylo velmi složité
v krátké době vyřídit.
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3. Provedených pracích v obecních lesích.
4. Vyhlášeném výběrovém řízení na pozici technického pracovníka obce.
5. Podání  žádosti  o  vypracování  studie  na  propojení  hlavního
vodovodního řadu ze sídliště Loučka směrem k Poděšínu.
6. Pokácení  stromů  u  domu  o  devíti  bytových  jednotkách  a  záměru
pokácet  topoly  u  koupaliště  a  hřiště  a nutnosti  pokácení  lípy  u DPŽ
Nížkov.
7. Tom,  že  kotle  v  obecních  bytech  (kromě  domu  o  devíti  bytových
jednotkách) nevyhovují současným novým normám na revize.
8. Jednáních s E-ON na zasíťování stavebních parcel.
9. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky  příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Nížkov,
příspěvková organizace, Nížkov 140.
10. Přípravě výstavby technické haly na techniku a materiál a příjezdové
cesty k ní.
11. Jednáních s LDO Přibyslav o likvidaci polomů v obecních lesích.
12. Úpravách, které budou provedeny v budově prodejny COOP Nížkov.

Ověřovatelé: Jaroslava Dočekalová a Josef Ločárek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
20. 4. 2018 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 0, omluven 2.
2. Že na tomto zasedání se bude jednat o možnosti prodloužení smlouvy
s panem  Františkem  Hubeným,  Dobronín  na  provozování  pouťových
atrakcí. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 0, omluven 2.
3. Směnnou  smlouvu  mezi  LDO  Přibyslav  a podílnickými  obcemi  na
směnu  pozemků  v katastrálním  území  Radostín  u Vojnova  Městce  za
pozemky  v  katastrálním  území  Račín  u Poličky.  Hlasování:  pro  13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
4. Snížení nájemného za prodejnu COOP v Bukové z 1 200,- Kč na 1,-
Kč  za  rok.  Hlasování:  pro  11,  proti  2,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.
5. Prodej stavební parcely p. č. 943/54 a p. č. 943/94 o celkové výměře
694 m2 v  k.  ú.  Nížkov manželům ….  a  zřízení  věcného předkupního
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práva na stavební parcelu p. č. 943/54 a p. č. 943/94 pro obec Nížkov.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
6. Závěrečný  účet  obce  za  rok  2017  bez  výhrad.  Hlasování:  pro  11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
7. Účetní  závěrku včetně  výsledku hospodaření  obce  za  účetní  období
2017 sestavenou ke  dni  31.  12.  2017 bez  výhrad.  Hlasování:  pro  11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
8. Rozpočtové  opatření  číslo  5/2018  ze  dne  20. 4.  2018.  Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
9. Rekonstrukci  litinového  potrubí,  které  prochází  středem  obce.
Rekonstrukce bude naplánována po částech. Hlasování: pro 12, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.
II. Zastupitelstvo obce Nížkov dle znění § 84, odst. 2, písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích č. vyslovilo souhlas s možným vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem Zastupitelstva obce Nížkov.
Podmínky dohody o provedení práce: 100,- Kč za hodinu, maximálně 300
hodin  ročně.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel se 1,  nepřítomen  0,
omluven 2.
III. Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo počet členů zastupitelstva obce,
které vzejde z voleb do obecních zastupitelstev na podzim 2018 na 15.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
IV. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Poskytnutí  finančního  příspěvku COOP družstvu  Velké  Meziříčí  ve
výši  23 923,-  Kč  na  pokrytí  ztráty  vykázané  hospodařením  prodejny
COOP  Buková  za  rok  2017  z důvodu,  že  v Nížkově  zanikly  dvě
soukromé prodejny, které byly konkurencí prodejny COOP v Nížkově.
Nyní  je  obrat  v  nížkovské  prodejně  určitě  větší  a  mohl  by  pokrýt
i finanční ztrátu v prodejně COOP v Bukové. Hlasování: pro 13, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Podmínky  smlouvy  s  panem  Františkem  Hubeným,  Dobronín  na
prodloužení provozování pouťových atrakcí.
2. Možnosti dotace na udržení prodejní obslužnosti v Bukové.
3. Žádost maminek o rekonstrukci stávajícího dětského hřiště v lokalitě
u domu o šesti bytových jednotkách.
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4. Možnosti řešení odvodu dešťové vody v ulici pod školkou. Problém je
při větším dešti, kdy voda teče na pozemek domu č. p. 108.
VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O průběhu  pouti  a  vyslechlo  žádost  o prodloužení  smlouvy  na
provozování pouťových atrakcí o pouti v letech 2018 – 2022.
2. O jednání  s Vodárenskou akciovou společností  a.  s.  o  zaokruhování
vodovodního  řadu.  Vodárenská  akciová  společnost  a.  s.  navrhuje
rekonstrukci litinového potrubí - hlavníku, který prochází středem obce.
3. O průběhu přípravy rekonstrukce vodovodního řadu ke Špinovu.
4. O jednání a možnosti nákupu pozemků v lokalitě Loučka.
5. O přípravě dokumentů k GDPR a přípravě smlouvy s pověřencem.
6. O nabídce inzerce o kostnici a obci do novin Léto na Vysočině.
7. O  možnosti  dotace  na  zakoupení  centrály  pro  sbor  dobrovolných
hasičů.
8. O jednáních s architektem Ing. arch. Tomášem Bezchlebou.
9. O žádosti pana Jana Navrátila, České Budějovice o provozování atrakcí
na pouti v roce 2019.
10. O  žádosti  pana  Jaroslava  Holého,  Lišov  o  provozování  atrakcí  na
pouti v roce 2019.

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš a Miloslav Marek

Český svaz žen 

ČSŽ má nyní 32 členek. BRUSLENÍ
Letos v zimě jsme opět 2x vyrazili bruslit na zimní stadion
do  Žďáru  nad  Sázavou.  Účast  byla  velká  a  všichni  přítomní  si  užili
ledovou plochu s nadšením a sportovním elánem. 
BRIGÁDA 
V úterý 24. 4. jsme absolvovaly brigádu na sběr kamení v ZD Nížkov.
Děkuji všem členkám, které se zúčastnily. 
SPORTOVNÍ RODINNÉ ODPOLEDNE 
V neděli 3. 6. proběhl na výletišti v Nížkově již 14. ročník sportovního
odpoledne.  Ve  13:00  hodin  začaly  děti  soutěžit  a  plnit  úkoly  na
připravených stanovištích. Za snahu a šikovnost získaly drobné odměny
a také batůžek, do kterého si mohly všechny drobnosti uložit. Celkem se
zúčastnilo 114 dětí. 
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Během  celého  odpoledne  si  mohly  nechat  na  svůj  obličej  či  ruce
namalovat krásný obrázek. Veliké díky patří Janče, Renče, Denče, Nikče
a Lence za píli  a  trpělivost,  které  malování  věnovaly. Jejich díla  byla
velmi vydařená. 
Po 15.  hodině  přijel  chovatel  zvěře  a  přivezl  s  sebou několik dravců.
Všechny dravce nám postupně představil, řekl o nich základní informace,
přidal ještě vtipné komentáře. Půjčil dravce dětem i dospělým potěžkat
a bylo možno se s nimi vyfotit. Všichni jsme si tak mohli prohlédnout,
jak vypadá zblízka např. sova, výr, orel, sýček, puštík, káně a další.
Počasí  nám  přálo,  na  tvářích  všech  byla  vidět  spokojenost,  radost
i únava. 
Děkuji všem, kdo jakkoli přispěl k organizaci tohoto odpoledne. 

Za ČSŽ Ilona Toufarová

Tašky na tříděný odpad
Rozhodnutím rady obce byly zakoupeny tašky na třídění
komunálního  odpadu  -  plast,  papír,  sklo.  Do  každé
domácnosti  bude  jedna  sada  distribuována  zdarma.
Pokud by někdo potřeboval větší počet tašek, je možno
dokoupení těchto sad na Obecním úřadě Nížkov.

Josef Vlček – starosta obce

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí 2018

Termín akce, místo Druh akce Pořadatel akce

7. 7. 2018, výletiště 
Nížkov 

Vysmáté léto 
a Memoriál Petra 
Vejvody 

TJ Sokol Nížkov 
a Základní škola Nížkov

28. 7. 2018, výletiště 
Nížkov

Turnaj v malé kopané TJ Sokol Nížkov

3. 8. 2018, , výletiště 
Nížkov

Letní kino Český svaz žen Nížkov

4. 8. 2018, , výletiště 
Nížkov

Letní kino Český svaz žen Nížkov

1. 9. 2018, výletiště 
Nížkov

Loučení s prázdninami 
– dětské odpoledne

ZO KSČM Nížkov
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3. 9. 2018 v 8:15 
hodin, hřiště za 
sokolovnou

Slavnostní zahájení 
školního roku 
2018/2019

Základní škola Nížkov

13. 10. 2018 ve 20 
hodin, sokolovna 
Nížkov

Posvícenská zábava, 
hraje: Maraton

TJ Sokol Nížkov

17. 11. 2018 ve 20 
hodin, sokolovna 
Nížkov

Poslední leč Myslivecký spolek 
Nížkov

 Mgr. Marta Novotná

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

Anna Pibilová Nížkov 88 let

František Štohanzl Špinov 80 let

Marie Kučerová Nížkov 81 let

Olga Brabcová Nížkov 80 let
K Vašemu  významnému  životnímu  jubileu  srdečně  blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
(V  této  rubrice  jsou  uveřejněna  výročí  pouze  těch  občanů,  kteří  předali  obci  písemný  souhlas  s  jejich
zveřejněním.)

Jan Mokrý, Petr Němec a Josef Vlček – komise sociální a pro občanské záležitosti

Zprávičky ze Základní školy Nížkov
V sobotu 12. 5. 2018 se uskutečnil 2. ročník Netradičního sportovního
nížkovského osmiboje. Tato sportovní akce je určena pro děti bez rozdílu
věku. Účastníci soutěžili v osmi disciplínách, které byly rozmístěny na
sportovním hřišti u koupaliště. Mezi disciplíny patřila střelba míčem na
balonky,  chůze  na  květináčích,  jízda  na  koloběžce,  slalomová  dráha,
srážení plechovek, stavění kostek, hod plným míčem a házení na cíl. Za
slunečného  počasí  se  této  akce  zúčastnilo  70  závodníků,  kteří  za  své
výkony  získali  sladkou  odměnu.  Také  si  mohli  koupit  občerstvení  -
nápoje, sladkosti, smažené hranolky a zmrzlinu. Myslíme si, že se akce
povedla a budeme ji pořádat i v příštím roce.

Mgr. Miroslav Hromádka
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Mezi soutěže, kde se každoročně objeví jméno naší školy, patří Dopravní
soutěž  mladých  cyklistů.  Letos  jsme  měli  zastoupení  opět  v  obou
kategoriích  (I.  -  Hošková  Nikola,  Toufarová  Vanesa,  Bořil  Tomáš,
Kellner Tomáš, II. - Landová Jana, Pejchalová Petra, Vlček David, Vlček
Jan).  Organizátoři  provedli  změny  v  systému  postupů  v  jednotlivých
kolech a výsledkem bylo vypuštění okresního kola a postup pro prvního
v každé kategorii rovnou do kola krajského. Tentokrát se bohužel našim
týmům nevedlo tak, jak by si přály. Na pomyslné „bedny“ se nedostal ani
jeden z týmů. Bylo ale vidět zaujetí dětí pro věc, ochota připravovat se na
závody ve volném čase a vysoké nasazení během závodu. Pro žáky ze
starší kategorie to byla již poslední možnost zúčastnit se soutěže, ale ti
mladší  mají  ještě  možnost  reprezentovat.  Stačí,  když  se  přihlásí  na
cyklistický kurz a zvládnou školní kolo s nejlepším skóre. Pak už jim nic
nebude bránit  jet  na jaře  zkusit  poměřit  síly  s  ostatními  školami.  Tak
třeba za rok budeme úspěšnější. Všem děkuji za účast.

Mgr. Lucie Zezulová 

Žáci  devátého  ročníku  se  17.  5.  2018  zúčastnili  divadelního
přestavení s názvem  Dýchej.  Toto  komorní  vystoupení  KDS  Efrenáta
proběhlo  na  malé  scéně  v  Domě  kultury  ve  Žďáře  nad
Sázavou. Divadelní  soubor  dostal  za  představení  řadu  ocenění  a  je
zařazeno i  mezi  projekty primární  prevence.  Pro většinu žáků to bylo
první setkání s alternativním divadlem, kdy i oni sami byli zataženi do
děje a v poslední části mohli vývoj situace i změnit. Diskuze vedená paní
Janou Mifkovou (režisérkou) na závěr měla žáky přimět k zamyšlení nad
vážností  situace  a  navrhnout  řešení.  Dojmy  z představení  v  žácích
rezonovaly i po cestě zpátky do školy. Zde jsme ještě jednu část hodiny
věnovali  diskuzi  o představení.  Všichni  se  aktivně  zapojili  a  divadlo
zhodnotili velmi pozitivně. 

Mgr. Lucie Zezulová

Stejně  jako  v  minulých  letech  i  letos  se  naši  žáci  domluvili  a  složili
čtyřčlenný tým, který se rozhodl poměřit své síly s ostatními v soutěži ve
stavění z Merkuru. Složení týmu bylo stejné jako loni – Lucie Poulová,
Tomáš  Vlček,  Lukáš  Vlček  a  Lukáš  Prchal.  Letošním  tématem  byl
vrtulník, který uveze co nejvíce závaží a zároveň se prověřovala i jeho
technická  stránka.  Musel  vyjet  po  rampě  nahoru  a  sjet  zase  dolů,  co
nejrychleji zajet do čerpací stanice a z ní zacouvat do hangáru. Soutěž
byla tematicky zasazena na 22. základnu vrtulníkového letectva Náměšť
10



nad Oslavou, kde soutěžící sestavovali své modely pod lopatkami vrtulí
bojových  vrtulníků.  Celé  soutěži  předcházelo  několik  týdnů  pečlivé
přípravy, kdy se tým snažil vytvořit co nejvěrohodnější model vybraného
vrtulníku. Odměnou pro všechny soutěžící byl doprovodný program na
základně, kdy měli účastníci možnost vidět nástup Čestné stráže AČR,
práci armádních psů či dravců a nahlédnout i do vrtulníků či hasičského
auta. I přesto, že náš tým odjížděl s mírným zklamáním ze svého výkonu,
chtěla bych poděkovat všem čtyřem za nadšení, se kterým se do soutěže
pustili, a především za velmi slušnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra Zikmundová

Na první červnové úterý připadla poslední návštěva našich žáků v DPŽ.
Tentokrát  na  DPŽ  vyrazila  skupina  šesťáků,  kteří  s  sebou  vzali
společenské hry, a myslím, že šachy jsme nebrali naposledy. Snažíme se
tamním obyvatelům vytvořit pestrý program po celý rok, proto střídáme
různé  aktivity.  Nižší  ročníky  letos  předvedly  své  pěvecké  a  recitační
dovednosti  a  ti  starší  s  obyvateli  domova  zase  spíše  tvořili  různorodé
výrobky nebo si jenom zahráli výše zmíněné společenské hry. Myslím si,
že tato aktivita je nejen přínosná pro obyvatele DPŽ, kterým se zpestří
den a naučí se například i nové výtvarné techniky, ale především pro naše
žáky, kteří přijdou do kontaktu s jinou generací.

Mgr. Petra Zikmundová

Již řadu let se naše škola zapojuje do projektu Kraje Vysočina Prevence
dětských  úrazů.  Součástí  projektu  je  dvouhodinový  kurz  ve  škole
a dopoledne s Českým červeným křížem, hasiči a preventisty. Projekt je
určen  pro  žáky  3.  ročníku.  Letos  dopoledne  proběhlo  v  prostorách
tělocvičny  na  Základní  škole  Palachova  ve  Žďáru  nad  Sázavou.  Na
jednotlivých stanovištích si  děti  zopakovaly a prohloubily své znalosti
z oblasti zdravovědy a prevence. Nejvíce se líbilo stanoviště hasičů, kteří
nám ukázali  moderní  hasičské  auto  se  všemi  potřebnými  náležitostmi
a pohovořili o své náročné práci. Děti si nafoukly zdravotnické lehátko
a společnými silami poponesly svoji zafixovanou spolužačku. Na dalších
stanovištích  se  děti  potkaly  s  resuscitací,  první  pomocí,  obvazováním.
Povídaly si  o  úrazech a  hrozících nebezpečích,  o  škodlivosti  alkoholu
a drog. Při odchodu se s námi hlavní organizátorka loučila s přáním, ať
nabyté poznatky nemusíme nikdy použít. 

Ivana Junová
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Svěcení sochy svatého Floriána v Bukové
20. 5. 2018 se v 16:00
hodin  v  Bukové
konala  mše  svatá
u příležitosti  svěcení
sochy  svatého
Floriána,  který  je
nejen  patronem
hasičů, ale i  kapličky
v Bukové. Socha byla
pořízena  jako  nová
a je  z  pískovcového
betonu.

Miloš Janda

Pozvánka na letní kino 
Na pátek 3. 8. a sobotu 4. 8. 2018 plánujeme promítání letního kina na
výletišti  v  Nížkově.  Tentokrát  budeme  promítat  filmy  dva:  v  pátek
"COCO"  -  animovaný  hudební  film  pro  děti,  v  sobotu  "JUMANJI
-VÍTEJTE V DŽUNGLI" - akční dobrodružný film pro děti i dospělé.

Tímto zveme všechny malé i velké příznivce filmů a popkornu:
"PŘIJĎTE SE PODÍVAT S NÁMI!“

Za ČSŽ Ilona Toufarová
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