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Přehled činnosti za poslední období
V obci byl proveden podzimní úklid. Byla dokončena vodovodní přípojka k budoucímu sociálnímu
a technickému zázemí u koupaliště. Dále byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu směrem ke hřbitovu.
U mateřské školy bylo zhotoveno nové parkoviště. U Henzlových bylo dokončeno propojení nového chodníku
s dolní ulicí vedoucí ke koupališti. V Bukové byla provedena oprava střechy na hasičské zbrojnici.
Na komunikaci u Červeného mlýna byl nainstalován zpomalovací práh a osazeny
dopravní značky. Ve Špinově byla provedena rekonstrukce komunikace od křižovatky
směrem na Strážky. Na opravu komunikací v Nížkově, v Bukové a ve Špinově jsme
získali dotaci z kraje Vysočina z Programu obnovy venkova a z Fondu Vysočiny. Krajští
auditoři provedli na obecním úřadě kontrolu hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné
závady a nedostatky. Dále byla provedena kontrola agendy matriky, rovněž nebyly
zjištěny závady.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za celoroční spolupráci. Přeji Vám radostné
a klidné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví, Boží požehnání a vše dobré.
Jan Mokrý – starosta obce

Žádost
Žádáme řidiče, aby v zimních měsících neparkovali svoje auta na obecních komunikacích, zejména tam, kde
jsou komunikace úzké. Jinak nebude možné zajistit zimní údržbu.
Jan Mokrý – starosta obce

Upozornění
V souvislosti se změnou zákona a přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu došlo
k následujícím změnám. Žádost o vydání občanského průkazu je možné vydat pouze na městských úřadech
s rozšířenou působností. V našem případě na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. K vydání OP není nutná fotografie,
snímek bude pořízen na místě. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Jan Mokrý – starosta obce

Příspěvek TJ Sokol Nížkov
1. září 1920 byla založena v Nížkově pobočka Sokola Polná, 21. října 1921 pak bylo rozhodnuto valnou
hromadou o osamostatnění TJ Sokol Nížkov. Od tohoto data je to 90 let, co působí v Nížkově Tělocvičná
jednota Sokol. V rámci tohoto výročí probíhaly všechny akce, které TJ organizovala. Za zmínku jistě stojí
jubilejní 50. maškarní ples, přespolní běh Kolem daňčí obory, sportovní odpoledne za účasti místních
sportovců a v neposlední řadě tradiční turnaj v malé kopané a mnohé další. Ze všech těchto akcí byl pořízen
filmový záznam, který bude ke konci roku zájemcům k dispozici. V příštím roce si také připomeneme
slavnostní otevření sokolovny, které se konalo 29. 5. 1932. Během fungování TJ se střídala léta úspěšná s roky,
kdy se dařilo méně. Celou tu dobu se prolínala vlastní cvičební činnost se starostí o údržbu a provoz
sokolovny. Dá se říci, že bez nasazení a starostí, a to v každé době, by budova sokolovny nebyla v takovém
stavu, jako je dnes. Co si přát do budoucna? Aby se vždy našli lidé, kteří jsou ochotni udělat něco navíc.
Stanislav Neuvirt

Vyměření lesů v katastrálních územích Nížkov, Buková a Špinov
Vzhledem k četným dotazy vlastníků na vyměření lesů v katastrálních územích Nížkov, Buková a Špinov jsem
si vyžádal na Pozemkovém úřadě ve Žďáře nad Sázavou aktuální stanovisko. V katastrálních územích Buková
a Špinov bude v lednu výběrové řízení na dodavatele prací, a pokud to dobře půjde, tak by se v průběhu roku
2012 práce realizovaly. Katastrální území Nížkov jde nyní do výběrového řízení z evropských fondů.
Josef Brukner

Přání
Zaměstnanci Základní školy Nížkov přejí všem občanům krásné a veselé Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, pohody, štěstí, spokojenosti a úspěchů.

Mgr. Marta Novotná – zástupce ředitele ZŠ Nížkov
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 21. 10. 2011 v 1900 hodin

č. j. ZO/8/2011

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
Program schůze. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 5
2.
Rozpočtové opatření č. 6/2011, rozpočtové změny 91 - 93. Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 5
3.
Přijetí daru 1500,- Kč Mateřské škole Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3
4.
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3
5.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3
6.
Smlouvu o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí kupní smlouvy s JMP Net. Hlasování pro 8, proti 3, zdržel se 0, nepřítomni 4
7.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na prodloužení vodovodního řadu ke hřbitovu se Svazkem vodovodů
a kanalizací Žďársko v částce 203 600,- Kč. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4
8.
Smlouvu na osazení strojně stíraných česlí v hodnotě 239 900,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4
9.
Nákup žaluzií do ordinací lékařů. Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 2, nepřítomni 4
10.
Smlouvu na provádění zimní údržby místních komunikací s firmou DP Stavební s.r.o. Špinov.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

11.
Zadání opravy schodiště v obecním bytě č.p. 199, firmě Stylstav. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 4
12.
Zadání projektu na rekonstrukci zahrady MŠ Nížkov na základě kterého bude rozhodnuto o podání
žádosti o dotaci. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 4
13.
Smlouvu na novostavbu vodovodu a kanalizace pro 4 RD v lokalitě Loučka se Svazem vodovodů
a kanalizací Žďársko. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 4
II. Zastupitelstvo obce zamítlo:
1.
Záměr na prodej parcely 943/40 za jiným účelem než je stavba rodinného domku. Hlasování: pro zamítnutí 11,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4

2.
Záměr na prodej parcely 881/2. Hlasování: pro vyhlášení záměru 0, proti10, zdržel se 1, nepřítomni 4
3.
Žádost praktického lékaře na nákup kartotéky. Hlasování: pro 2, proti 7, zdržel se 2, nepřítomni 4
4.
Rozšíření parkoviště „U Sadu“. Hlasování: pro 4, proti 4, zdrželi se 4, nepřítomni 3
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace:
1.
O výpovědi nájemní smlouvy obecního bytu č. p. 219.
2.
O žádosti ředitelky MŠ Nížkov na rekonstrukci zahrady mateřské školy.
3.
O možnosti získání dotace na rekonstrukci zahrady MŠ.
4.
O vytváření redakčního systému webových stránek obce.
5.
O připravovaných investicích na r. 2012.
6.
O zaslaném dopisu z Advokátní kanceláře Mgr. et Bc. Luboše Klimenta.
7.
O hotových a probíhajících akcích.
IV.
1.
Zastupitelstvo obce projednalo obsah Nížkovských listů. Příspěvky bude shromažďovat paní Novotná.
2.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou balkonového okna a dveří u bytu č. p. 199. Hlasování: pro 11, proti 0,

zdržel se 0, nepřítomni 4

V. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.
Umístění značky Zákaz stání za parkovištěm „U Sadu“. Hlasování: pro umístění značky 5, proti 1, zdržel se 6, nepřítomni 3
2.
Že na tomto jednání bude rozhodnuto o přidělení bytu v dvoubytovce. Hlasování: pro 4, proti 4, zdrželi se
nepřítomni 3

4,

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner a Martina Lacinová

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 18. 11. 2011 v 1900 hodin

č. j. ZO/9/2011

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
Program schůze. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
2.
Přidělení obecního bytu č. p. 219 sl. Lence Pinkavové a p. Tomáši Doležalovi.

Hlasování pro 12, proti 1,

zdrželi se 2

3.
4.
5.
0

6.

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle předložených protokolů (13). Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Přeúčtování majetku z účtu 022 na účet 028 (10 položek). Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Rozpočtové opatření 7/2011 ze dne 18. 11. 2011, rozpočtové změny č. 94-121. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se
Smlouvu o poskytnutí příspěvku s Diecézní charitou Brno, oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1
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7.

Smlouvu o užívání nebytových prostor s Diecézní charitou Brno, oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1

8.

Prodej pozemků p. č. 58/16 o výměře 432 m2 a p. č. 58/15 o výměře 24 m2 manželům Dolským.

Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

9.

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o.

Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

10.
Proplacení faktury za výměnu okna a balkónových dveří v bytě č. p. 199. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1.
Návrh rozpočtu na r. 2012.
2.
Nabídku firmy Benjamín na rekonstrukci hřiště u MŠ.
3.
Možnosti úpravy zeleně u koupaliště a dalších částí obce.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.
Nabídku firmy Benjamín na vybudování hřiště u MŠ. Hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 9
2.
Že bude obec uvedena v publikaci Města a obce Vysočiny. Hlasování: pro 0, proti 14, zdržel se 1
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o:
1.
Rekonstrukci fary a nutnosti rekonstrukce střechy fary.
2.
Problémech s ukotvením branek na hřišti
3.
Přípravě schůzky s firmou GASLINES.
4.
Dokončení komunikace ve Špinově a parkoviště u MŠ.
5.
Kontrole provedené agenturou Ochrany přírody a krajiny ČR na rybník Maliňák (nebyly zjištěny
závady).
6.
Probíhajících stavebních akcích.
7.
Kulturní akci Mikroregionu Polensko.
8.
Žádosti p. Františka Hubeného z Dobronína.
9.
Dokončení redakčního systému webových stránek obce.
10.
Provedených pracích v obecních lesích.
11.
Studii na úpravu návsi.
Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 12. 2011 v 1900 hodin

č. j. ZO/10/2011

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
Program schůze. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 3
2.
Rozpočtové opatření 8/2011, rozpočtové změny 122 a 123. Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomni 3
3.
Finanční příspěvek SDH Buková na publikaci Historie okrsku Velká Losenice ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši 200,- Kč. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 3
Finanční příspěvek Hospicovému hnutí – Vysočina ve výši 300,- Kč. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3
Finanční příspěvek Českému výboru pro UNICEF ve výši 200,- Kč. Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 3
Finanční příspěvek Domovu svatého Josefa ve výši 200,- Kč. Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomni 3
Finanční dar ve výši 200 tisíc Kč na opravu fary. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 3
Přesun 10 tisíc Kč v návrhu rozpočtu na rok 2012 z položky rezerva do položky sokolovna – nájemné.

10.

Vyrovnaný rozpočet na rok 2012, příjmy 9 844 000,- Kč, výdaje 9 844 000,- Kč.

11.

Dodatek číslo 1 k SOD číslo 15/2011 s firmou Stylstav s.r.o. Křižanov.

12.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě ze dne 24. 10. 2011 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

13.
14.

Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2
Budoucí prodej plynovodních řadů včetně přípojek v lokalitě Loučka „TI Loučka II“. Hlasování pro 13, proti 0,

Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 3

Hlasování pro 10, proti 0,

zdrželi se 2, nepřítomni 3

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomni 2

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2

zdržel se 0, nepřítomni 2

15.
Jmenování zástupců zřizovatele paní Martinu Lacinovou a pana Bohuslava Bruknera do Školské rady
ZŠ Nížkov. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni 2
16.
Odpisový plán obce. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2
17.
Aktualizaci Programu obnovy vesnice obce Nížkov, včetně místních částí Buková a Špinov.
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.
Přesun 100 tisíc Kč v návrhu rozpočtu na rok 2012 z položky příspěvek na opravu fary do rezervy.
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Hlasování pro 3, proti 7, zdrželi se 2, nepřítomni 3

III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.
Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2011 bez výhrad. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomni 2

IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o:
1.
Jednání s právním zástupcem firmy Gaslines s.r.o.
2.
Činnosti místních akčních skupin Českomoravské pomezí a Havlíčkův kraj.
3.
Kontrole ČSI v Základní škole Nížkov a vzalo na vědomí protokol.
4.
Nabídce Ing. Jana Talácka na komplexní řešení v oblasti energií.

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Bohuslav Eliáš

Z činnosti SDH Nížkov
Tento rok byl pro hasiče významný tím, že na něj připadlo výročí 130 let založení sboru.
Tomuto výročí byla sborem věnována velká pozornost.
V lednu se deset členů ve stejnokroji rozloučilo v Olešné u Nového Města na Moravě
s významným hasičem, který se zasloužil o vybudování hasičského centra na zámku
v Přibyslavi s JUDr. Miroslavem Řepickým.
V březnu byl proveden sběr starého železa po vsi.
V dubnu byla dvakrát brigáda na sběr kamene na polích Zemědělského družstva Nížkov a Nirosu. Finanční
výnos z těchto brigád byl věnován na již zmíněnou oslavu.
Koncem května se sbor zúčastnil námětového cvičení okrsku Velká Losenice v Bukové.
V červnu se soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže ve Velké Losenici, kde se umístilo na 3. místě
z 8 startujících družstev. V tomto měsíci bylo vystříkáno koupaliště od nánosu.
V neděli 26. června se 8 členů zúčastnilo průvodu Božího těla po vsi.
V nedělí 10. července byla oslava 130 let založení hasičského sboru v Nížkově. O půl deváté byla v kostele
panem farářem Pavlem Sandtnerem sloužená mše svatá za všechny živé i zemřelé členy hasičského sboru.
Na slavnostní schůzi v sokolovně byli přítomni zástupci krajského výboru a okresního výboru Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, zástupci 16 okolních sborů a všech místních spolků. Na této schůzi náš sbor dostal
medaili od okresního výboru „Za zásluhy“. Členové, kteří se aktivně zapojují do práce ve sboru, byli odměněni
vyznamenáním. Šest členů dostalo „Čestné uznání základní organizace“, čtyři členové dostali „Čestné uznání
okresního výboru“, šest členů dostalo medaili „Za příkladnou práci“, tři členové dostali medaili „Za zásluhy“,
pět členů dostalo medaili „Čestné uznání krajského výboru“, osm členů dostalo „Čestné uznání ústředního
výboru“. K tomuto výročí byl vydán „Pamětní list“ a půllitr s potiskem ke 130 letům založení. Tuto akci
podpořili: ZD Nížkov, Niros Nížkov, Václav Musil, Fritagro Nížkov, Hasičská vzájemná pojišťovna, Josef
Kuba, Milan Musil, Miroslav Dobrovolný, Ludmila Havlíčková, Pleas Polná a Požární bezpečnost Jihlava.
V červenci bylo členy opraveno hasičské auto a udělána na něm technická prohlídka. Koncem měsíce července
jsme se zúčastnili oslavy 125 let založení hasičského sboru ve Velké Losenici.
Na akci Pyrocar 2011 v Přibyslavi na letišti jsme pomáhali zajistit občerstvení.
V měsíci listopadu byla hasičská technika připravena na zimu.
Zveme muže i ženy, kteří mají zájem pracovat v hasičském sboru, aby rozšířili naše řady.
Přejeme všem spoluobčanům šťastné a veselé prožití svátků vánočních a hodně zdraví a Božího požehnání
v roce 2012.
Josef Laštovička – jednatel SDH Nížkov

Zpráva o činnosti SDH Špinov za rok 2011
Sbor dobrovolných hasičů Špinov má ke konci roku 20 členů, z toho dvě ženy. Jako již tradičně
provedli členové SDH Špinov v letošním roce námětové cvičení v rámci sboru a školení
mužstva.
V květnu letošního roku byla v místní kapličce sloužena mše svatá za účasti členů sboru.
Členové SDH se v červenci účastnili výročních oslav založení sborů - 130 let SDH NÍŽKOV a
125 let SDH VELKÁ LOSENICE.
V listopadu proběhlo setkání zasloužilých hasičů v Nových Dvorech, kde bylo při té příležitosti pokřtěno nové
vydání brožury „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Velká Losenice – od historie po současnost“,
do které i náš sbor vložil svůj příspěvek.
Důležitou událostí letošního roku jsou osmdesáté narozeniny našeho dlouholetého člena pana Josefa
Sigmunda, které oslaví 24. 12. 2011.
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Obhospodařování zeleně na obecních pozemcích, jakož i podzimní výlovy a údržby rybníků, patří již
k tradičním činnostem členů SDH.
Musím zde zmínit i nemilou událost, a tou je zcizení měděných okapů z místní, nedávno zrekonstruované
kapličky. Touto cestou vyzývám spoluobčany k obezřetnosti před nepovolanými osobami, aby se žádná taková
další událost neopakovala.
Členové SDH Špinov přejí všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2012.
Iveta Šorfová

Sbor dobrovolných hasičů Buková
Členská základna sboru je stejná jako loni, tj. 46 mužů a 4 ženy.
Okrskové námětové cvičení v Bukové byla akce, kterou sbor zajišťoval. 29. dubna se sjelo deset družstev
z našeho okrsku a jedno družstvo hostů z Matějova. Voda se dopravovala na délku 1100 m s převýšením 42 m.
Cílem cvičení bylo prověřit techniku, hadice a spolupráci mezi jednotlivými sbory. K tomu účelu velitel
okrsku zapůjčil vysílačky od HZS Žďár nad Sázavou. Pro většinu sborů to byla novinka, ale každý
(po krátkém seznámení) obsluhu vysílačky zvládl. Z celkového počtu 96 hasičů bylo 91 hasičů z našeho
okrsku a pět hasičů z Matějova přijelo na zkušenou. V jejich okrsku takovéto cvičení nedělají. Za pěkného
počasí přihlíželi cvičení domácí i přespolní občané. Během cvičení došlo ke dvěma závadám na stříkačkách.
Nížkovští měli potíže s chlazením a SHD Vepřová praskla trubka chlazení. Byly použity tři přejezdy hadic.
Na závěrečném nástupu velitel okrsku konstatoval, že vše proběhlo v pořádku, nikdo nebyl zraněn a cvičení
splnilo svůj účel. Sbor se dále účastnil okrskové soutěže ve Velké Losenici a soutěže o pohár starosty obce
v Sázavě. Zástupci sboru se zúčastnili oslav 130 let SDH Nížkov a 125 let SDH Velká Losenice.
Smutnou událostí bylo v červnu rozloučení s velitelem okrsku ve Velké Losenici.
V listopadu měl náš sbor zástupce na setkání zasloužilých hasičů v Nových Dvorech. Sbor se podílel na vydání
publikace Historie okrsku Velká Losenice, jehož je členem.
Podzimní sběr starého železa patří k akcím na pomoc obci stejně jako údržba zeleně. V rámci udržování tradic
byla i mikulášská nadílka.
Ve spolupráci s OÚ proběhla oprava střechy hasičské zbrojnice. Zároveň byl zateplen i strop.
Do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje za SDH Buková Miloslav Augustin - starosta sboru.
Miloslav Augustin – starosta sboru

Český svaz žen
Aktuálně má Český svaz žen v Nížkově 45 členek.
Během roku 2011 jsme pořádali 15. 4. jarní probouzení broučků.
Úspěšně jsme s dětmi a rodiči v lese probudili broučky, opekli si špekáčky a užili si následnou diskotéku.
29. 5. se konalo již tradiční Dětské sportovní odpoledne. Počasí nám přálo. Děti využily skákací hrad
a nafukovací skluzavku, zasoutěžily si, dostaly pěkné ceny a pochutnaly si na dobrém občerstvení.
28. 10. jsme uspávali broučky na zimu. Opět vyšlo pěkné počasí. Program byl velmi podobný jako loni.
Přestože jsme se sešli v menším počtu, zábava byla výborná a domů odcházeli všichni s úsměvem na tváři.
Děkujeme všem za podporu a pomoc při pořádání "akcí" pro děti.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný celý rok 2012!
Za ČSŽ Ilona Toufarová

Rekonstrukce budovy fary
Milí občané,
vřelé díky vám všem za všechnu materiální, finanční i duchovní pomoc s rekonstrukcí farní budovy č. p. 10
v Nížkově. Zvláštní dík patří představitelům obcí a samosprávy za vstřícnost a podporu. V letech 2009 a 2010
jsme kompletně zrenovovali interiér budovy včetně všech zajištění proti vlhkosti, plísni. Nově jsme položili
všechny sítě a odstranili plesnivějící a nevyhovující prvky interiéru. Také díky vám může dnes fara sloužit
jako shromaždiště dětí, mládeže, místo čtenářského klubu a misijní charitativní skupiny. Fara tvoří také zázemí
pro setkání dětí a rodin na začátku a konci školního roku nebo na silvestra. Při letošním ohledání mykologem
byly na půdě fary objeveny různé biokultury, tedy hmyz a houby a byly zjištěny nepříjemné skutečnosti,
o kterých jsme předtím nevěděli. Po odstranění zazdívky jsme objevili zcela chybějící pozednici, střecha sedá
do zdiva a výhledově by za určitých podmínek mohlo dojít k rozvalení horní části zdiva. Statika střechy je
narušená ubýváním dřevní hmoty v jednotlivých trámech vlivem působení hub a brouků. Pod novým
záklopem, který měl střechu stáhnout a zajistit, což svůj účel splnilo, jsme objevili narušené trámové součásti.
Statik i památková péče konstatovali havarijní stav. Z tohoto důvodu bude v příštím roce probíhat celková
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obnova střechy v původní podobě, ovšem s novou, trvanlivější krytinou. Budeme žádat o podporu ministerstvo
kultury, kraj, požádali jsme obce, podnikatelské subjekty i jiné státní instituce. Pokud byste nám byli ochotni
přispět jakoukoli částkou na obnovu fary, jsme schopni dodat potvrzení na slevu o dani. A budeme vděční.
Chci vám také nabídnout širší využití farní budovy. Pokud si zde budete chtít udělat nějakou oslavu nebo
setkání, je to možné. Důležité je, aby se taková akce svou povahou nevymykala duchu historické církevní
budovy a zaměření působení církve (tedy předváděcí akce na kastroly nebo soutěž krásy by u mě pochopení
nenašla). Budu rád, když bude dům farnosti sloužit nám všem. Na konkrétních podmínkách se jistě
domluvíme.
S pozdravem Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov

Blýská se na horší časy?
Kolem nás se toho v poslední době tolik děje. Věští nám nouzi, ztrátu práce, zhroucení hodnot. Poselství
betlémské noci zní nadějí. Jakoby přímo promlouvalo do našich příběhů a hroutících se jistot. Chudé dítě
v jeslích a chudí rodiče stojí před celým světem. Nemají nic, ale mají Boha, a proto mohou být šťastní
uprostřed těžkostí. O cokoli přijdeme nevadí, pokud neztratíme lásku, o kterou jedinou se člověk může opírat.
A neztratit lásku se dá jedině tak, že se podržíme Boha, který je láskou a který se nás nevzdává, i když se nás
vzdali ti nejbližší.
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti
budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. “ (Izaiáš 41, 10)
Vám všem občanům chci především poděkovat za obětavost a lásku, ve které se nasazujete pro druhé,
pro obec, pro farnost. Děkuji také za všechnu vaši pomoc a štědrost při udržování památkových objektů v naší
obci. Děkuji za vstřícnost a toleranci těm z vás, kteří se mnou nesdílejí zázemí víry. Žiji mezi vámi rád, a dá-li
Bůh, budu i dále žít. Vám všem, milí občané, chci popřát požehnané a radostné vánoční svátky. Můžete počítat
s mou podporou v modlitbě, ti z vás, kteří nevěří, přijměte alespoň podporu v myšlenkách, když se na vás
snažím myslet ve chvílích ztišení. Nejen na ty kostelní, ale i na ty nekostelní, nejen na ty „spravedlivé“, ale
na všechny. K Vánocům patří i odpuštění. Takže vy všichni mi prosím odpusťte, pokud jsem vám nějak
ublížil.
Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov

Domov pokojného života Nížkov
Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje pečovatelskou službu Domova pokojného života
Nížkov, kterou využívají nejen obyvatelé DPŽ, ale i lidé z Nížkova a z okolních obcí. Jsou to
občané, kteří z důvodu změny zdravotního stavu či sociální situace nejsou zcela soběstační. Službu
využívají senioři, kteří žijí daleko od svých rodin. Tam poskytujeme přímou péči, poradenství
a psychickou podporu. Dále jde o pomoc rodinám, které pečují o dlouhodobě nemocné. Tyto
rodiny využívají pomoc pečovatelské služby v náročné péči o své blízké tak, aby péči zvládly bez
přerušení pracovního poměru některého z nich. Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy s
uživateli a za úhradu dle platného ceníku. Pečovatelská služba úzce spolupracuje s návaznými službami, jako
je Charitní ošetřovatelská služba, která provádí odborné zdravotní úkony v domácím prostředí pacientů a
zapůjčuje kompenzační pomůcky nemocným.
Potřebujete radu či pomoc v oblasti péče o své blízké? Máte ve svém okolí někoho, kdo již nezvládá péči
o sebe a svoji domácnost a zůstal bez pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.
Vedoucí DPŽ Nížkov Anna Janů, mobil 777 755 435. Pečovatelka Jana Vosmeková mobil 777 755 438.
Děkujeme Vám za důvěru. Máme zájem na tom, aby služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou umožňovaly
kvalitní a důstojný život všem naši potřebným spoluobčanům.
Jana Vosmeková

Nabídka
Na OÚ je možné si vyzvednout plastový kompostér na likvidaci zeleně ze zahrádek. Kompostérů je omezené
množství a další již pořizovány nebudou.
Jan Mokrý – starosta obce
Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, 566 675 289, e-mail: nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz, starosta@nizkov.cz,
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Příspěvky do Nížkovských listů, vzkazy, informace, poznámky a připomínky odevzdejte v kanceláři Obecního úřadu Nížkov, nebo zasílejte na e-mailovou adresu:
marta.novotna@zs.nizkov.cz
Aktuální informace o naší obci najdete na www.nizkov.cz.
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