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 Nížkovské listy 
Číslo 1 Ročník 2012 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
všechny vás srdečně zdravím na začátku letošního jara. Zima 
byla poměrně mírná, kromě období velkých mrazů, takže 
nebyl velký problém s udržováním sjízdnosti místních 
komunikací. V zimě také probíhala příprava některých 
investičních akcí.  
Bude-li příznivé počasí, budou v dubnu, případně v květnu, 
dokončeny komunikace v nové zástavbě „Loučka“. 
Připravuje se výstavba technického a sociálního zázemí 
u koupaliště a oprava obecního úřadu. 
V březnu proběhla kolaudace plynovodu v lokalitě „Loučka“ 
a vodovodního řadu směrem ke hřbitovu. 

Nyní se dokončuje jarní úklid v obci.  
K velikonočním svátkům, které v tomto týdnu začínají, Vám přeji hodně zdraví, radosti a Božího požehnání.  

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 1. 2012 v 1900 hodin  
č. j. ZO/1/2012 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 

1. Upravený program schůze. Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluveni 4 
2. Kupní smlouvu č. 1211002125/164212 s JMP Net s.r.o. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

3. Kupní smlouvu o prodeji nemovitostí uzavřené podle ustanovení § 588 a násl. zákona č. 40/1964 mezi 
městem Chotěboř a obcemi LDO Přibyslav. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

4. Příspěvek SDH Nížkov ve výši 4 000,- Kč na pořízení publikace okrsku Velké Losenice Od historie 
po současnost. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

5. Příspěvek SDH Špinov ve výši 2 000,- Kč na pořízení publikace okrsku Velké Losenice Od historie 
po současnost. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2011, rozpočtové změny nad 50 tis. Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, 
že tyto rozpočtové změny již projednala rada. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

7. Vybudování technického a sociálního zázemí pro sportoviště včetně zastřešení tanečního parketu. 
Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

8. Úhradu částky 150 000,- Kč + DPH, tedy 180 000,- Kč v rámci mimosoudního vyrovnání s firmou 
Gaslines. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

9. Směrnici odepisování dlouhodobého majetku Obce Nížkov. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

10. Směrnici o dlouhodobém majetku Obce Nížkov. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

11. Plán inventur. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 
12. Směrnici o provádění inventarizace. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

13. Nákup elektrické pánve Fagor 900 od firmy TeS Chotěboř. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, omluveni 4 

II. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Návrh technického a sociálního zázemí v areálu u koupaliště. 
2. Nabídky dvou zájemců o pronájem návsi za účelem provozování pouťových atrakcí na pouti v r. 2012 

a rozhodlo, že bude dále jednáno s p. Fr. Hubeným z Dobronína. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 0, 
omluveni 4 

3. Možnosti změny nákupu energií. 
4. Obsah internetových stránek. 

III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace: 
1. Přednesené policistou praporčíkem Smuszem o trestných činech a přestupcích v obci za r. 2011. 
2. O dvou reakcích na vyhlášený záměr č. 1/2012 na pronájem návsi za účelem provozování pouťových 

atrakcí. 
3. O jednání s právním zástupcem firmy Gaslines. 

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová 
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 23. 2. 2012 v 1900 hodin  
č. j. ZO/2/2012 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 

1. Program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3  
2. Převod zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Nížkov za rok 2011 v celkové výši 1 960,89 Kč 

do rezervního fondu. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 
3. Úhradu ztráty MŠ Nížkov vzniklou v roce 2011 z hlavní činnosti ve výši 1 746,44 Kč a z doplňkové 

činnosti ve výši 596,20 Kč z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Hlasování pro 12, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 

4. Tvar a vzhled střechy sociálního a technického zázemí u koupaliště. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluveni 3 

5. Darovací smlouvu č. 2 k Darovací smlouvě č. 1 ze dne 10. 9. 2009 se Svazkem obcí Přibyslavska – 
darovaná částka 19 168,21 Kč. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 

6. Nákup části pozemku p. č. 56/1 v k.ú. Buková. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 
7. Nákup části pozemku p. č. 1761 (nové p. č. 943/68), cca 150 m2. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 

omluveni 3 
8. Prodej pozemku p. č. 1691/9 o výměře 70 m2 (zahrada) a části pozemku 1691/14 (výměra bude 

upřesněna geometrickým plánem). Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 3 
9. Dohodu o narovnání s firmou SPG – LINE s.r.o. (dříve Gaslines). Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 

omluveni 3 
10. Pronájem návsi na provozování pouti v roce 2012 firmě František Hubený, Dobronín. Hlasování pro 11, proti 0, 

zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 3 
11. Obsah webových stránek. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 
12. Počet dětí pro otevření MŠ v době prázdnin. Dětí musí být minimálně 6. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, 

nepřítomen 0, omluveni 3 
13. Že z příspěvku poskytnutého obcí Mateřské škole Nížkov musí být použito minimálně 15 000 Kč 

na vymalování školky a 5 000 Kč na údržbu a opravy. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 
14. Že z příspěvku poskytnutého obcí Základní škole Nížkov musí být použito minimálně 20 000 Kč 

na vymalování školy a 10 000 Kč na údržbu a opravy. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3 
II. Zastupitelstvo obce projednalo: 

1. Výstavbu sociálního a technického zázemí u koupaliště. 
2. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1746/1. 
3. Obsah webových stránek obce. Na webu bude: kolonka zastupitelstvo a budou zveřejňována usnesení 

zastupitelstva, aktuality (např. hlášení), kulturní akce, pozvánky, lékaři, informace spolků (kontakty), 
odkazy na firmy, obecní vyhlášky, formuláře, rozpočet. 

4. Možnosti údržby zeleně v areálu u koupaliště. 
5. Návrh na výměnu kotlů v bytovém domě o 9 bytech místo výměny oken. 

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Možné změně dodavatele plynu a elektrické energie, zastupitelstvo bylo informováno o cenách energií 

a o jednáních s firmami a poradci. O záležitosti bude nadále jednáno. 
2. Jednání s p. Františkem Hubeným o provozování atrakcí na pouti v Nížkově. 
3. Jednání s p. Jaroslavem Holým o provozování atrakcí na pouti v Nížkově. 
4. Žádosti paní ředitelky Mateřské školy Nížkov. 
5. Žádosti p. Martina Musila o pokácení 2 stromů, které se nacházejí na pozemku před domem č. 9 

v Bukové. 
6. Výpovědi paní Salašové z nájmu obecních prostor. 
7. Přípravě rekonstrukce obecního úřadu. 
8. Vyhlášení grantů Kraje Vysočina. 

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Bohuslav Eliáš 
 

Pozvánka na běh „Kolem daňčí obory“ 
 Oddíl atletiky TJ Sokol Nížkov zve srdečně všechny příznivce sportu na 5. ročník 
přespolního běhu „Kolem daňčí obory“, který se uskuteční v sobotu 12. května v areálu 
u koupaliště. Prezence účastníků bude od 9 hodin, zúčastnit se mohou běžci a běžkyně všech 
věkových kategorií. Občerstvení zajištěno. 

Kamila Pospíchalová 
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Informace 
1. Na obecním úřadě si můžete vyzvednout kompostéry na likvidaci odpadu z kuchyně a zahrádky.  
2. Dne 12. 4. 2012 proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu. V Nížkově od 15.30 do 15.45 hodin, ve 

Špinově od 15.50 do 16,00 hodin a v Bukové od 16.10 do 16.20 hodin. Zároveň bude v Nížkově 
a Bukové přistaven kontejner na velkoobjemový odpad z domácností. 

3. Od 21. 5. do 25. 5. 2012 se uskuteční v DPS v Nížkově humanitární sbírka použitého, ale zachovalého 
oblečení, pokrývek a obuvi. 

4. Nabídka místním podnikatelům: nabízíme možnost umístit logo firmy na webových stránkách obce.  
Jan Mokrý – starosta obce 

 

Myslivecké sdružení Nížkov 
Po mrazivé únorové zimě jsme netrpělivě očekávali příchod jara. 
V březnu se příroda probudila ze zimního spánku a v krajině se 
otevřel nový svět. Zvěř zimu přečkala v dobré kondici, a to hlavně 
zásluhou nás myslivců, kteří ji pravidelně a v dostatečném množství 
přikrmovali. Začátkem roku proběhlo jako každý rok celoplošné 
léčení srnčí zvěře proti parazitálnímu onemocnění. To se provádí 
předkládáním medikovaného krmiva - speciálních granulí 
do krmelců v době, kdy je zvěř soustředěná u těchto krmných 
zařízení a neloví se, jelikož zvěřina po tomto léčení má měsíční 
ochrannou lhůtu pro užití ve stravování. 
V loňském roce jsme po společném honu na zajíce v lokalitě u řeky 
Sázavy odebírali vzorky krve z ulovených zajíců. Vzorek byl 
pozitivní na nemoc tularémie. Jedná se o nemoc přenosnou 
i na člověka, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti a dodržovat 
hygienické zásady při styku s uhynulým, přejetým nebo podezřele se 
chovajícím zajícem. Zajíci ulovení u nás při honu budou vyšetřeni 
veterinářem.  
V období ledna až března není mnoho loveckých příležitostí, přesto 
se u nás podařilo ulovit 2 lišky a po několika letech i 2 divoká 

prasata. 
Ve dnech 30. 3. až 1. 4. proběhla ve Žďáře nad Sázavou okresní chovatelská přehlídka. Zde byla možnost 
shlédnout všechny trofeje zvěře ulovené v loňském roce v okrese Žďár nad Sázavou. Velkou pozornost má 
trofej srnce uloveného panem Ločárkem v Bukové. Jde o srnce zvaného parukáč, jehož výskyt je vzácný. 
Myslivecký rok končí 31. březnem, proto proběhla 10. března výroční členská schůze, kde jsme bilancovali 
uplynulou sezónu. 
Závěrem bychom chtěli pozvat spoluobčany na tradiční akci „Pálení čarodějnic'', která proběhne 30. 4. v areálu 
naší bažantnice. Občerstvení zajištěno. 

Pavel Němec 
 

Shrnutí I. čtvrtletí SDH Špinov 
Letošní rok jsme zahájili výroční valnou hromadou okrsku Velká Losenice, která se konala dne 7. 1. 2012  
v hostinci U Macků ve Velké Losenici a únorovou okrskovou schůzí konanou 
v Nových Dvorech.  
Únor 2012 se do našich srdcí zapsal černě. Dne 29. 2. 2012 nás navždy opustil 
dlouholetý člen SDH, bývalý kronikář a zároveň rodák obce Špinov Prof. RNDr. Jan 
Horský, DrSc. Patří mu velký dík za veškerou práci, kterou vykonal jak pro náš sbor, 
tak i pro obec. Ve velkém počtu jsme se s ním byli rozloučit na jeho poslední cestě. 
Dne 15. 3. bylo několika členy a většími dětmi z obce odpleveleno dětské hřiště. 
Zúčastněným děkuji za jejich usilovnou práci, které obětovali svůj volný čas.  
18. března se v Novém Městě na Moravě konalo Shromáždění představitelů SDH a 
starostů okrsku SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou.  Na shromáždění představitelů 
byl přítomen starosta sboru Jan Laštovička. 

Iveta Šorfová 
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Okresní soutěže stolních tenistů dohrány 
Stolnětenisová sezóna 2011-2012 je pro hráče TJ Sokol Nížkov 
téměř u konce, okresní soutěže jsou již  dohrány. V nich jsme 
stejně jako předchozí sezónu měli tři družstva. V nejvyšší okresní 
soutěži obsadilo naše „Céčko“ 7. místo, za toto družstvo 
nastupovali Brabec Zdeněk, Benc Jaroslav, Jaroš Petr, Eliáš 
Bohuslav a Neuvirt Stanislav. Nížkovské „Déčko“ se umístilo 
v Okresním přeboru IV. třídy taktéž na 7. místě, většinu utkání 
odehráli Neuvirt Stanislav, Pokorný Miroslav, Filip Jakub, Filip 

Tomáš, Brabec Zdeněk a Beránek Michal. V několika utkáních vypomohli také Vosmek Jan, Limon Martin a 
Marek Tomáš. Nížkov „E“ obsadil v Okresní soutěži 5. místo a za toto družstvo hráli Beránek Michal, Marek 
Tomáš, Vosmek Jan, Limon Martin, Špaček Tomáš, Filip Tomáš, Vosmek Zdeněk a Wasserbauer Jiří. Níže 
jsou konečné tabulky okresních soutěží, v nichž nastupovala naše družstva. Konečné tabulky krajských soutěží 
vám přineseme po odehrání všech utkání. 
 

 Okresní přebor I. třídy 

 
 

Okresní přebor IV. třídy 

 
 

Okresní soutěž 

 
 tabulky převzaty z http://stis.ping-pong.cz 

Ing. Ondřej Pospíchal 
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Jak se máme v mateřské škole? 
 V zimních měsících jsme si s dětmi užívali radovánek a vytvářeli kladný vztah k přírodě (krmení 

ptáčků na školní zahradě, jejich pozorování a určování, krmení zvířátek v lese). 
 V lednu jsme navštívili místní kostel, kde bylo dětem přiblíženo narození Ježíška a svátek Tří králů. 
 V tomto měsíci se naše předškolní děti zapsaly do základní školy a od února se zapojily  do projektu 

„Školička“, tzn. že základní školu jedenkrát v týdnu na jednu hodinu navštěvují, aby se seznámily 
s paní učitelkou, ostatními kamarády, prostorami školy, čímž podporujeme bezproblémový přechod 
do školy. 

 V únoru jsme přiblížili dětem masopust a uskutečnily v mateřské škole „Karnevalové dovádění“. 
 V březnu byly děti na exkurzi v kravínu a teletníku místního ZD, kde měly možnost nejen shlédnout 

zvířátka, ale i seznámit se s jejich způsobem života. 
 Také jsme se s dětmi zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené policií ČR na téma „Aby mě auto vidělo“ 

a nyní čekáme na výsledky, jak budou vyhodnoceny naše velmi zdařilé obrázky. 
 V měsíci březnu také  proběhl zápis do mateřské školy, děti jsou přijímány na základě kritérií, která 

jsou vyvěšena v mateřské škole a obdrží je každý rodič při zápisu. Bohužel, v letošním roce je mnohem 
více dětí k zápisu, než můžeme do mateřské školy přijmout. Koncem března také proběhla „Jarní 
burza“, kdy si mohli zájemci zakoupit za dobrovolný příspěvek veselé jarní výrobky ke zpestření svých 
domovů. 

Dagmar Flesarová – ředitelka Mateřské školy Nížkov 
 

Úspěchy žáků Základní školy Nížkov 
V pátek 23. 2. 2012 se v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou uskutečnila taneční soutěž zájmových útvarů 
škol ze širokého okolí. Soutěže se zúčastnili i tanečnice a tanečníci z naší základní školy. V kategorii mladší 
žáci získaly naše tanečnice krásné 2. místo. V  kategorii starší žáci byla již velká konkurence, výkony 
jednotlivých skupin byly velmi vyrovnané. Nakonec naši žáci obsadili v kategorii starší žáci pěkné 4. místo. 
Oběma skupinám gratulujeme. Myslím, že obě  podaly velice pěkný taneční výkon. Soutěž byla dobře 
zorganizovaná, zpestřením bylo i závěrečné vystoupení oceněných tanečních dvojic z republikových soutěží. 
O chystané soutěži Před námi je celý svět pod záštitou Střední školy obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou 
pro žáky 8. a 9. tříd jsme se dozvěděli už na konci minulého školního roku. V naší škole se vytvořily dokonce 
dva soutěžní týmy: Lentilky (Tereza Bruknerová, Anna Jarošová, Sabina Němcová, vedoucí učitel - Blanka 
Brabcová) z 9. třídy a Osmáčci (Marie Bruknerová, Monika Němcová, Sára Závodná, vedoucí učitel – Hana 
Kučerová) z 8. třídy. Nejprve každý trojčlenný dívčí tým společně plnil ve škole v měsíci září vědomostní test 
připravený na webových stránkách střední školy z témat blízkých zaměření této školy. Děvčata šla do soutěže 
s velkým odhodláním a snahou uspět co nejlépe. Není proto divu, že "moji" Osmáčci se  po prvním kole 
umístili na prvním místě, protože dívky splnily testové otázky podle zveřejněných výsledků 1. kola nejlépe 
a nejrychleji. 
Další náročnější úkol spočíval v elektronickém zpracování projektu na vybrané téma. Protože naše škola 
dlouhodobě spolupracuje s Domem pokojného života v Nížkově a děvčata ze soutěžního týmu měla i osobní 
zkušenost z programů pro obyvatele tohoto domova, rozhodla se pro téma My a senioři - I my budeme jednou 
seniory. Součástí jejich prezentace bylo zpracování ankety pro žáky 2. stupně ZŠ naší školy mapující jejich 
vztah k prarodičům, např. co jejich prarodiče rádi dělají, co se od nich naučili, co si myslí, že by jim udělalo 
největší radost. V další části prezentace žákyně přiblížily, jak se žáci nížkovské školy společně s třídními 
učiteli snaží obyvatelům DPŽ zpříjemnit různými akcemi jejich volné chvíle. Tuto prezentaci se jim podařilo 
úspěšně obhájit ve finálovém krajském kole 19. ledna 2012 ve Žďáru nad Sázavou a po týmových soutěžích 
nakonec zvítězily. Jako první cenu vyhrály dívky z 8. třídy poznávací zájezd do Švýcarska. I druhý tým byl 
úspěšný a se svou prezentací o putování po Vysočině se po dílčích soutěžích nakonec umístil na třetím místě. 
Všem zúčastněným dívkám patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Miluše Chalupová a Mgr. Hana Kučerová – učitelky Základní školy Nížkov 
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