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 Nížkovské listy 
Číslo 2 Ročník 2012 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
všechny Vás srdečně zdravím na začátku léta. Zanedlouho 
začínají prázdniny a čas dovolených, tak Vám všem přeji 
krásné prožití tohoto období, příjemný odpočinek 
a načerpání nových sil do dalších měsíců. Pokud budete 
cestovat, tak šťastný návrat domů.  

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Krátké ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím 
V obecním lese byla po předchozí těžbě a vyčištění provedena výsadba nových stromků. Již tradičně pomohly 
zasázet stromky školní děti. Letos jsme použili většinu stromků z náletu, nyní probíhá v lese ožínání stromků. 
Školní děti také pomohly odstranit naplaveniny z koupaliště. Následně místní hasiči koupaliště dvakrát 
vyčistili proudem vody. Všem patří poděkování.  
V lokalitě „Loučka“ byla dokončena výstavba technické infrastruktury pro 22 rodinných domů. 19. 6. 2012 
byla provedena kolaudace komunikací a přípojkových pilířů. 29. 6. 2012 bude kolaudace vodovodu 
a kanalizace. Po vyhotovení geometrických plánů bude možné parcely prodávat. Konečně jsme se také dočkali 
opravy krajské silnice do Bukové. Doufám, že v dohledné době dojde i na silnici z Bukové do Špinova. 
Proběhlo několik jednání ohledně reklamace rybníku „Maliňák“. Na jaře došlo k protékání vody 
pod přelivným prahem. Z tohoto důvodu byl rybník částečně vypuštěn, aby se zjistila příčina. Dodavatelská 
firma provede v červenci opravu. 

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Upozornění 
Upozorňuji občany, aby byli při přechodu k jinému dodavateli el. energie nebo plynu obezřetní, smlouvu si 
pořádně přečetli a seznámili se s podmínkami. Přechod k jinému dodavateli často bývá výhodným jen 
zdánlivě. Někteří občané mně říkali, že jim prodejci energií uvádějí mimo jiné i argument, že obec i starosta 
přešli právě k nim. Sděluji všem, že to není pravda a i kdyby třeba někdy v budoucnu obec změnila dodavatele, 
není to žádný důvod pro ostatní. Protože co může být přínosem pro většího odběratele, nemusí být výhodné 
pro domácnost.  
Dále upozorňuji, že jsou ještě na OÚ k dispozici kompostéry, kdo by měl zájem, může si kompostér 
vyzvednout. 
Dále upozorňuji, že v letních měsících se v obci vyskytuje více cizích osob. Mohou mezi nimi být i osoby 
nebezpečné, které se snaží pod různými záminkami dostat do domácnosti, zejména starších a osamělých lidí 
a následně je okradou. Pokud někoho neznáte, tak si ho do domu nepouštějte. 

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Obecní knihovna Nížkov 
Knihovna se nachází v budově prodejny 
Jednoty v zadním vchodu.  
Půjčovní doba je každé úterý od 12,30 do 
15,00 hod. Telefon do knihovny 
je 566 675 051. Půjčování knih je zdarma.  
Po domluvě je možné vypůjčit si i nějaké 
knihy z Knihovny Matěje Josefa Sychry 
ve Žďáře nad Sázavou. Knihy z této 

knihovny je ale nutné po měsíci vrátit. Žďárská knihovna také propůjčuje naší knihovně 1x až 2x ročně své 
knihy z Výpůjčního fondu. Jsou to knihy různých žánrů jak pro dospělé čtenáře, tak i pro děti.  
Seznam všech knih z nížkovské knihovny je možné najít na tomto 
odkaze: http://www.knihzdar.cz/opacsqlok/indexs.php?typ=F&lang=cze&LOKACE=18  

Michaela Kellnerová 
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konané dne 23. 3. 2012 v 1900 hod. 
č. j. ZO/3/2012 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Upravený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1. 
2. Nákup sekačky pro potřeby základní školy a mateřské školy. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
3. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1691/3. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
4. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 174611. Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluven 1. 
5. Pořízení měřiče rychlosti. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
6. Opravdu zdi stodoly u Baslů. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
7. Pokácení javoru před Musilovými v Bukové. Hlasování pro 13, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu číslo 
1030002252/001.Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 1. 
9. Vyhlášení záměru na pronájem prostor v obecním domě č. 18. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
10. Přijetí daru (přívěs za osobní vozidlo) SDH Špinov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1. 
II. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Žádost ředitelky MŠ Nížkov. 
2. Havarijní stav mostu u škrobány. 
3. Pořízení měřiče rychlosti na silnici od Sázavy. 
4. Možnosti úpravy zdi u Baslů, která se zřítila. 
5. Dotaz p. Závodného na boudu u silnice ke Špinovu. 
6. Možnosti servisu a opravy sekaček. 
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Přehledu cen podle oceňovací vyhlášky různých pozemků v Nížkově. 
2. Záměru pana Davida Toufara na vybudování odstavné plochy. 
3. Možnostech změny dodavatele energií. Případnou změnu odložilo na další jednání. 
4. Možnosti přemístění pošty do jiných prostor. 
5. Práci na studii výstavby areálu u koupa1iště v Nížkově. 
6. Proběhlé kolaudaci plynovodu v lokalitě "Loučka 2". 
7. Přípravě rekonstrukce obecního úřadu a možnostech řešení topení. 
8. Nových žádostech o obecní byty. 
9. Instalaci pánve v mateřské škole. 
10. Možnostech rekonstrukce plakátovací plochy. 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Bohuslav Eliáš 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konané dne 2. 4. 2012 v 1900 hod. 
č. j. ZO/4/2012 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program schůze. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
2. Podání žádosti o dotaci z programu Kraje Vysočina Místní agenda 21. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluven 0. 

3. Jmenování pracovní skupiny MA 21 v tomto složení: 
Zodpovědný politik pro MA 21 – Jan Mokrý - starosta obce 
Koordinátor MA 21 – Ing. Petr Denk – regionalista Mikroregionu Polensko 
Pracovní skupina MA 21 – Jan Mokrý – starosta obce, Josef Vlček – místostarosta obce, 

Mgr. Marta Novotná – člen rady obce, Ing.. Ondřej Pospíchal – člen zastupitelstva obce, Ing. Petr Denk – 
regionalista Mikroregionu Polensko. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Dana Uttendorfská 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konané dne 4. 5. 2012 v 1900 hod. 
č. j. ZO/5/2012 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
2. Cenu prodávaných pozemků, kromě stavebních parcel, 40,- Kč/m2 (ostatní plocha). Hlasování pro 9, proti 4, zdržel 

se 1, nepřítomen 0, omluven 1. 
3. Nutnost zjištění cenové kalkulace opravy mostu a cenové kalkulace vybudování nového mostu. Hlasování 

pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
4. Prodej části pozemku 1746/1 cca 40 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem). Hlasování pro 13 proti 0, 

zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
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5. Koupi části pozemku 714 (bude upřesněno geometrickým plánem). Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, 
omluven 1. 

6. Že na pronájem návsi za účelem konání pouti v r. 2013 bude provedeno výběrové řízení. Hlasování pro 13, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 

7. Smlouvu č. 09/4539 s VAS a.s. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
8. Darovací smlouvu č. ZZ002940048 s Krajem Vysočina. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
9. Smlouvu o ukládání odpadů na skládce TKO a TPO – S-003 Ronov nad Sázavou a Odpadovém 

hospodářství Ronov nad Sázavou s Městem Přibyslav. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
10. Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 4.5.2012, rozpočtové změny č. 1 až 26. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, 

nepřítomen 1, omluven 1. 
11. Dodatek č. 2 k SoD č. 10/2009. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1. 
12. Darování finančního příspěvku 300,- Kč Hospicovému hnutí – Vysočina, Nové Město na Moravě. Hlasování 

pro 10, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 1, omluven 1. 
13. Darování finančního příspěvku 300,- Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Žďár 

nad Sázavou. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 1. 
14. Prodej části pozemku 1691/3, bez cesty k č. p. 51 (bude upřesněno geometrickým plánem) 

p. Davidu Toufarovi. Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 1, omluven 1. 
15. Vyhlašování záměrů na prodej a pronájem formou vyhlášení obecním rozhlasem. Hlasování pro 12, proti 0, 

zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1. 
II. Zastupitelstvo obce neschválilo: 

1. Změnu dodavatele plynu. Změnou dodavatele se bude zastupitelstvo zabývat v říjnu. Hlasování pro změnu 3, 
proti 0, zdržel se 10, nepřítomen 1, omluven 1. 

III. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Připomínky ke studii technického a sociálního zabezpečení u koupaliště. 

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Nutnosti upozornit p. Havlíčka, že je potřeba zabezpečit budovu škrobárny. 
2. Výsledcích jednání, kdo bude sekat zahradu u MŠ a ostatní obecní pozemky. 
3. Přípravě rekonstrukce obecního úřadu. 
4. Přípravě výměny oken v obecních bytech. 
5. Nutnosti „probírky“ v obecních lesích u Bukové. Je potřeba zadat tuto práci odborné firmě. 
6. Přípravě rekonstrukce silnice do Bukové a Špinova. 
7. Reklamaci rybníka „Maliňák“. 

V. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Protokol o provedené kontrole OSSZ. 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Bohuslav Eliáš 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konané dne 31. 5. 2012 v 1900 hod. 
č. j. ZO/6/2012 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2. 
2. Darovací smlouvu ID ZZ00269.0102 s Krajem Vysočina. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2. 
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2011 bez výhrad. Hlasování pro 13, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
4. Závěrečný účet obce Nížkov za rok 2011. Hlasování pro 13 proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
5. Uzavření smlouvy s PKS MO T a.s., na výrobu a dodávku plastových oken (balkónové sestavy) v domě 
o devíti bytových jednotkách a v domě o sedmi bytových jednotkách. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluveni 2. 
6. Uzavření smlouvy s firmou Vezesa - Vlastimil Tatíček, Studnice, na výměnu oken Velux v domě o devíti 
bytových jednotkách a v domě sedmi bytových jednotkách. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
7. Uzavření smlouvy s firmou Zednictví Janda Luboš, Nížkov, na výměnu oken v budově 
obecního úřadu. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2. 
8. Návrh studie technického a sociálního zázemí u koupaliště. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
9. Variantu I úpravy OÚ s tím, že budou zazděné dveře mezi kanceláří a zasedačkou. Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 0, 
nepřítomen 0, omluveni 2. 
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.O Distribuce a.s. Hlasování 
pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
11. Výjimku z počtu žáků na školní rok 2012/2013 Základní škole Nížkov. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, 
omluveni 2. 
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II. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Porovnání nabídek oken v domě o devíti bytových jednotkách a v domě o sedmi 
bytových jednotkách a na OÚ. 
2. Studii technického a sociálního zázemí u koupaliště. 
3. Rekonstrukci obecního úřadu. 
4. Možnosti vytápění prostorů obecního úřadu. 
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Návrhu vytápění prostorů v budově obecního úřadu. 
2. Rekonstrukci elektrických rozvodů a zabezpečovacího zařízení v budově obecního úřadu. 
3. Nutnosti rekonstrukce osvětlení v základní škole. 
4. Nutnosti nového zabezpečovacího zařízení v základní škole. 
5. Nutnosti úprav na hřišti za sokolovnou. 
6. Průběhu reklamace rybníka "Maliňák". 

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Dana Uttendorfská 
 

Informace pro vlastníky lesních pozemků v k. ú. Nížkov, Buková u Nížkova a Špinov. 
Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Obcí  Nížkov shromáždil žádosti vlastníků o vyměření 
hranic lesních pozemků ve zmíněných katastrálních územích. Dle možností pozemkového úřadu a  následného 
finančního pokrytí nákladů na tyto práce se jedná o dvě samostatné zakázky, a to Lesy Nížkov a Lesy Buková 
a Špinov. V případě Lesů Nížkov se jedná o využití finančních prostředků Evropské unie v rámci programu 
rozvoje venkova, v případě Lesů Buková a Špinov o prostředky přidělené pozemkovému úřadu na pozemkové 
úpravy. Oba projekty bude zpracovávat na základě výběrového řízení firma GB-geodezie spol. s r.o. Brno. 
V případě Lesů Nížkov činí vysoutěžená cena 904.596,- Kč včetně DPH oproti předpokládané ceně 
2.396.520,- Kč včetně DPH a smlouva o dílo je v současné době připravena k podepsání. Lhůta pro zpracování 
tohoto projektu je do konce května 2013. U Lesů Buková a Špinov činí vysoutěžená cena 559.200,- Kč včetně 
DPH oproti předpokládané ceně 1.138.800 Kč včetně DPH a smlouva o dílo byla již uzavřena. Lhůta 
pro dokončení této zakázky je do konce roku 2012.  
Po provedených přípravných pracích budou vlastníci pozemků zváni k šetření a zjišťování hranic svých 
pozemků, a to v případě Lesů Buková a Špinov na podzim letošního roku, v případě Lesů Nížkov následně 
v zimních měsících 2012 – 2013. Pro vlastní terénní práce bude Katastrálním úřadem, pracovištěm Žďár 
nad Sázavou jmenována komise pro zjišťování hranic pozemků. Pozemkový úřad tímto vyzývá vlastníky, aby 
se připravili na výše uvedené zjišťování hranic pozemků a tohoto zjišťování  se ve svém zájmu také zúčastnili. 
Výsledky měření budou zaneseny do katastru nemovitostí s tím, že bude tímto postupem navozen jednoznačný 
právní vztah v terénu i katastru nemovitostí. Bližší informace získají vlastníci a zájemci na pozemkovém úřadě 
nebo zmíněné firmě, která má pracoviště ve Žďáře nad Sázavou. Za kladný přístup vlastníkům děkuje 
ing. Jiří Klusáček, ředitel Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou. 

Informace pro vlastníky lesních pozemků v k. ú. Nížkov, Buková u Nížkova a Špinov od zhotovitele 
Za GB-geodezii spol. s r.o. Brno si dovoluji několik doplňujících informací týkajících se vlastní realizace akce. 
Pro katastrální území  Buková u Nížkova  a Špinov jsem vedoucím zakázky, jenž má na starosti celou akci. 
Pro katastrální území  Nížkov  zatím nebyl nikdo jmenován.  
Vlastní terénní práce v Bukové a Špinově začnou na konci června. Jedná se o zaměření stávajících hraničních 
znaků, stružek, rozhraní a krajů lesů, cest atd. z měřické sítě, která je dočasně stabilizována dřevěnými kolíky. 
Na krajích lesních porostů, ve vhodných a jasných případech mohou být i na hranicích umístěny dřevěné 
kolíky.  Prosím o neničení a nepřemisťování těchto kolíků, vše bude s Vámi projednáno při zjišťování průběhu 
hranic (dále jen ZPH). 
K vlastnímu ZPH budete všichni dotčení (včetně sousedících vlastníků) řádně pozváni doporučeným dopisem, 
abyste se mohli zúčastnit a k hranici vyjádřit.  Pokud se termín  ZPH dotčenému vlastníku nehodí, může 
zplnomocnit svého zástupce, ke kterému má důvěru a který zná jeho hranice, aby ho mohl řádně zastupovat. 
Budeme se snažit o maximální koncentraci účasti vlastníků, aby Vás to co nejméně časově zasáhlo.  Potvrzuji 
slova Ing. Klusáčka o účasti vlastníků na  ZPH, hranice jsou řešeny s vlastníky v terénu v daném termínu, 
každé pozdější zpochybnění hranice vlastníkem je komplikované.  Poté budou hranice (pokud již řádně nejsou) 
stabilizovány znaky z plastu a zaměřeny. Výsledkem celé akce je mimo jednoznačně definované hranice 
v terénu i digitální katastrální mapa, kde je každý bod jednoznačně definován pro další generace. Jsem rád, že 
se celá akce realizuje a těším se na spolupráci. 

Josef Brukner 
 



 5

Jak to bude se školou v Nížkově 
V posledních měsících se naše škola potýká se „zaručenými zprávami“ o tom, že dojde k uzavření ZŠ 
respektive, že bude zlikvidován 2. stupeň ZŠ. Tyto fámy, které se šíří mezi veřejností v nejbližším okolí, 
souvisí s návrhem reformy regionálního školství, kterou prosazoval dnes již bývalý ministr školství pan Dobeš. 
Jeho navrhovaná reforma by skutečně ztížila existenci venkovských škol. 
Chtěl bych ubezpečit rodiče našich žáků a i celou veřejnost, že o zrušení, popřípadě likvidaci 2. stupně na ZŠ 
Nížkov, nikdo z nás neuvažuje a neuvažoval. Navrhovaná reforma je v současné době zastavena a nový ministr 
hledá cesty, jakým způsobem budou venkovské školy financovány. Škola v Nížkově má a vždycky měla 
podporu zřizovatele a my všichni věříme, že bude fungovat tak, jako dosud. 
I naší školy se dotkla úsporná opatření. Uprostřed roku se změnila pravidla financování a částka, kterou musí 
škola ušetřit se blíží 200 000,- Kč. Museli jsme omezit některé placené kroužky a odejmout osobní příplatky 
učitelům a nepedagogickým pracovníkům školy. Přesto však věřím, že situaci dokážeme řešit bez toho, že 
bychom museli sáhnout ke snižování úvazků, popřípadě k propouštění pedagogů. 
V posledních desetiletích byly do školy v Nížkově investovány desítky miliónů korun. Naše škola se může 
směle srovnávat se všemi okolními školami. Žáci školy dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávací práci. 
To dosvědčují i výsledky testů z posledních let. Pro posouzení uvádím výsledky žáků 9. třídy. 
Údaje jsou v procentech 

Předmět 
Průměrná 

úspěšnost v ČR 
Úspěšnost žáků ZŠ 

Nížkov - 2011 
Úspěšnost žáků ZŠ 

Nížkov - 2012 

Úspěšnost žáků ZŠ 
Nížkov – 

srovnávací testy 
2012 

Český jazyk 62 62,04 73,78 82,71 
Matematika 41 47,67 50,45 70,07 
Anglický jazyk 60 63,08 65,72 64,39 
Chemie 51 49,19 55,35 - 
Fyzika 67 62,22 76,02 - 
Biologie 62 67,03 69,30 - 

Škola dosahuje i dalších vynikajících výsledků. V dopravní soutěži mladých cyklistů obsadili naši 
reprezentanti v oblastním kole 3. místo mezi staršími a 1. místo mezi mladšími. V krajském kole obsadilo 
družstvo mladších pěkné 4. místo. Naši žáci se pravidelně umisťují i v dalších soutěžích na předních místech. 
V současné době má škola 155 žáků. V příštím školním roce dojde sice k poklesu na 151, ale výhled do roku 
2016 je optimistický. Počet žáků by se měl zvýšit až na 165. I proto si myslím, že škola v Nížkově má 
perspektivu a že svoji existenci v tomto regionu obhájí i v příštích letech. 

Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov 
 

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 
Ve čtvrtek 7. června 2012 se na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí uskutečnilo krajské kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Do Velkého Meziříčí odjelo i družstvo našich mladých závodníků, kteří zvítězili 
v oblastním kole ve Žďáře nad Sázavou v kategorii mladších žáků. V silné konkurenci nejlepších osmi týmů 
z Vysočiny obsadili naši soutěžící velmi pěkné 4. místo, když jim stupně vítězů unikly o pouhých 9 bodů. 
Naši školu reprezentovali: Patrik Šurnický, Jan Sobotka, Natálie Poulová a Aneta Špačková. Reprezentanti 
naší školy podali velmi dobré výkony a všem k umístění blahopřejeme. 

Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov 
 

Pojďte s námi do školky 
 V dubnu jsme si s pomocí rodičů uklidili školní zahradu, abychom tu mohli trávit hezké chvilky při pobytu 

venku. 

 Také jsme měli čarodějnický týden, kdy jsme si veselým tvořením vyzdobili školu, vytvořili čarodějnici 
a vše zakončili čarodějnickým rejem v převlecích a pálením ohně. 

 V květnu jsme navštívili záchrannou stanici „Pasíčka“, kde děti zhlédly poraněná zvířátka a získaly spoustu 
informací o jejich léčení a životě. 

 Připravovali jsme se na svátek Den matek a to výrobou dárků pro maminky a nácvikem vystoupení 
s názvem „Byl jednou jeden dvoreček“, kterým byl tento projekt zakončen. 

 Starší děti se zúčastnily exkurze v Záchranném hasičském sboru ve Žďáře nad Sázavou, kde si nejen 
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prohlédly jejich pracoviště, vybavení, ale současně zhlédly jejich přípravu na soutěž. 

 V barevném týdnu jsme procvičili barvičky zábavnou formou a to tak, že jsme všichni, včetně personálu, 
chodili oblečeni dle dané barvy. 

 Starší děti se vydaly na pěší výlet na rozhlednu Rosička, všichni po 
skupinkách s paní ředitelkou vystoupaly na rozhlednu, odkud jsme 
pozorovali krajinu a určovali okolní vesnice. 

 Velkým kulturním zážitkem pro děti bylo divadelní vystoupení ve 
Žďáře nad Sázavou v podání profesionálních umělců J. Přeučila  a 
E. Hruškové v pohádce Čert a Káča. 

 Jako každý rok, tak i letos, jsme se zapojili do sběru druhotných a 
léčivých surovin,  výtěžek jsme použili  pro odměny dětí  při 
různých sportovních akcích a projektových dnech. 

 V červnu jsme přichystali projektový týden „Piráti“  spojený s oslavou svátku „Den dětí“.    

 Jeli jsme na výlet do ZOO Jihlava,  

 Starší děti prožily „Noc v mateřské škole“, kde si užily spoustu zábavy a získaly mnoho zážitků. 

 Koncem června  jsme pasovali děti, které odchází do základní školy na „školáky“,  
Dagmar Flesarová – ředitelka MŠ Nížkov 

 

Zprávy z fary 
Milí občané! 
Letošní největší investiční akce farnosti zaměřená na obnovu krovu historické barokní budovy fary byla 
konečně zahájena. Ještě jednou veliké a srdečné díky vám všem, kteří jste pochopili, že nejde jen o nějakou 
akci katolíků nebo kostelních, aby měl farář kde bydlet… Ten by mohl klidně bydlet jinde. Jde především 
o záchranu a zajištění jedné z důležitých dominant obce. Jsem hrdý na to, že jste si mnozí vzali věc za svou. 
A projevili jste svou solidaritu nejen finančními dary, ale také dary ve formě dřevní kulatiny. Akci provede 
renomovaná firma Kocián, doporučená pracovníky památkové péče, která rovněž vyhrála výběrové řízení. 
Firma vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou a solidními zárukami. Stavební akce by měla být ukončena 
v červenci 2012. Náklady na opravu krovu fary v roce 2012 budou podle platné smlouvy 1 768 309.- Kč,  
k tomu se závazkem dodávky vlastního dřeva. Tato částka bude vynaložena na kompletní kopii stávajícího 
krovu (cca 60 m3 řeziva, 500 m2 krytiny - bobrovka surová cihlová, izolace, práce). 
Srdečné díky patří také všem zastupitelům obce Nížkov (Buková, Špinov), Sirákov, Poděšín a Rosička, kteří 
podpořili obnovu kulturní památky v Nížkově. Podpoří nás i Kraj Vysočina a čekáme vyjádření k žádosti 
o dotaci z Ministerstva kultury ČR. Za spolupráci děkujeme také místnímu Zemědělskému družstvu. 
Pomocnou ruku podal také pan hrabě Kinský ze Žďáru nad Sázavou i Lesní družstvo v Polné. 
Snad se nám podaří zajistit tento poměrně nákladný projekt a na podzim se budeme všichni těšit z obnovené 
dominanty obce. Prosím, zachovejte nám přízeň. 

Požehnaný odpočinek 
Jsme opět na začátku letních prázdnin,  tak mi dovolte popřát vám, abyste příležitost k odpočinku využili 
ke skutečnému občerstvení těla i duše. Aby vám čas prázdnin otevřel nový pohled na život, který vám umožní 
život docenit a žít s radostí a vervou. Kéž je to čas, ve kterém se prohloubí vaše vztahy a otevřou vaše srdce 
i oči. Třeba právě návštěva vzdálených míst a krajů a poznání jiných mravů nám všem umožní uchopit život 
nějak lépe a plnohodnotněji. 
Bůh vám žehnej. 

P. Pavel Sandtner - duchovní správce 
 

Volejbal v Nížkově 
Smíšené družstvo volejbalistů TJ Sokol Nížkov se od září 2009 stalo jedním z týmů, 
které se aktivně zapojily do Žďárské volejbalové ligy. Naše volejbalové družstvo hraje 
ve složení čtyř mužů a dvou žen. Do letošního ročníku volejbalové ligy smíšených 
družstev  se přihlásilo deset týmů ze Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. První rok 
našeho klání v 2009 byl pro tým Nížkova úspěšný. Vybojovali  jsme druhé místo. 
V následujícím roce 2010 jsme obsadili pěkné šesté místo. V letošním roce jsme 
skončili na čtvrtém místě, pouze o jeden bod za místem třetím.  
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Náš tým se zúčastňuje i dalších volejbalových turnajů, například v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáru nad 
Sázavou nebo Novém Veselí. Na většině turnajů se utkává v průměru dvanáct týmů a Nížkov se vždy, lze říci, 
že celkem úspěšně, umísťuje do šestého místa. 
Volejbalisté našeho smíšeného týmu spolu s TJ Sokol Nížkov by rádi 4. srpna 2012 v Nížkově uspořádali již 
sedmý ročník volejbalového klání smíšených družstev.  
Zájemci se mohou přihlásit do konce června u Kamila Vejvody. 
V Nížkově pamatujeme i na přípravu hráčů mladé generace, a proto jsme  v průběhu měsíce října letošního 
školního roku uspořádali v místní sokolovně nábor chlapců a dívek do volejbalové přípravky. Přípravka byla 
určena pro chlapce a dívky ve věku od osmi do čtrnácti let. Tréninky probíhaly pravidelně jedenkrát týdně, 
každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin pod vedením K. Vejvody, M. Zikmunda a B. Musila. Bohužel jsme se 
setkali v průběhu roku s nezájmem a neochotou některých dětí, proto jsme nakonec byli nuceni tréninky 
pozastavit. 
Na závěr bych moc rád poděkoval starostovi TJ Sokol Nížkově panu Stanislavu Neuvirtovi za jeho velmi 
dobrou spolupráci a také bych mu rád popřál, a nejen jemu, ale i nám všem, hezké léto a hodně zdraví.           

Kamil Vejvoda 
 

Malá kopaná 
Nížkovský tým malé kopané Mufon Nížkov existuje skoro 15 let (v poslední době za velké pomoci TJ Sokol 
Nížkov). Za ty roky se v něm vystřídaly desítky hráčů. V současnosti hraje za Muflony 12 kluků z Nížkova 
a jeden ze sousedního Poděšína. Muflon Nížkov hraje 3. ligu Žďárské ligy malé kopané (viz http://zrliga.na-
netu.eu/). Zápasy jsou rozděleny do podzimní a jarní části sezony a všechny se odehrávají na hřišti s umělou 
trávou ve Žďáru nad Sázavou, a to vždy v sobotu. V poslední sezoně skončil tým na pěkném 5. místě 
z celkového počtu 11 týmů. V příští sezoně se Mufloni pokusí postoupit do 2. ligy.  
Tabulka 3. ligy 

pořadí název Z V R P score body 
1. Orel 20 14 4 2 78 : 24 46 
2. Rebells 20 15 1 4 67 : 29 46 
3 Dream team 20 12 2 6 53 : 26 38 
4 Vatín 20 11 2 7 80 : 47 35 
5 Muflon Nížkov 20 10 4 6 61 : 42 34 
6 Křižánky 20 10 1 9 43 : 37 31 
7 Dipar CF 20 9 3 8 39 : 39 30 
8 Jámy 20 6 3 11 30 : 45 21 
9 Obyčtov 20 6 2 12 51 : 53 20 
10 Lhotka 20 2 6 12 25 : 66 12 
11 Kopálisti 20 0 2 18 14 : 133 2 

Nejlepším střelcem Nížkova byl s 21 góly Tomáš Filip, který se celkově umístil na 3. místě mezi nejlepšími 
kanonýry ligy.  
Velkou událostí pro fotbalisty je domácí turnaj Muflon Cup. Ten se koná vždy první sobotu v srpnu na hřišti 
u koupaliště. Loňský jubilejní 10. ročník se vydařil jak po pořadatelské stránce, tak i po té výsledkové. Turnaje 
se zúčastnily např. týmy z Karviné, Brna nebo dokonce tým ze Slovenska (Skalica). V turnaji zvítězili hráči 
Božkov Teamu a domácí Muflon Nížkov se umístil na krásném 3. místě. Letošní ročník připadl 
na 4. srpna 2012 a všichni jsou samozřejmě srdečně zváni.  

Mgr. Miloš Zikmund 
 

Ohlédnutí za krajskými soutěžemi stolních tenistů 
V minulém čísle Nížkovských listů jsme slíbili, že Vás budeme informovat o konečných výsledcích 
nížkovských družstev v krajských soutěžích stolního tenisu. 
Našemu „A“ družstvu se bohužel nakonec nepodařilo udržet nejvyšší soutěž hranou v rámci Vysočiny (Divizi) 
a vzhledem k horší bilanci ze vzájemných utkání s nedalekou Polnou sestupuje do Krajského přeboru I. třídy. 
O poznání lépe kráčelo celou sezónou Béčko, které svoji soutěž (Krajský přebor II. třídy) vyhrálo a zajistilo si 
postup do vyšší soutěže. Toho však nakonec nevyužilo – měli bychom totiž obě družstva ve stejné soutěži, a to 
je potom komplikovanější z hlediska dostatečné hráčské základny. Nelze například v případě potřeby posílit 
„A“ družstvo o hráče z „B“ družstva, jako to jednoduše jde při hraní rozdílných soutěží. 
V příští sezóně také po delší době nastane obměna hráčů v základních sestavách. Za Áčko budou nastupovat 
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Filip Bohuslav, Bláha František, Pokorný Ivo a Sobotka Jaroslav, základní sestava Béčka pak bude ve složení 
Velín Jiří, Flesarová Marcela, Vlček Miroslav a Pospíchal Ondřej. 
Snad všichni stolní tenisté naberou o letní přestávce dostatek sil a příští sezónu budou naše sokolská družstva 
bojovat o přední příčky svých soutěží. Pro úplnost připojujeme slíbené tabulky proběhlých krajských soutěží. 

 
Divize 

 
Krajský přebor II. třídy 

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

 

Pozvánka 

TJ Sokol Nížkov Vás srdečně zve na další ročník Vysmátého léta. 

Sobota 7. července 2012 od 20:00 hodin, areál u koupaliště v Nížkově. 

Akce se koná za každého počasí (kryté posezení), občerstvení zajištěno (pečené 
sele). 

TJ Sokol Nížkov 
 

Vydává: Obec Nížkov, 592 12 Nížkov 107, telefon. 566 675 136, 910 801 888, 561 110 124, e-mail: nizkov@nizkov.cz, obec@nizkov.cz, starosta@nizkov.cz, 
podatelna@nizkov.cz 

Počet výtisků: 320 ks, tisk: Obecní úřad Nížkov, vyšlo v červnu 2012, neprošlo jazykovou úpravou. 
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. 




