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 Nížkovské listy 
Číslo 3 Ročník 2012 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
prožili jsme hezké klidné léto, nyní pomalu nastupuje podzim. U nás 
na Vysočině byla poměrně pěkná úroda.  Díky Bohu se nám také vyhnuly 
různé živelné pohromy, a tak doufejme, že se podaří vše, co ještě zbývá 
na polích a zahradách, také dobře sklidit.  
V letních měsících probíhaly v obci následující práce. V bytových domech 
o devíti a sedmi bytových jednotkách byla vyměněna střešní okna a okna 
s balkónovými dveřmi. V lokalitě „Loučka“ proběhla kolaudace vodovodu 
a kanalizace. V obecních lesích byly provedeny prořezávky. Nyní se provádí 
probírky a těžba dle hospodářských osnov. Od srpna probíhá rekonstrukce 
budovy obecního úřadu. Průběžně byly udržovány travnaté plochy 

a chodníky. Byla také vyhotovena projektová dokumentace na stavbu sociálního a technického zázemí 
pro sportoviště u koupaliště.  
13. října 2012, pokud bude příznivé počasí, proběhne akce nazvaná „Den stromů“. Při této příležitosti bude 
založeno bukové arboretum v prostoru mezi silnicí do Bukové a obecním lesem. 
Na tuto akci, při které bude zasazeno 40 odrůd buků, srdečně zvu školní děti a všechny občany. 

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Oznámení 
V pátek 12. 10. 2012 od 1400 do 2200 hodin a v sobotu 13. 10. 2012 od 800 do 1400 hodin se budou konat volby 
do Zastupitelstva Kraje Vysočiny. Volební místnost v Nížkově bude mimořádně v obecním domě č. p. 18 
(u Vytlačilů). 
Od 1. 10. 2012 bude na návsi přistaven kontejner na zeleň ze zahrádek. 
V úterý 6. 11. 2012 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. V Nížkově proběhne sběr od 1530 do 1600 hodin, 
ve Špinově od 1605 do 1615 hod a v Bukové od 1625 do 1640 hodin. Současně bude v Nížkově a v Bukové 
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.  

Jan Mokrý – starosta obce 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 29. 6. 2012 v 19,30 hod. 
č. j. ZO/7/2012 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.  
2. Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. 6. 2012, rozpočtové změny č. 27 až 41. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, 

nepřítomen 1, omluveni 2. 
3. Výstavbu nového mostu u škrobárny. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
4. Pokládku obrubníků a vybudování vpustí v souvislosti s rekonstrukcí krajské silnice v Bukové. Hlasování pro 13 

proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
5. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků parcelní číslo 31/2 (115 m2), 31/1 (43 m2) a 1691/3 (cca 200 m2). 

Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
6. Finanční spoluúčast na opěrné zdi u přelivné hrany rybníku „Maliňák“ maximálně v částce 20 tis. Kč. 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluveni 2. 
7. Vydláždění plochy pod lavičky zámkovou dlažbou a zvýšení podlahy u stavby „Technické zázemí 

u koupaliště“. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 
8. Členění nových oken na budově obecního úřadu na půl se sloupkem uprostřed. Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 5, 

nepřítomen 0, omluveni 2. 
II. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Průběhu přípravy projektu technického zázemí u koupaliště.  
2. Tom, že rekonstrukce poškozené zdi u Baslů ještě nezačala. 
3. Průběhu opravy krajské silnice v Bukové (zvýšení silnice) a možnostech její rekonstrukce dále do Poříčí. 
4. Možnostech rekonstrukce silnice mezi Bukovou a Špinovem. 
5. Záměru výstavby zpopelňovacího zařízení živočišných tkání zvířat v areálu firmy Agrofarm Nížkov. 
6. Průběhu přípravy rekonstrukce obecního úřadu. 
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7. Proběhlé kolaudaci v lokalitě Loučka. 
8. Harmonogramu výměny oken v obecních bytech o sedmi a devíti bytových jednotkách.  
9. Nutnosti vyrovnání kříže u Černova mostu.  
10. Průběhu přípravy instalace měřičů rychlosti. 
III. Zastupitelstvo obce zamítlo: 
1. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku (200 m2), parcelní číslo 943/22. Hlasování pro zamítnutí 11, proti 0, zdrželi se 2, 
nepřítomen 0, omluveni 2. 

Ověřovatelé: Marina Lacinová a Bohuslav Eliáš 
 

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 9. 2012 v 19,30 hod. 
č. j. ZO/8120 12 

I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1, omluveni 2. 
2. Projekt vybudování arboreta u Bukové. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 
3. Směnnou smlouvu mezi obcemi a Lesním družstvem obcí Přibyslav. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, 
omluveni 2. 

4. Koupi pozemku p. č. 56/4 v katastru obce Buková, 2 ha 658 m2. Hlasování pro 13 proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 

5. Variantu číslo 1 - vybudování informativního ukazatele rychlosti u silnice od Sázavy. O vybudování 
informativního ukazatele rychlosti bude dále jednáno s Policií ČR a ZD Nížkov. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se 1, 
nepřítomen O, omluveni 2. 

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP Net s.r.o. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 

7. Vyhlášení záměru na směnu části pozemků parcelní číslo 899 a 1760 za obecní pozemek parcelní číslo 1758 
v k. ú. Nížkov. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 
8. Příspěvek 300,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR. Hlasování pro 8, proti 3, zdrželi se 2, 
nepřítomen O, omluveni 2. 

9. Smlouvu číslo 014130001216/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s. 
Hlasování pro 12, proti O, zdržel se 1, nepřítomen O, omluveni 2. 
10. Pořadí firem na opravu komunikace: 1. místo Colas CZ, 2. místo STRABAG. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, 
nepřítomen O, omluveni 2. 

11. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Colas CZ. Hlasování pro 13, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 

12. Opravu prasklin na budově základní školy v rámci reklamace standardním způsobem. Hlasování pro 13, proti O, 
zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 2. 

II. Zastupitelstvo obce zamítlo: 
1. Žádost slečny Petry Jeřábkové o užívání obecního bytu č. 196 se sestrou Lucií Flesarovou. Hlasování 
pro zamítnutí 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2. 

2. Žádost o souhlas paní Lucie Flesarové, aby s ní v obecním bytě č. 196 mohla bydlet i její sestra. Hlasováni 
pro zamítnutí 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2 

III. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Výstavbu arboreta v Bukové a program Dne stromů v Bukové 13. 10. 2012. 
2. Vybudováni informativního ukazatele rychlosti u silnice od Sázavy. Policie ČR doporučila variantu č. 2 
(u pomníku obětem válek). 
3. Žádost p. Ing. Michala Kučery na pronájem obecního pozemku u RD č. p. 38. 
4. Údržbu chodníků - mechanické čištění nebo chemické ošetření. 
5. Žádost slečny Petry Jeřábkové o užívání obecního bytu č. 196 se sestrou Lucií Flesarovou. 
6. Cenové nabídky firmy Colas CZ a firmy STRABAG na opravu komunikace (spojovací ulička u Landů). 
7. Možnosti vybudování zábradlí před DPŽ. 
8. Připomínky občanů k připravované rekonstrukci návsi a přesunu autobusové zastávky. 
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Poděkování duchovního správce za finanční dar na obnovu fary v Nížkově. 
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Žádosti manželů Kasalových o výměnu pozemku. 
2. Reklamaci rybníka "Maliňák". Oprava rybníka je hotová. 
3. Průběhu prořezávek v obecních lesích. 
4. Udělení pamětní plakety za příkladnou péči o pietní místo k uctění památky obětí válek a podíl na péči 
o osárium s ostatky obětí tereziánských válek Obci Nížkov, 
5. Výměně oken v obecních bytech o devíti bytových jednotkách a sedmi bytových jednotkách. 
6. Dokončení projektové dokumentace na technické zázemí u koupaliště. 
7. Opravě kanalizace v Bukové. 
8. Nutnosti zpracování projektové dokumentace na posílení kanalizace v Bukové od Novotných k rybníku. 
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9. Radou provedeného výběru firmy na vybudování chodníku. 
10. Průběhu rekonstrukce obecního úřadu. 
11. Opravě stodoly u Baslů, která ještě neproběhla. 
12. Tom, že proběhne rekonstrukce silnice v obci Buková a zbývající části až do Poříčí. 
13. Průběhu přípravy rekonstrukce mostu u škrobárny. 
14. Nutnosti nového pokrytí staré části budovy základní školy. 
15. Možnosti odizolování staré části budovy základní školy. 
16. Nutné opravě pískoviště na dětském hřišti U Sadu. 

Ověřovatelé: Marina Lacinová a Dana Uttendorfská 
 

Zamyšlení na začátku školního roku  
Zažil to skoro každý. Poprvé s dítětem do školy. Ono se trochu bojí, trochu je zaujaté a vy hned od první chvíle 
sledujete, kam to dítě vlastně posíláte. 
Vaše představa o tom, co má dítě umět a jak k té znalosti či dovednosti dospěje, je velmi konkrétní a velice 
často odvozená z toho, jak jste k tomu či onomu dospěli vy. To se týká jak rodičů, tak učitelů. Každý úkrok 
dítěte je často chápán jako pochybení, či ještě hůř - jako vzpoura. A to je špatně. Proto bychom se měli všichni 
společně snažit, aby děti měly možnost dělat i něco jinak, po svém, vyzkoušely si i jiné cesty, včetně toho, že 
to sem tam udělají i špatně. Říká se tomu prostor pro chybu, ale ve skutečnosti je to prostor k normálnímu 
životu. 
A to nejde bez vzájemné spolupráce mezi rodiči, žáky a školou. Domnívám se, že největší devizou této 
spolupráce je vzájemná vstřícnost a důvěra. Ale pozor. Ta se může snadno zrušit i několika zbytečně striktními 
poznámkami. Nikdy proto neuškodí trochu nadhledu, kdy „netlačíme na pilu“. Určitě by to prospělo nám 
všem. 
ZŠ Nížkov si bez diskuze vybudovala své místo v tomto regionu. I výhled do příštích let je optimistický. 
Postupně se bude zvyšovat počet žáků a ve školním roce  2015/2016  bychom měli překonat hranici 160 žáků 
na škole. Zřizovatel i pracovníci školy usilují o to, aby škola byla co nejhezčí, co nejlépe vybavena. Škola však 
není firma v obvyklém slova smyslu a věci zde neběží tak rychle, jak bychom možná chtěli. Omezení 
financemi je opravdu velké. Proto často nedokážeme některé věci zajistit tak rychle, jak by to mělo být. 
O to více nás mrzí, že někteří žáci záměrně poškozují to, co společnými silami budujeme. Ukázkou  
vandalismu bylo zničení květin a truhlíků na oknech školy v měsíci září. Chtěli bychom věřit, že Policie ČR 
dotáhne vyšetřování do konce a viníci nám škodu plně nahradí. 
Zakončím ale optimisticky. Věřím, že společně najdeme cesty, jak žáky motivovat, aby dosahovali co 
nejlepších výsledků. Nějakou motivaci děti určitě potřebují. Musíme je společně přesvědčit, že dobrých 
výkonů dosahují ne pro radost rodičů nebo učitelů, ale kvůli sobě. 
A úplně na závěr několik rad pro všechny: 
- Nedívejme se na učitele jako na protivníka, ale jako na spolupracovníka při výchově dítěte. 
- Nejednejme s učitelem jako s pedagogickým sluhou, respektujme jeho odbornost. 
- Přicházejme do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat. 
- Ověřujme si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené. 
- Nepomlouvejme nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet. 

Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov 
 

Informace o Základní škole Nížkov – školní rok 2012/2013 
Počet tříd: 9 
Počet žáků: 151 
Zaměstnanci školy: 
Učitelé: 
Ředitel ZŠ, předseda ŠSK, metodik předmětů 
výchovného zaměření, koordinátor ŠVP: 
Mgr. František Sládek 
Zástupce ředitele, metodik a koordinátor ICT, správce 
sítě: Mgr. Marta Novotná 
Mgr. Miluše Chalupová - výchovný poradce, školní 
metodik prevence, třídní učitelka 5. třídy 
Ivana Junová – koordinátor environmentální 
výchovy, předsedkyně metodického sdružení 

Žáci v 1. až 9. ročníku se vzdělávají podle školního 
vzdělávacího programu Škola pro život – školní 
vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j.: 
192/09, žáci s lehkým mentálním postižením jsou 
vyučováni podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro život – školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání 
žáků s lehkým mentálním postižením č.j.: 193/09, žáci 
se středně těžkám mentálním postižením jsou 
vyučováni podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro život – školní vzdělávací program pro obor 
vzdělání základní škola speciální č. j.: 235/10.  
Vzdělávání ve školní družině probíhá podle školního 
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1. stupně, třídní učitelka 1. třídy 
Mgr. Martina Klímová - třídní učitelka 6. třídy 
Mgr. Hana Kučerová – metodik humanitních 
předmětů, třídní učitelka 9. třídy 
Mgr. Martina Maloušková – třídní učitelka 8. třídy 
Mgr. Petra Musilová - výchovný poradce, vedoucí 
školního poradenského centra, kariérní poradce, 
speciální pedagog, třídní učitelka 7. třídy: 
Mgr. Petra Stránská - třídní učitelka 2. třídy 
Mgr. Lenka Šrámková – třídní učitelka 4. třídy 
Mgr. Anna Vodáková – třídní učitelka 3. třídy, 
speciální pedagog, zdravotnice 
Učitelé na částečný úvazek: 
Mgr. Blanka Brabcová – metodička přírodovědných 
předmětů 
Iva Dolská – asistentka pedagoga 
Andrea Marková 
Radka Satrapová 
Ing. Miloslava Zikmundová  
Vychovatelka ŠD: 
Radka Satrapová 
Provozní pracovníci: 
Ing. Miloslava Zikmundová – účetní (částečný 
úvazek) 
Miloš Zikmund – školník 
Božena Šurnická – uklizečka   
Petra Filová – pracovnice výdejny obědů, uklizečka 
(částečný úvazek) 
Zaměstnanci na rodičovské dovolené: 
Mgr. Michaela Dvořáková 
Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská  
Mgr. Lucie Zezulová  
Zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti: 
Mgr. Marie Sáblíková 
Učitelé náboženství: 
Jitka Mokrá 
Mgr. Pavel Sandtner 
Školní družina 
provozní doba: 615 – 715 h 
 1055 – 1530 h 
Školská rada 
Bohuslav Brukner – předseda, zástupce zřizovatele 
Martina Lacinová – místopředseda, zástupce 
zřizovatele  
Iva Dolská – zapisovatelka, zástupce pedagogů 
Petra Filová – zástupce rodičů 
Pavlína Lešková - zástupce rodičů 
Mgr. Marta Novotná - zástupce pedagogů 
Žákovská rada 
Pomáhá vedení školy organizovat dění ve škole, 
některé akce organizuje samostatně a tlumočí 
požadavky žáků vedení školy. 
Prezident: Vojtěch Bárta 
Viceprezident: Lenka Pokorná 
Tajemník: Martin Štohanzl 

vzdělávacího programu Barevný svět přátelství – 
školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 
č. j.: 194/09, 
V rámci výuky nabízíme: 
 individuální vzdělávací plány pro integrované 
a nadané žáky  
 hodiny individuální speciálně pedagogické nebo 
pedagogicko psychologické práce 
 dyslektický kroužek pro žáky s VPU 
 logopedický kroužek 
 programy environmentální výchovy 
 programy primární prevence 
 výuku nepovinného předmětu náboženství 
 přípravu na volbu povolání 
 kariérní poradenství 
 poradenství v oblasti primární prevence 
 divadelní představení a koncerty v Nížkově 
 návštěvy divadelních představení ve Žďáře nad 
Sázavou a Jihlavě 
 exkurze a poznávací zájezdy 
 širokou škálu zájmových kroužků  
 testování znalostí, vědomostí a schopností 
 lyžařský kurz  
 výuku plavání  
 zapojení do projektu „Zdravé zuby“ 
 zapojení do projektu „Dětská práva“ 
 zapojení do projektu „Na vlastních nohou - 
Stonožka“ 
 návštěvu dopravního hřiště 
 semináře a besedy s odborníky z různých oblastí 
 účast v různých sportovních soutěžích 
 účast v olympiádách a dalších vědomostních 
soutěžích 
 účast ve výtvarných a literárních soutěžích 
 zapojení do sběru léčivých bylin,  pomerančové 
kůry, hliníku, víček od PET lahví a papíru 
 možnost nákupu knih  
Projekty Základní školy Nížkov 
 Putování za pověstmi 
 Zelený balíček 
 Dětská práva 
 Dobrou noc s pohádkou 
 Cyklistický kurz 
 Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 
 Den Země 
 Zdraví nás baví 
 Poznáváme naši obec 
 Turistický den 

Další aktivity: 
ZŠ každoročně pořádá: 
 vánoční turnaj ve stolním tenise 
 vánoční vystoupení v domě pokojného života 
 dílny v domě pokojného života 
 burzy výrobků žáků 
 vánoční zpívání 
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Tajemník pro adopci: Ivana Řeháčková 
Pokladník: Josef Vlček 
Členové: Jana Bořilová, Simona Danková, 
Eliška Doležalová, Mojmír Chvátal, Eliška Klímová, 
Jana Marková, Petr Sobotka, Žaneta Velínová, 
David Vlček 
Žáci ZŠ „adoptovali“ Henriho Kasoziho z Ugandy, 
kterému platí školné z výtěžku burzy výrobků a sběru 
léčivých bylin, pomerančové kůry, papíru a hliníku. 

 vánoční besídku pro žáky 
 dětský karneval 
 velikonoční turnaj ve florbale 
 meziškolní turnaj v malé kopané 
 olympijský den 
 dny otevřených dveří 
Realizované projekty: 
 Zdravá škola 
 EU – peníze školám 

Mgr. Marta Novotná – zástupce ředitele 
 

Nabídka aktivit a akcí TJ Sokol Nížkov na nadcházející období 
S příchodem podzimu se činnosti naší tělocvičné jednoty pozvolna přesouvají do budovy sokolovny a touto 
cestou bychom vás o nich chtěli stručně informovat. 
V pracovní dny bývá dopoledne a částečně odpoledne vyhrazený čas pro výuku tělesné výchovy a kroužků 
základní školy, od 15 hodin pak může do sokolovny chodit každý, kdo má chuť si zasportovat či zacvičit si. 
Vybírat lze z poměrně pestré nabídky volnočasových aktivit uvedených v přiloženém rozvrhu sokolovny. 
Poplatek je vždy vybírán na celý rok dopředu a je zároveň členským příspěvkem – pro mládež 200,- Kč, pro 
dospělé 300,- Kč. V případě navštěvování více sportů je poplatek vybírán pouze v jednom z nich. Pokud byste 
měli zájem, rádi vás či vaše děti v sokolovně uvidíme. 

Stolním tenistům také pomalu začíná nová sezóna a s ní i nová soutěžní utkání. Pokud byste chtěli přijít 
povzbudit družstva „A“ a „B“ hrající krajské soutěže, uvádíme termíny jejich domácích utkání. Bývá to vždy 
sobota a v sokolovně se hraje po celý den. Utkání okresních soutěží mají hrací den v neděli a vyjma vánoční 
přestávky bude možné prakticky každou neděli (počínaje 28. říjnem) zhlédnout utkání některého z našich 
družstev „C“, „D“ nebo „E“. Kompletní rozpis všech utkání je na nástěnce v sokolovně. 
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Datum

6.10.2012 11:30 "A" - TJ Žďár n/S. "B"
3.11.2012 11:30 "A" - Humpolec 17:30 "A" - Třešť "B"
1.12.2012 11:30 "A" - Jemnice 17:30 "A" - M. Budějovice
26.1.2013 11:30 "A" - Pelhřimov "B" 17:30 "A" - Chmelná
23.2.2013 11:30 "A" - Velké Meziříčí 17:30 "A" - Náměšť n/O.
23.3.2013 11:30 "A" - Jihlava "B" 17:30 "A" - Chotěboř "B"

Datum

6.10.2012 8:30 "B" - Přibyslav
3.11.2012 8:30 "B" - Stojčín 14:30 "B" - Pacov
1.12.2012 8:30 "B" - Světlá n/S. "B" 14:30 "B" - Ostrov H. Brod
26.1.2013 8:30 "B" - Chotěboř "C" 14:30 "B" - TJ H. Brod "B"
23.2.2013 8:30 "B" - Hrotovice 14:30 "B" - Rouchovany
23.3.2013 8:30 "B" - Jihlava "C" 14:30 "B" - M. Budějovice "B"

STOLNÍ TENIS – kalendář 2012-13
(domácí utkání v nížkovské sokolovně)

Nížkov "A" (Krajský přebor I. třídy)

Nížkov "B" (Krajský přebor II. třídy)

začátek utkání, soupeř

začátek utkání, soupeř

A pokud byste raději místo sportu upřednostnili účast na taneční zábavě, jste srdečně zváni na posvícenskou 
zábavu v sobotu 20. října – hraje kapela MARATON.  

Ing. Ondřej Pospíchal 
 

Muflon Cup 
O letních prázdninách se konala hlavní fotbalová událost v Nížkově, a to XI. ročník turnaje Muflon Cup. Ten 
připadl pro tento rok na 4. srpna. Opět se podařilo sehnat 20 kvalitních týmů, které mezi sebou svedly boje 
o vítězství. Mezi nováčky turnaje patřili Klabzubáci ze Zlína, Pobřeží Lihoviny ze Žďáru nad Sázavou nebo 
Keřkov. Samozřejmě nechyběli stálí účastníci jako je Kozel Team, FAPO, Přibyslav či Baskeťáci Žďár. A také 
se u nás zalíbilo hráčům z Marsa Karviná, kteří si opět přijeli zahrát. 
V sobotu, v den turnaje, bylo krásné počasí. Hřiště bylo připraveno v rámci možností, a tak se mohlo začít hrát. 
Ve čtyřech skupinách po pěti týmech se bojovalo o 2 postupová místa do vyřazovacích bojů. Pěkným zápasem 
bylo střetnutí dvou domácích týmů Muflon Nížkov a 1. FC Rodinka, kde se až do posledních chvil bojovalo 
o cenné body. Mufloni nakonec za mocného povzbuzování vyhráli 3 : 2.  
Do vyřazovacích bojů se domácím Muflonům podařilo postoupit, ale ve čtvrtfinále jejich snažení utnuli hráči 
Baskeťáků. Finále si zahrál loňský vítěz Božkov Team proti již zmiňovaným Baskeťákům a Božkovu se 
podařilo prvenství v turnaji z minulého roku po výhře 2 : 0 obhájit. 
Čtvrtfinále 
FAPO - Keřkov 0 : 0 (1 : 2 penalty)  
Muflon Nížkov - Baskeťáci Žďár 0 : 1 
Kozel Team - Dobronín 1 : 0 
Božkov Team - Rodinka 2 : 2 (3 : 0 penalty) 
Semifinále 
Keřkov - Božkov Team 1 : 3 
Kozel Team - Baskeťáci Žďár 0 : 1 
O 3. místo 
Kozel Team - Keřkov 3 : 4 penalty 
Finále 
Baskeťáci Žďár - Božkov Team 0 : 2 
Nejlepší střelec byl Lukáš Kozel s osmi brankami z Božkov Teamu. Nejlepší brankář byl Miloslav Bureš 
z Kozel Teamu. 
Turnaj se povedl. Doufáme, že se líbil i zúčastněným týmům a divákům a rádi se k nám zase vrátí.  

Mgr. Miloš Zikmund 
 

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 září 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. 

Vítěz turnaje: Božkov Team, autor fotografie Mgr. Miloš Zikmund 

Převzato z: 
http://www.tjsokolnizkov.estranky.cz/fotoalbum/fotky-1/ 


