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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za celoroční spolupráci. Děkuji za upřímnou snahu mnohých z Vás
o zlepšení životních podmínek v naší obci. Zejména děkuji všem, kteří se snaží
o zlepšení mezilidských vztahů a vytvářejí vlídné a přátelské prostředí.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku přeji všem pevné zdraví,
Boží požehnání a vše dobré.
Jan Mokrý – starosta obce

Přehled činnosti v posledním čtvrtletí roku 2012
V obci byl proveden podzimní úklid. Byla provedena oprava komunikace od Šorfových ke Stránským. Na tuto
opravu poskytl Kraj Vysočina příspěvek ve výši 107 000,-- Kč. Podél silnice do Bukové byl v Nížkově
zhotoven nový chodník.
V Bukové byla provedena oprava části kanalizace a stavební úpravy – osazení obrubníků před rekonstrukcí
silnice. Dále bylo v Bukové založeno „Bukové arboretum“, kde bylo vysázeno za účasti řady občanů 40 odrůd
buků. Na tuto akci získala obec dotaci 60 000,-- Kč z MA 21.
V Nížkově byla dokončena oprava budovy obecního úřadu. Byla vyměněna okna a dveře, zhotoveno nové
topení, rozvod vody včetně venkovní kanalizační přípojky, nové podlahy, elektroinstalace a sociální zařízení.
Na dvoře OÚ byl zhotoven nový chodník. Do úřadu byl pořízen nový nábytek. Kromě těchto větších akcí byla
provedena řada oprav na obecním majetku. V obecních lesích probíhají práce v souladu s hospodářským
plánem. Byla vyhotovena projektová dokumentace na stavbu „Technické a sociální zázemí u koupaliště“.
Proběhlo výběrové řízení na stavbu „Technická infrastruktura Loučka III“. Stavbu bude provádět firma JCZ,
s.r.o. Maršovice, která podala nejvýhodnější nabídku. Stavba bude zahájena na jaře.
Jan Mokrý – starosta obce

Vyhláška o odpadech
Z důvodu přijaté novely zákona o odpadech bylo nutné schválit novou obecní vyhlášku. Cena za svoz
domovního odpadu je stanovena na 220 Kč za 1 osobu. Nově budou platit i cizinci žijící v obci.
Platnost vyhlášky od 1. 1. 2013. Poplatek se bude platit na OÚ od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013.
Jan Mokrý – starosta obce

Výzva
Znovu žádám řidiče, aby v zimních měsících omezili parkování aut na obecních komunikacích, zejména
v místech, kde jsou vozovky úzké.
Jan Mokrý – starosta obce

Oprava krovu fary
S radostí vám mohu oznámit, že 6. listopadu 2012 tohoto roku byl krov fary zkolaudován. Původní projektová
cena obnovy 1 768 309,- Kč byla uhrazena na účet zhotovitele. A to na základě realizace dotačních titulů
a příspěvků Ministerstva kultury ČR (500 000,- Kč), Kraje Vysočina (318 000,- Kč), obce Nížkov (300 000,Kč), obce Poděšín (30 000,- Kč), obce Rosička (6 000,- Kč), obce Sirákov (100 000,- Kč), Zemědělského
družstva Nížkov (10 000,- Kč a zapůjčení mechanizace), Lesního družstva Polná (30 000,- Kč), 27 m3 kulatiny
věnoval hrabě Kinský ze Žďáru nad Sázavou a předně díky vašim štědrým darům jak ve formě dřeva, tak
ve formě finanční hotovosti. V rámci víceprací uhradíme dalších 104 000,- Kč a zaplaceny byly už položky,
na které se nevztahují dotace (stavebně historický průzkum, projektová dokumentace, uspořádání soutěže)
v celkové výši 113 500,- Kč. Celkem se tedy finanční náklady související s krovem vyšplhaly na 1 985 809,Kč. Všem občanům i dárcům z okolí upřímné díky za pomoc při zachování historické budovy fary. Celkově
jsme na obnovu této kulturní památky, včetně zásahů proti vlhkosti, vydali v letech 2009 – 2012 přibližně
3,6 milionu Kč. To by bylo nemožné bez vaší dlouhotrvající podpory.
Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 5. 10. 2012 v 1900 hodin
č. j. ZO/9/2012

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.
2. Vedení účetnictví v příspěvkové organizaci ZŠ Nížkov ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví v platném znění počítaje rokem 2013. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.
3. Vedení účetnictví v příspěvkové organizaci MŠ Nížkov ve zjednodušeném rozsahu dle zákona Č. 563/1991
Sb. o účetnictví v platném znění počítaje rokem 2013. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen I, omluven 0.
4. Přidělení bytu panu Pavlu Baumrukovi a slečně Ivetě Lemperové. Hlasování pro 8 proti 0, zdržel se 6, nepřítomen 1, omluven 0.
5. Doplnění podmínek do nájemních smluv na pronájem obecních bytů - nastěhování do 3 měsíců a přihlášení
k trvalému pobytu v obci Nížkov. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
6. Náhradnici paní Hanu Fejtovou v případě odmítnutí bytu panem Pavlem Baumrukem a slečnou
Ivetou Lemperovou. Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 1, omluven 0.
7. Příspěvek 10 tisíc Kč na opravu komunikace z Rosičky na Českou Mez obci Matějov. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

8. Odložení vyřízení obou žádostí na příští jednání zastupitelstva obce (jedná se o žádost pana Stanislava
Horkého, Stanislava Horkého ml., Romana Horkého a Renaty Faltové o výměnu pozemků za obecní
pozemky). Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
9. Příspěvek 35 tisíc Kč Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na provoz pečovatelské služby v DPŽ Nížkov.
Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluven 0.

10. Příspěvek 300,- Kč Českému výboru na UNICEF. Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluven 0.
11. Zajištění odborného posudku zdravotního stavu akátu u kostela. Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluven 0.
12. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtové změny č. 60 - 69. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
13. Odložení projednání možností přidělování stavebních parcel a stanovení prodejní ceny stavebních parcel.
Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Přidělení bytu slečně Haně Fejtové. Hlasování pro 3, proti 0, zdrželi se 11, nepřítomen 1, omluven 0.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádosti o obecní byty.
2. Žádost obce Matějov o příspěvek na opravu komunikace z Rosičky na Českou Mez.
3. Žádost manželů Kasalových o výměnu pozemků p. č. 899 a 1760 za obecní pozemek p. č. 1758.
4. Žádost p. Stanislava Horkého, p. Stanislava Horkého ml., p. Romana Horkého a p. Renaty Faltové
o výměnu pozemků za obecní pozemky.
5. Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o příspěvek na provoz pečovatelské služby v DPŽ Nížkov.
6. Žádost p. Anny Filipové o přezkoumání zdravotního stavu akátu u kostela.
7. Žádost manželů Pospíchalových o změnu nájemní smlouvy - převedení nájemní smlouvy na syna
Vladimíra Pospíchala.
8. Možnosti přidělování stavebních parcel a možnosti stanovení prodejní ceny stavebních parcel.
9. Možnost vybudování parkoviště u obecního domu o dvou bytových jednotkách a záležitost odložilo.
10. Možnosti rekonstrukce plakátovacích ploch a dalších drobných úprav v obci.
IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. O odložení vyřízení žádosti a o její doplnění (žádost syna Vladimíra Pospíchala, řešení elektřiny a vody,
vyjádření insolventního správce). Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Výpovědi nájemní smlouvy z obecního bytu č. 196 paní Lucie Flesarové.
2. Žádosti p. Bohuslava Eliáše a sl. Petry Pochopové o prodej stavební parcely.
3. Žádosti sl. Lenky Pinkavové o vybudování parkovacích míst u obecního domu o dvou bytových jednotkách.
4. Průběhu rekonstrukce silnice v Bukové.
5. Průběhu rekonstrukce obecního úřadu.
6. Možnosti rekonstrukce silnice Buková - Špinov, rekonstrukce letos neproběhne.
7. Přípravě akce Den stromů dne 13. 10. 2012.
8. Tom, že volby proběhnou v obecním domě č. p. 18.
9. Průběhu opravy dětského hřiště v lokalitě U Sadu.
10. Tom, kde najdou informace o uzávěrce silnice na Bukovou.
11. Tom, že na křižovatce u Stránských není vidět na hlavní silnici a projednalo možnost umístění zrcadla.
Ověřovatelé: Martina Lacinová a Dana Uttendorfská
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 11. 2012 v 1900 hodin
č. j. ZO/l 0/2012

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o zřízení práva věcného břemene s E. ON Distribuce, a.s. E. ON: 2407-03910011NM17/YPM.
Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

2. Smlouvu o zřízení práva věcného břemene s E. ON Distribuce, a.s. E. ON: 4406-387/0011MN22/YPM.
Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

3. Jednorázový příspěvek ve výši 4 000,- Kč na provoz MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Hlasování pro 15, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven °

4. Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na zajištění
předfinancování Opatření IIIA. l. - Získávání dovedností, animace a provádění v rámci Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013. Hlasování pro 13 proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
5. Metodiku prodeje stavebních parcel - prodej bude rozdělen na dvě etapy - v první etapě bude nabízeno sedm
parcel (od Klímových po křižovatku). Hlasování pro 8, proti 2, zdržel se 5, nepřítomen 0, omluven 0.
6. Cenu stavebních pozemků 200 Kč za m2. Hlasování pro 10, proti 3, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
7. Příspěvek 3 000,- Kč Centru Zdislava - dennímu stacionáři. Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi se 4, nepřítomen 0, omluven 0.
8. Příspěvek na opravu fasády fary Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Sázavě ve výši 5 000,Kč. Hlasování pro 13, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
9. Výměnu dřevěného plotu nájemníkem u bytového domu č. 219 ve stávající výměře a ze stejného materiálu,
tj. dřeva. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
10. Rozpočtové opatření č. 6/2012, rozpočtové změny č. 93 - 95. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 1758 v k. ú. Nížkov. Hlasování pro vyhlášení 1, proti 7, zdrželi se 7,
nepřítomen 0, omluven 0.

2. Výstavbu nových parkovacích míst v lokalitě U Sadu. Hlasování pro výstavbu 7, proti 1, zdrželi se 7, nepřítomen 0, omluven 0.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S přípravou integrované strategie území pro období let 2014-2020 na svém území v rámci místního
rozvojového partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za účelem aplikace „Komunitně vedeného
místního rozvoje" a metody LEADER. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
IV. Zastupitelstvo obce zamítlo:
1. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 251/8 v k. ú. Špinov. Hlasování pro zamítnutí 15, proti O, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 0.

V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Tom, že p. Bc. Martinu Dočekalovi skončil mandát z důvodu změny trvalého bydliště. Slib složil nový
zastupitel pan Miloslav Augustin z Bukové.
2. Nutnosti schválení nové vyhlášky o komunálním odpadu.
3. Závěrečném vyhodnocení akce Oprava obecní kapličky ve Špinově Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Dokončené opravě komunikace u Landových.
5. Dokončování rekonstrukce obecního úřadu.
6. Průběhu výstavby chodníku vedle silnice do Bukové.
7. Průběhu probírek v obecních lesích.
8. Jednáních o umístění měřiče rychlosti ze směru od Sázavy.
9. Připravovaných investičních akcích na rok 2013 a v dalších letech (infrastruktura v lokalitě Loučka,
technické a sociální zázemí u koupaliště, most u Škrobárny, oprava komunikací, oddílná kanalizace, krytina
staré části budovy ZŠ, nátěr nové části střechy ZŠ, oprava fasády ZŠ, rekonstrukce osvětlení učeben ZŠ,
rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ZŠ, úprava návsi).
10. Dokončené opravě pískoviště v lokalitě U Sadu.
11. Tom, že žádost o umístění zrcadla u Stránských je poslaná na Policii ČR.
Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš a Dana Uttendorfská

Investice farnosti v příštím roce
Po projednání v širším fóru pastorační a ekonomické rady byly vytyčeny tyto cíle v následujícím kalendářním
roce. Vzhledem k velmi špatnému výsledku revize hromosvodů na kostele je nezbytně nutné spojit v zemi
svody po obvodu kostela a souběžně přidat několik zemnících tyčí. V souvislosti s nutnými úpravami
hromosvodu bude vzhledem k aktuálnímu objemu financí postupně realizována obnova přístupových cest
ke kostelu, kostnici a kolem celého kostela, a to v podobě chodníků ze žulových kostek.
Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov
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Co je potřeba k lásce?
Znovu stojíme na prahu vánočních oslav. Co že to vlastně slavíme? Boží narození? Bůh, který nemá čas
a nežije v čase, vstoupil do naší skutečnosti, a časem se nechal dobrovolně svázat. Připomínáme si, že Bůh
přijal omezení člověka, ohraničeného časem, místem, tělem, zmítaného hříchem. Vzal na sebe tíhu naší
existence včetně pokušení a smrti. Vyjma hříchu ovšem. Nestal se člověkem v urozené společnosti, nenarodil
se ani v chrámě, jak by snad někdo mohl předpokládat. Je to přece Boží Syn! Narodil se v obyčejné rodině,
protože obyčejných rodin je na světě nejvíc. Navíc v chudé rodině, těch je mimochodem na světě taky většina.
Tak se narodil Bůh a člověk, Ježíš Kristus. Lidsky viděno, moc dobré zázemí neměl – chyběly peníze, otec
pouhý tesař, matka asi žena v domácnosti? Šaty spravované po příbuzných. Nějaký pra-pra-pra-pra-praděda
byl sice král David, ale jak by se to skrze geny tak daleko přeneslo… Obyčejný chlapec a zároveň nějak
zvláštní.
Slavíme svátky Božího ztotožnění s námi. Ale slavíme snad ještě něco dalšího. Připomínáme si, že Vánoce
mohou každému z nás otevřít novou příležitost. Jestli Bůh přijal obyčejné podmínky prosté lidské existence
bez nějakých předem zařízených výhod, bohatství, moci, značkového oblečení a blahobytu, nemohli bychom
i my zkusit žít trochu jinak? Nemohli bychom si přestat závidět a stěžovat si, jak je všechno zlé? Nemohli
bychom se trochu odpoutat od všech těch materiálních hloupostí, které nám štěstí nepřináší a zamyslet se
nad tím, jestli nejsme stvořeni k něčemu důležitějšímu? Bůh se nestal člověkem za odměnu, ale z lásky k nám,
hříšným a slabým. Stal se člověkem spojeným svým lidstvím se všemi lidmi. Zamiloval si všechny, ne jen ty
šikovné, dobré a silné. Zvláště se stal člověkem kvůli těm, kteří jsou si hluboce vědomi svých limitů a hranic.
Nemohli bychom i my odložit svou tvrdost, přestat čekat na to, až si druzí naši lásku zaslouží a pokusit se
milovat „na dluh“? Vánoce jsou pozváním ke ztotožnění s Ježíšem, člověkem podle Božího obrazu. Mohu se
stávat člověkem na způsob Krista, kterému nešlo jen o nějakou politickou korektnost a slušnost, ale
o opravdovou ryzost srdce. Ne tvrdost a formalismus, ale srdečnost. Ne mnoho slov, ale naslouchání. Ne msta,
ale odpuštění. Ne aktivismus bez cíle a pokrok v šíleném tempu bez morálky a opravdové lidské účasti, ale
střízlivá účast na společných dobrech ku prospěchu všech a ve spojení s Učitelem Kristem, který svým
příběhem ukazuje lásku, ke které jsme byli stvořeni.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím:
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on
dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo
milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte
zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Matouš
5:43-48
Kéž bychom alespoň o Vánocích dovedli zpochybnit ty svoje verze lásky a jednou se zeptat Boha, co láska
znamená. Protože jen kvůli tomu se stal člověkem, aby odpustil, aby otevřel zavřené dveře, aby na sebe vzal
naše porážky, aby nás zahrnul do své všeobjímající lásky. „Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho
láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil
v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým.“ Moje vánoční přání proto míří právě do mezer mezi
námi, do vztahů mezi sousedy, zastupiteli, politiky, tradicionalisty i modernisty, katolíky, nekatolíky i ateisty.
Pro všechny je každý den novou výzvou: staň se člověkem, jak nejlépe umíš! Jako kněz k tomu musím dodat:
učiň to ve jménu Krista! A jestli je to právě vztah s Bohem, v němž je srdce nejtvrdší, pak i s tím se dá něco
dělat. „Jestli není Bůh, pak je dovoleno všechno!“ To říká Dostojevskij ústy Ivana Karamazova v románu
Bratři Karamazovi. Ale v takovém světě, věřím, nechceme žít. Rozpadá se totiž na střepy podle toho, kdo si
jak co představuje. A láska ztrácí svůj pozitivní obsah.
Bůh nám žehnej, požehnané svátky.
Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov

Přání
Zaměstnanci Mateřské školy Nížkov přejí všem občanům radostné a klidné prožití svátků vánočních, v novém
roce hodně zdraví, štěstí, spokojeností a vše dobré.
Dagmar Flesarová – ředitelka MŠ Nížkov

Krásné vánoční svátky, hodně optimismu, zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce všem občanům přejí
zaměstnanci Základní školy Nížkov.
Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov
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MS Nížkov
Koncem roku bývá zvykem ve všech spolcích, firmách i soukromém životě bilancovat
uplynulý rok. Náš spolek má 21 členů, kteří na 1 737 ha pečují o svěřenou zvěř. Odměnou
nám je lov této zvěře. Do konce roku sice ještě chybí pár dní, ale letos již bylo uloveno
v našem revíru 5 divočáků, 36 ks srnčí zvěře, 21 lišek a zatím, na prvním honě, 10 zajíců,
druhý bude po Vánocích.
Lov zvěře není hlavní náplní naší činnosti. V jarních měsících jsme z důvodu zamezení
ztrát na zvěři na silnicích opatřili tzv. pachové ohradníky - to je pěna napuštěná látkou
odpuzující zvěř.
Není to levná záležitost, ale vyplatí se. Také jsme se připravovali na zimní přikrmování
zakoupením 40 q ovsa, 22 q speciálních granulí, jetele, soli a samozřejmě doplňkových krmiv, která si každý
člen opatřuje sám.
Letošní rok byl ve znamení přestavby sociálního zařízení na naší „bažantnici“. Každý z nás zde ve svém volnu
odpracoval spoustu hodin. Výsledkem jsou vybudované dvě nové toalety, pisoáry a dva příruční skládky, které
úroveň našeho areálu povznesly zase o něco výše.
Koncem roku jsme uspořádali taneční zábavu ,,Poslední leč'', s výsledkem jsme byli v celku spokojeni.
31. 3. 2013 končí současná nájemní smlouva našeho mysliveckého sdružení s honebním společenstvem, proto
je naší povinností uspořádat pro členy honebního společenstva valnou hromadu. Jelikož se zákon o myslivosti
neměnil, tak by se mělo jednat pouze o nepatrné změně ve stanovách a prodloužení smlouvy na dalších 10 let
dle platných zákonů. Termín valné hromady bude členům HS včas oznámen.
Závěrem děkujeme našim členům za odvedenou práci a Vám všem za pochopení a toleranci naší činnosti.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce.
LOVU A LESU ZDAR
Pavel Němec

Český svaz žen
ČESKÝ SVAZ ŽEN Nížkov má v roce 2012 39 členek.
27. 5. jsme již po několikáté pořádaly dětské sportovní odpoledne. Vyšlo nám
krásné počasí, rozdalo se 120 cen, děti si užily zábavné atrakce, soutěže a hry.
Všichni jsme strávili pěkné odpoledne, dali si něco dobrého k jídlu i k pití,
pobavili se. Chceme poděkovat obci Nížkov a ZD Nížkov za sponzorské dary
a všem přítomným za účast a pomoc při organizaci.
14. 12. se ČSŽ připojil k celostátnímu pokusu o rekord ve vypouštění balónků
s přáníčky Ježíškovi. Hlavním pořadatelem bylo Rádio Impuls. Této velké akce
se zúčastnilo mnoho obcí a měst z celé ČR. Vypouštění probíhalo na vsi
v Nížkově, kde na signál Rádia Impuls bylo vypuštěno 190 balónků a tím jsme
přispěli k vytvoření rekordu. Balónky měly borůvkovou barvu a na bíle
zasněženém pozadí vypadaly úžasně. Při této příležitosti jsme si ozdobili
vánoční strom vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které si děti přinesly
s sebou z domu. Strom hrál všemi barvami, byl na něj veselý pohled a děti byly
hrdé na svou práci. Jako občerstvení se podávalo cukroví, teplý čaj pro děti,
grog a medovina pro dospělé. To nás při mrazivém počasí pěkně prohřálo, takže
nám zima nevadila.
Děkujeme všem, kteří přispěli cukrovím, svou pomocí při organizaci
a samozřejmě všem, kteří přišli za námi podpořit českého Ježíška. Přejeme
všem občanům krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Za ČSŽ Nížkov Ilona Toufarová

Zpráva o činnosti SDH Nížkov
V měsíci březnu se zúčastnilo pět členů SDH Nížkov v brněnském krematoriu posledního rozloučení s panem
prof. RNDr. Janem Horským DrSc.
Koncem měsíce března jsme provedli po vesnici sběr starého železného šrotu, který byl následně odvezen
do sběrny ve Žďáře nad Sázavou.
V pátek 27. dubna bylo námětové cvičení hasičů okrsku Velká Losenice, které proběhlo v obci Česká Mez.
Voda byla vedena ze sázavského koupaliště na kravín pana Janáčka a při tomto vedení bylo nasazeno jedenáct
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stříkaček. Tohoto klání se zúčastnilo devadesát šest hasičů z jedenácti sborů. Náš sbor byl reprezentován
jedenácti členy. Délka dopravního vedení činila 1 120 m s převýšením 20 m.
Začátkem května dvanáct členů sboru šlo na brigádu ve sběru kamení po polích Zemědělského družstva
Nížkov a Nirosu. Vydělané peníze obohatily spolkovou pokladnu.
V soboru 26. 5. 2012 byla v Bukové soutěž hasičských družstev okrsku Velká Losenice. Náš sbor vyslal
do této soutěže dvě družstva. Družstvo ve složení Libor Šurnický, Pavel Šimek, Jan Laštovička, František
Dočekal ml., Jiří Frühbauer, Miroslav Laštovička, Ondřej Dočekal, Tomáš Hošek a Miroslav Landa nejml.
obsadilo ve své kategorii 6. místo. Družstvo seniorů ve složení Josef Laštovička, František Chvátal, František
Halík, Josef Vlček st., Ladislav Augustin, Zdeněk Frühbauer a František Dočekal st. obsadilo ve své kategorii
3. místo.
V tomto měsíci sedm členů sboru opravilo u hasičské stříkačky PPS12 motor, aby byla provozuschopná.
I v letošním roce (začátkem června) naši členové vystříkali koupaliště od nánosů.
V neděli 10. 6. 2012 byl po naší obci průvod Božího těla, průvodu se zúčastnilo 6 členů našeho sboru.
22. a 23. 6. 2012 byla v Poděšíně oslava 110 let založení hasičského sboru a 29. 7. 2002 byla v Matějově
oslava 120 let založení hasičského sboru. Obou těchto oslav se
zástupci SDH Nížkov zúčastnili.
V sobotu 14. 7. 2012 byla v Sázavě soutěž hasičských sborů
o „Pohár starosty obce Sázava“. Naše družstvo obsadilo 9. místo
z 16 družstev.
Koncem července bylo hasičské auto připraveno na technickou
prohlídku, kterou následně ve Žďáře nad Sázavou úspěšně prošlo.
V neděli 5. 8. 2012 náš sbor za spolupráce hasičů z Rosičky
uspořádal tzv. „Přátelské setkání pod rozhlednou Rosička“.
Jelikož se počasí vydařilo, sešlo se mnoho lidí ze širokého okolí.
18. září 2012 uspořádal Okresní výbor SH ČMS ve Žďáře nad
Sázavou setkání nositelů čestného titulu „Zasloužilý hasič“
a „Zasloužilý funkcionář“ SDH okresu Žďár nad Sázavou. Z našeho sboru se tohoto setkání zúčastnili
Jan Mokrý st., Miroslav Landa st. a Josef Laštovička.
Během celého roku se naši členové snažili za pomoci obce Nížkov udržovat hasičskou techniku
v provozuschopném stavu, aby byla v době potřeby použitelná.
Zveme muže i ženy, kteří mají zájem pracovat v hasičském sboru, aby rozšířili naše řady.
Na závěr Vám všem přeji šťastné a veselé prožití svátků vánočních a hodně zdraví a Božího požehnání
v novém roce 2013.
Josef Laštovička – jednatel SDH Nížkov

Z činnosti TJ Sokol Nížkov
Rok 2012 proběhl připomenutím 150. výročí založení tělocvičné organizace Sokol. Zároveň byl v Praze
uspořádán XV. všesokolský slet za účasti zahraničích organizací Sokola. Sletu v Praze předcházely slety
župní. V Kraji Vysočina působí župa plk. Švece a župa Havlíčkova. Župní slet se konal v Třebíči. Jen pro
zajímavost, územní rozdělení žup v Kraji Vysočina je dáno dálnicí. Na sever je župa Havlíčkova, jejíž jsme
součástí.
Činnost nížkovské TJ Sokol spočívala v pořádání již tradičních akcí:
– přespolní běh Kolem daňčí obory;
– Vysmáté léto včetně turnaje v malé kopané místních družstev;
– turnaj v malé kopané dospělých Muflon Cup (20 družstev);
– vánoční turnaj ve stolním tenise pro aktivní hráče a příchozí;
– dále se pořádaly zábavy posvícenská, pouťové a maškarní ples.
Ve snaze vylepšit prostředí v sokolovně byla provedena rekonstrukce stropu na jevišti včetně zateplení
a osvětlení. Zároveň byla instalována konstrukce na šplh. Práce na jevišti budou pokračovat v příštím roce.
Je snahou pokrýt aktivity v sokolovně, zejména cvičení dětí a žen, což záleží především na ochotě
a možnostech cvičitelů.
Všem, kteří se zúčastnili a byli nápomocni při realizaci uvedených aktivit, patří poděkování.
Můžeme si jenom přát, aby se nám dařilo i v příštím roce.
S přáním pevného zdraví
Stanislav Neuvirt
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Muflon Nížkov
V podzimní části sezony 2012/13
se Muflonům poměrně dařilo.
Kromě prvního a posledního kola
vždy naplno bodovali, a umístili
se tak na 4. místě s minimální
ztrátou na druhé postupové místo.
Nejlepším střelcem podzimní
části z řad Muflonů se stal Jakub
Pospíchal
se třinácti
góly.
V dresu Muflonů můžete od podzimu vídat nové tváře, což je pro nížkovský fotbal jenom dobře.
Tabulka 3. ligy po podzimní část sezony 2012 – 13:
pořadí název
Z
V
R
P
skóre
body
1.
Viničky Krucemburk 10
9
0
1
58 : 15
27
2.
Křižánky
10
7
0
3
40 : 14
21
3
Dream team
10
6
1
3
30 : 16
19
4
Muflon Nížkov
10
6
0
4
29 : 34
18
5
Obyčtov
10
5
2
3
30 : 30
17
6
Dipar CF
10
5
1
4
20 : 14
16
7
Vatín
10
5
1
4
28 : 23
16
8
Lhotka
10
3
1
6
11 : 29
10
9
Sokol Jámy
10
2
2
6
24 : 33
8
10
Světnov
10
2
1
7
23 : 29
7
11
FC Kopálisti
10
0
1
9
9 : 65
1
Mgr. Miloš Zikmund

Pozvánka
Srdečně vás zvu k účasti na vánočních bohoslužbách. 24. 12. 2012 ve 22:00 hodin „půlnoční“.
25. a 26. 12. 2012 v 7:00 a v 8:30 v Nížkově a v 10:00 v Sirákově. 25. 12. 2012 v 16:00 hodin bude v kostele
krátká jesličková pobožnost před betlémem. 26. 12. 2012 bude v 16:00 hodin vánoční koncert v podání dětí
a mládeže z nížkovské farnosti.
Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov

Důležité informace pro řidiče
Rady jak postupovat při dopravní nehodě.
S příchodem zimního období a zejména pak se zhoršením povětrnostních podmínek evidují policisté
na silnicích nárůst dopravních nehod. Od začátku listopadu do poloviny prosince jich šetřili v Kraji Vysočina
již 451. Při těchto nehodách zahynulo 6 osob, 15 se jich zranilo těžce a 148 lehce. Škodu, vzniklou při těchto
nehodách, policisté vyčíslili na téměř 30.000.000 korun. Dále policisté zjistili, že 167 řidičů havarovalo
pod vlivem alkoholu. Nejsou to ale všechny dopravní nehody, ke kterým v našem kraji došlo. Ne u všech
dopravních nehod mají řidiči povinnost oznamovat je policistům.
Víte, které nehody oznamovat policii a které nikoli?
Od začátku roku 2009 nemají řidiči povinnost v řadě případů dopravní nehodu policii oznamovat. Na místě lze
vyplnit pouze záznam o dopravní nehodě tzv. euro-formulář a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli
je tato změna zákona platná již více než tři roky, je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda mají k nehodě, jíž
jsou účastníkem, policisty přivolat. Proto bychom chtěli řidičům zákonné podmínky více přiblížit a poradit jim
jak postupovat.
Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí oznamovat policii, je:
 nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob
 škoda na poškozených vozidlech a nákladu nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc korun
 účastníci dopravní nehody mohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení
provozu
 při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního
prostředí
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V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí oznámit dopravní nehodu, při které je způsobena škoda na majetku
třetí osoby. To znamená, pokud dojde například ke škodě na nemovitosti či oplocení. Je důležité upozornit
na skutečnost, že se nejedná o případy, kdy by byl třetí osobou myšlen majitel vozidla, které mělo na nehodě
účast. Když je při nehodě poškozeno firemní vozidlo, ještě to nutně neznamená, že dopravní nehodu musí řidič
oznamovat policii.
Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, policisté ji šetří
jako událost v silničním provozu. Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na místo, provedou šetření
a zadokumentování. U účastníků nehody provedou dechovou zkoušku, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Dále
zjistí viníka nehody a za spáchaný přestupek mu uloží blokovou pokutu nebo přestupek oznámí k projednání
správnímu orgánu.
Rady řidičům jak postupovat při nehodě, kterou není nutné oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svoji totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast
na dopravní nehodě. Dále řidiči sepíší společný záznam o dopravní nehodě (euro-formulář). Tento záznam
musí obsahovat identifikaci místa dopravní nehody, čas, kdy k ní došlo, údaje o účastnících a vozidlech. Musí
zde být popsána příčina, průběh a následky nehody. Doporučujeme do záznamu uvést i svědky a telefonický
kontakt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté ponechá jedno vyhotovení formuláře, které podepíší
všichni účastníci dopravní nehody. Tento záznam poté neprodleně předají pojistiteli.
Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo na internetu. Pokud jeden
z řidičů odmítne prokázat svoji totožnost nebo odmítne podepsat záznam o nehodě tzv. euro-formulář,
dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek
lze uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je nutné
zmínit, že podpisem na záznamu se řidič nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale potvrzuje, že veškeré
údaje, které v záznamu uvedl, jsou pravdivé.
Rady řidičům jak postupovat při vážnějších dopravních nehodách (nehody, které mají řidiči povinnost
oznámit)
Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř každý řidič a případná osádka vozidla
ve velkém stresu. Je důležité se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič povinen vozidlo
neprodleně zastavit. Dále je nutné označit a zajistit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších
osob a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo nekontrolovanému pohybu. Mezi
důležitou povinnost všech účastníků dopravní nehody patří v případě zranění osoby poskytnout jí podle svých
schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud to nevyžaduje bezpečnost
silničního provozu nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. Když má k přemístění těchto vozidel
v zájmu bezpečnosti silničního provozu dojít, musí účastník nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí
do příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat
a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.
Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o radu zavolat policistům
V případě, že mají řidiči pochybnost o tom jak při dopravní nehodě postupovat nebo zda nehodu, které jsou
účastníkem, oznamovat, můžou zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté potřebné informace rádi
poskytnou.
nprap. Martin Dušek
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Preventivně informační skupina Jihlava
Vrchlického 46
587 24 JIHLAVA
Tel.: 974 261 208
Mob.: 725 868 475
nprap. Martin Dušek
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 prosinci 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:
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Aktuální informace o naší obci najdete na www.nizkov.cz.
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