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Číslo 1  Ročník 2013 

Přání
Všem občanům přejeme krásné prožití 

velikonočních svátků, bohatou pomlázku a po celý 
rok sluníčko v duši. 

Zastupitelé Obce Nížkov 

    
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konané dne 11. 12. 2012 v 19.00 hodin 

č. j. Z0/11/2012 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0. 
2. Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou Miloslav Odvárka ODAS, cena pro rok 2013 je 
154 754 Kč. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0. 
3. Smlouvu o poskytnutí dotace ZZ00217.0620 s Krajem Vysočina. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 
0. 
4. Smlouvu o dílo číslo 7/2012 o provádění zimní údržby místních komunikací s DP stavební s. r. o. Dočekal 
Luděk, Špinov 22. Hlasování pro 14 proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0. 
5. Smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.l.06/2.1.00/06.06817 s firmou Triada spol. s. r. o. Hlasování 
pro 8, proti 2, zdržel se 5, nepřítomen 0, omluven 0. 
6. Smlouvu uzavřenou ve smyslu § 269 platného obch. zákoníku a souvisejících předpisů se Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou o poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci 
kanalizaci v Nížkově "STOKA B, Bl, B2" ve výši 38 000,- Kč. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0. 
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
8. Odborný zásah na akátu u kostela. Za přítomnosti odborníka bude rozhodnuto o dalším postupu. Hlasování pro 
15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
9. Neinvestiční příspěvek MŠ na rok 2013 ve výši 405 000,- Kč a neinvestiční příspěvek ZŠ na rok 2013 
ve výši 900 000,- Kč. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
10. Příspěvek římskokatolické farnosti Nížkov na opravy v roce 2013 ve výši 150 tis. Kč. Hlasování pro 10, proti 1, 
zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0. 
11. Návrh rozpočtu na rok 2013. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
12. Znovuprojednání metodiky prodeje stavebních parcel. Hlasování pro 8, proti 3, zdrželi se 4, nepřítomen 0, omluven 0. 
13. Změnu metodiky prodeje stavebních parcel - k prodeji bude nabízeno všech 15 stavebních parcel. Hlasování 
pro 8, proti 2, zdrželi se 5, nepřítomen 0, omluven 0. 
14. Příspěvek 5 000,- Kč na vyčištění rybníka v Bukové a příspěvek 5 000,- Kč na vyčištění rybníka 
ve Špinově. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
15. Odložení schválení Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené 
nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci - obecní byt č. 20l. Hlasování pro 12, proti 2, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
16. "Smlouvu o právu provést stavbu" s firmou Lesy ČR s. p. na částečnou úpravu Nížkovského potoka. 
Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
17. Rozpočtové opatření č. 7/2012 ze dne 11. 12. 2012, rozpočtové změny č. 96-182. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 
0, nepřítomen 0, omluven 0. 
18. Pořadí firem, které stanovila výběrová komise, na výstavbu TI Loučka 3 Nížkov – 1. místo JCZ s. r. o. 
Maršovice, 2. místo Stylstav s. r. o. Křižanov. Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
19. Uzavření smlouvy na výstavbu TI Loučka 3 Nížkov s firmou JCZ s. r. o. Maršovice. Hlasování pro 15, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0. 
II. Zastupitelstvo obce zvolilo: 
1. Pana Miloslava Augustina členem kontrolního výboru. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0. 
III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nížkov - výsledek: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová 
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 28. 12. 2012 v 18.30 hodin 

č. j. Z0/12/2012 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomní 3, omluveni 3. 
2. Rozpočtové opatření č. 8/2012 ze dne 28. 12. 2012, rozpočtové změny 183 - 208. Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 2, 
nepřítomen 1, omluveni 3. 
3. Směnnou smlouvu mezi obcemi a Lesním družstvem obcí ze dne 30. 10. 2012. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1, omluveni 3. 
4. Vybudování ukazatele rychlosti u silnice od Žďáru nad Sázavou, ukazatel bude pořízen od firmy DOSIP 
Servis s. r. o., s touto firmou bude uzavřena smlouva. Hlasování pro 11 proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 3. 
5. Nápis na ukazateli rychlosti "Pozor děti". Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
6. Nastěhování p. Ludmily Opluštilové do obecního bytu nájemce p. Ing. Juraje Mészára. Hlasování pro 12, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
7. Vyrovnaný rozpočet na rok 2013, příjmy 12 272 300,- Kč, výdaje 12 272 300,- Kč. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 
0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
8. Odložení rozhodnutí o přesunu autobusové zastávky. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluveni 3. 
9. Příspěvek Unicef ve výši 1 000,- Kč. Hlasování pro 8, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluveni 3. 
10. Přidělení bytu v DPŽ Nížkov p. Oldřichu Kašpárkovi. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 3. 
II. Zastupitelstvo obce zrušilo: 
1. Bod č. 3 usnesení č. ZO/8/2012 ze dne 7. 9. 2012 (Směnnou smlouvu mezi obcemi a Lesním družstvem 
obcí). Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
III. Zastupitelstvo obce neschválilo: 
1. Uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti 
na veřejný vodovod a kanalizaci (nájemce Vladimír Pospíchal). Hlasování pro 0, proti 8, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluveni 3. 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš a Martina Lacinova 

     
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 1. 2. 2013 v 18.30 hodin 
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č. j. ZO/l/2013 
I. Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se O,nepřítomen 1, omluveni 3. 
2. Pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na pouť 2013 panu Františku Hubenému ml. z 
Dobronína. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3. 
3. Smlouvu č. 75/2013 o veřejných službách se ZDAR a. s., Žďár nad Sázavou. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se O, 
nepřítomen 1, omluveni 3. 
4. Prodej stavební parcely, parc. č. 943/85 o výměře 1004 m2 panu Bohuslavu Eliášovi a slečně Petře 
Pochopové. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3. 
5. Prodej stavební parcely, parc. č. 943/81 o výměře 848 m2 panu Lud'ku Dočekalovi. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 
0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
6. Prodej stavební parcely, parc. č. 943/82 o výměře 769 m2 panu Lukáši Pospíchalovi. Hlasování pro 11, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
7. Prodej stavební parcely, parc. č. 943/77 o výměře 747 m2 panu Janu Štohanzlovi. Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 2, 
nepřítomen 1, omluveni 3. 
8. Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 102/2 v k. ú. Nížkov o výměře 179 m2. Hlasování pro 11, proti 
0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
9. Nákup třinácti kusů lehátek do MŠ Nížkov. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3. 
10. Opravu schodů u prodejny v Bukové. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se O, nepřítomen 1, omluveni 3. 
11. Příspěvek Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve výši 1 000,- Kč. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1, omluveni 3. 
12. Mandátní smlouvu č. 412013 s Ing. Hanou Veselou na realizaci výběrového řízení na novostavbu - 
výletiště Nížkov, parc. č. 77411. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3. 
13. Koupi pozemku p. č. 318/2 v k. ú. obce Buková o výměře 83 m2. Hlasování pro 11, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1, 
omluveni 3. 
14. Koupi pozemku p. č. 42/1 v k. ú. obce Buková o výměře 81 m2. Hlasování pro 11, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1, 
omluveni 3. 
15. Smlouvu o dílo č. 95/2012 s firmou JCZ s. r. o. Hlasování pro 10, proti O, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3. 
16. Zadání úkolu projektantovi na vypracování studie na vybudování autobusové zastávky u sokolovny. 
Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen O, omluveni 3. 
17. Zadání vypracování projektu na stavbu mostu u škrobárny panu Ing. Pohankovi na základě předložené 
cenové nabídky. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
18. Opravu kotle v obecním bytě č. p. 199. Hlasování pro 11, proti O, zdržel se 1, nepřítomen O, omluveni 3. 
19. Přípravu odizolování budovy ZŠ Nížkov. Hlasování pro 12, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluveni 3. 
II. Zastupitelstvo obce nechválilo: 
1. Žádost pana Hubeného o pronájem návsi na provozování pouťových atrakcí na další roky (od roku 2014). 
Hlasování pro 3, proti 4, zdrželi se 4, nepřítomen 1, omluveni 3. 
2. Prodej akcií České spořitelny. Hlasování pro O, proti 11, zdržel se 1, nepřítomen O, omluveni 3. 
III. Zastupitelstvo obce stanovilo: 
1. Že z finančního příspěvku 900 000,- Kč poskytnutého obcí ZŠ Nížkov na rok 2013 je potřeba provést 
vymalování části školy v hodnotě 25 000,- Kč. Tato částka je závazná. Hlasování pro 10, proti O, zdržel se 1, nepřítomen 1, 
omluveni 3. 
2. Že z finančního příspěvku 405 000,- Kč poskytnutého obcí MŠ Nížkov na rok 2013 je potřeba provést 
opravu komína v hodnotě 6 000,- Kč a opravu herních prvků na zahradě MŠ v hodnotě 10 000,- Kč. Tato 
částka je závazná. Hlasování pro 10, proti O, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3. 
IV. Zastupitelstvo obce projednalo: 
1. Žádosti provozovatelů pouťových atrakcí. 
2. Reakce na záměr na prodej stavebních parcel a žádosti o prodej stavebních parcel. 
3. Možnosti přesunu autobusové zastávky. 
V. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
I. S výsledkem výběrového řízení na stavbu kanalizace (stoky B, B1, B2) v Nížkově. Výběrové řízení 
organizoval VK Žďársko, který je i investorem akce. Dodavatelem stavby bude firma Gremis, s. r. o., která 
podala nejvýhodnější nabídku. Hlasování pro 11, proti O, zdržel se O, nepřítomen 1, omluveni 3. 
2. S tím, aby pozemek parc. č. 274 o výměře 47 m2 (stavba LV 154), pozemek parc. č. 491 výměře 5 m2 
(koryto vodního toku), pozemek parc. č. 530 o výměře 1161 m2 (koryto vodního toku), pozemek parc. č. 2387 
o výměře 103 m2 (koryto vodního toku), pozemek parc. č. 2431 o výměře 487 m2 (koryto vodního toku) byly 
převedeny na obec Sirákov. Pozemky jsou dosud v majetku státu (bývalý MNV Nížkov). Hlasování pro 9, proti O, 
zdrželi se 3, nepřítomen O, omluveni 3. 
VI. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
1. Námitku na zástavbu lokality Loučka. 
2. Informace o trvajícím zájmu manželů Šichtových ze Sázavy o koupi pozemku ve Špinově (zahrada 
p. č. 251/8) 
3 Žád d j čá i k č 461/14 k ú Nížk ý ěř 2 477 2
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Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Bohuslav Brukner 

    
Testování žáků 9. ročníku v projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na 

jejich rozvoj“
Také v letošním školním roce se žáci naší školy připravují na celostátní testování výsledků žáků 5. a 9. třídy. 
Naše škola již několik let používá testovací projekt „Kvalita školy“. V letošním školním roce se do tohoto 
projektu zapojila jako první 9. třída.  
Žáci 9. třídy vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, chemie, fyziky a biologie, 
kde dosáhli těchto výsledků: 

Předmět Úspěšnost školy v % Porovnání se školami v ČR Porovnání se školami v Kraji Vysočina 

Český jazyk  74,06  94,96 95,65 

Matematika  57,98  95,38 95,65 

Anglický jazyk  72,73 85,65  65,22 

Chemie  51,75  84,45 78,26  

Fyzika  66,56 76,47 52,17 

Biologie  70,03  75,21  52,17 

Výsledky v části porovnání se školami v ČR a se školami v Kraji Vysočina vyjadřují, kolik procent škol dané 
skupiny bylo horších než naše škola. Je–li v tabulce číslo 95, znamená to, že 95 % škol bylo horších a pouze 
5 % škol bylo lepších než naše škola. Z tabulky vyplývá, že škola dosáhla prakticky ve všech testovaných 
předmětech nadprůměrné a vynikající výsledky. Výsledky jsou o to cennější, že nejsou záležitostí jen tohoto 
roku, ale podobně jsme zabodovali i v letech předchozích. Dané výsledky jsou výbornou vizitkou práce jak 
žáků, tak i učitelů školy.  
Každý žák obdržel z testování podrobnou zprávu. 

Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov
 

Nahlédnutí do školky 
Leden přinesl našim předškolákům první větší zkoušku znalostí a dovedností, které si paní učitelky ověřovaly 
při zápisu do základní školy. Zapsáno bylo 11 dětí. 
V únoru začal projekt „Školička, jehož smyslem je pozvolný a klidný přechod dětí do základní školy. Děti  
plní drobné úkoly zadané paní učitelkou a zvykají si na nové prostředí, kamarády.  Tento projekt trvá  dva 
měsíce, každý týden 1 hodinu. 
Také jsme si  s dětmi přiblížili dobu masopustu a uskutečnili ve školce veselý karneval plný soutěží a her. 
V březnu jsme si  obohatili  poznatky o životě dravců praktickou ukázkou se zajímavým vyprávěním,  s tímto  
programem přijeli zaměstnanci ZOO Jihlava a ukázku předvedli na hřišti za sokolovnou.   
Do mateřské školy přijela Mgr. Andrea Jeřábková, aby dětem, dle zájmu rodičů, provedla screeningové 
vyšetření zraku a tak včas podchytila některé oční vady. 
V tomto měsíci proběhl také zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok, při kterém si mohli rodiče 
i děti prohlédnout prostory školy, zapojit se do činností dětí. Bohužel počty zapsaných dětí  jsou mnohem 
větší, než můžeme do mateřské školy přijmout. 
Závěrem měsíce bude v mateřské škole „Jarní burza“, kde si mohou rodiče i přátelé školy zakoupit 
za dobrovolný příspěvek jakýkoliv výrobek s jarní a velikonoční tématikou. Výtěžek burzy je využíván 
pro odměny dětí a pořádání dalších školních akcí. 
V každém měsíci bylo též divadelní představení různých herců s bohatou pohádkovou tématikou, které 
přispívají k obohacení citových prožitků dětí. 

Dagmar Flesarová – ředitelka MŠ Nížkov 

   
Tisková zpráva – 15. březen 2013 
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Na podvodné inzeráty z Anglie nereagujte 
Výhodné nabídky na koupi vozidel vás mohou zbytečně připravit o peníze 
Kriminalisté z odboru analytiky, oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, 
prověřovali v období posledního půl roku celkem jedenáct případů podvodného jednání dosud neznámého 
pachatele, který prostřednictvím internetových inzerátů nabízí výhodný nákup motocyklů, osobních 
automobilů nebo traktorů, které by měly být dovezeny z Anglie. 
„Všechny tyto nabídky, které se objevují na různých internetových serverech, včetně zavedených českých. 
Na první pohled se zdají být velice věrohodné a seriózní, často v češtině, nápadná bývá pouze výhodná cena 
nabízeného zboží.  Jakmile zájemce o koupi projeví zájem, je kontaktován pachatelem, který údajně zajistí 
převoz do ČR zaručenou přepravní společností. Poté je kontaktován neexistující přepravní společností, která 
začne pod různými záminkami lákat peníze z poškozeného. Pokud poškozený zašle na příslušný bankovní účet 
peníze jako zálohu, případně uhradí další náklady spojené s převozem vozidla, nedočká se ani svých peněz 
ani vybraného vozidla,“ varuje před podvodníky mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky.  
Poté takový případ oznámí policistům, kteří zahájí prověřování podezřelého jednání. Variací na tento způsob 
je případ, kdy poškozený nabídl vozidlo k prodeji, fiktivní zájemce z něj vylákal různé poplatky údajně 
spojené s přepravou vozidla a poté kontakt ukončil. 
Některé internetové servery, které se zabývají prodejem ojetých vozidel, již na tyto možné podvodné inzeráty 
reagují a snaží se je ze svých nabídek pravidelně mazat. Současně podvedení lidé varují v internetových 
diskuzích další kupující, aby byli v takových případech velice obezřetní, přesto se ale podvodným nabídkám 
nedá zcela zabránit.  
„Scénář podvodné nabídky bývá vždy velice podobný. Stalo se, že dokonce byl na přepravních poplatcích 
podveden poškozený, který motorové vozidlo do Anglie nabídl k prodeji. Prodávající používá k podvodnému 
jednání bankovních účtů, které  jsou zřízeny u peněžních ústavu ve Velké Británii“ dodává kriminalista 
z oddělení informační kriminality, který případy v našem kraji  prověřuje. Kriminalistům se při prověřování 
podezřelých případů podařilo zjistit, že se jedná v poslední době nejčastěji o Bank Of England nebo 
BARCLAYS Bank.  
Kriminalisté proto opětovně varují všechny občany, kteří by chtěli reagovat na inzeráty s  lákavými 
nabídkami na koupi vozidel, aby neposílali na bankovní účty zřízené u zahraničních bank především pak 
u výše jmenovaných anglických bank finanční prostředky jako různé zálohy na koupi, pojištění, nebo zálohy 
na převoz nabízených vozidel, nebo jiného zboží do České republiky. Ochrání se tak před podvodným 
jednáním neznámých pachatelů, kteří páchají tuto formu trestné činnosti, protože její objasnění je zejména pro 
rozdílnou právní úpravu ve Velké Británii obtížné. 

kpt. JUDr. Dana Čírtková - Oddělení mediální komunikace a PR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

     
Vyměření hranic lesních pozemků v k. ú. Buková u Nížkova, Špinov a Nížkov
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Na konci listopadu roku 2012 probíhalo v katastrálním území Buková u Nížkova a Špinov zjišťování průběhu 
hranic lesních pozemků. Tato akce vznikla na základě žádostí vlastníků pozemků a byla financována 
z prostředků Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou. Zhotovitelem projektu byla firma GB-geodezie s. r. o. 
Všichni dotčení vlastníci byli písemně pozváni, včetně vlastníků sousedních pozemků. V k. ú. Buková se 
z celkového počtu 71 pozvaných dostavilo nebo poslalo zástupce  60 vlastníků,  v k. ú. Špinov  se zúčastnilo 
35 ze 42 pozvaných. Účast byla tedy velmi dobrá. Stanovená komise projednala s vlastníky průběh hranic 
v terénu, odsouhlasené lomové body byly stabilizovány znaky z plastu a vlastník svým podpisem potvrdil 
svůj souhlas s průběhem hranice.  Pro doplnění několik čísel: v k. ú. Buková bylo novým mapováním dotčeno 
168 parcel o přibližné výměře 53 ha, byly vyšetřeny hranice o délce 24 km a použito 578 nových plastových 
mezníků. V k. ú. Špinov to bylo 136 parcel o výměře 74 ha, délka vyšetřené hranice je 25 km a použito bylo 
467 plastových mezníků.  
V současné době jsou zpracovávány výsledky měření a šetření hranic. Výsledkem bude nejen nová digitální 
katastrální mapa, ve které bude zákres pozemků odpovídat skutečnosti, ale také nové upřesněné výměry, které 
budou vypočítané ze souřadnic odsouhlasených lomových bodů. 
V měsíci dubnu bude probíhat námitkové řízení, kdy bude možno na obecním úřadě nahlédnout 
do obnoveného katastrálního operátu. Přesný termín zveřejní obec na své úřední desce a vyhlásí místním 
rozhlasem. Vlastníkům, kteří nemají trvalý pobyt v obci, toto oznámení katastrální úřad zašle.  V uvedeném 
termínu bude na obecním úřadě také přítomen pracovník katastrálního úřadu.  Vlastníci mohou během 
vyložení obnoveného operátu a 15 dní poté podávat námitky proti jeho obsahu.  Po skončení námitkového 
řízení dojde k zapsání nového stavu do katastru nemovitostí. Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného 
katastrálního operátu zašle katastrální úřad obci. Pro vlastníky vzniká povinnost podat nové nebo dílčí daňové 
přiznání správci daně podle stavu ke dni 1. 1. 2014. 
Firma GB-geodezie s. r. o. v současné době provádí zaměření skutečného stavu hranic lesních pozemků 
v katastrálním území Nížkov, kde bude následně probíhat obdobným způsobem zjišťování průběhu hranic. 
Vedoucím této zakázky byl stanoven p. Tomáš Janů, kontakt : janut@geodezie-brno.cz, tel.: 566 623 148. 

Ing. Marta Doležalová, SPÚ Žďár nad Sázavou 

      
Stavební akce na faře

Milí spoluobčané, farníci! 
Chci vám všem ještě jednou poděkovat za vaše přispění 
k uskutečnění obnovy krovu a střešní krytiny na faře. 
Po roční účetní uzávěrce se reálná cena včetně darovaného 
dřeva a víceprací vyšplhala na 2.250.000 Kč. Tuto 
astronomickou sumu se podařilo uhradit díky štědrým 
darům vás všech. Zvláštní měrou přispěli obce, jak jste si 
mohli přečíst už v dřívějších vydáních listů. Bůh nám 
požehnal, a tak se to podařilo. V letošním roce bychom rádi 
obnovili a zrealizovali projekt přístupových cest 
ke Kostnici. Již loni byly zakoupeny žulové kostky za 
výhodnou cenu. Obecní zastupitelstvo podpořilo tuto akci 
štědrým příspěvkem a doufám, že se toto dílo zdaří. 
Pro představu přikládám odborný nákres pana Josefa Bruknera.  

Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov 

     
Velikonoce a bohoslužebné obřady
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Chci vám všem popřát požehnané velikonoční svátky, které nám podle křesťanské tradice zpřítomňují 
ohromnou hodnotu, kterou člověku přiznává Bůh. Každý jeden z nás stojí Kristu za to, aby znovu podstoupil 
velikonoční cestu, na jejímž konci položí svůj život. A aby každému jednomu z nás otevřel perspektivu 
pokračování. Velikonoce nám připomínají, že každý z nás může začít ve svém životě znovu. I kdyby klopýtl 
sebevíc. Události smrti a vzkříšení Ježíše Krista otevřeli definitivně tuto možnost všem lidem dobré vůle. 
A na nový začátek nejsme sami!  
Bohoslužebný program ve svatém týdnu je obvyklý. Ve čtvrtek začneme bohoslužbou v 17:30 s obřadem 
mytí nohou. Po bohoslužbě bude možnost tiché modlitby do 22:00 hodin. Velkopáteční pobožnosti začnou 
rovněž v 17:30 křížovou cestou a po nich bude opět možnost zdržet se v modlitbě do 24:00 hodin. Kostel 
bude k modlitbě otevřen také v sobotu od 8.00 do 15:00. Velikonoční vigilii zahájíme posvěcením ohně 
v 19:00 hodin před kostelem. Program svátečních bohoslužeb v neděli a pondělí je obvyklý nedělní. Pokud 
byste zatoužili po svátosti smíření, velikonoční zpovídání proběhne 23. 3. od 13.30 do 16.00 hodin. Jinak je 
možno přede mší svatou, nebo soukromě po domluvě. Tak i v případě, že si potřebujete o něčem důležitém 
promluvit. Telefon je k dispozici na nástěnce u kostela. 

Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov 

     
Obnova sadu

Na sklonku kalendářního roku 2012 proběhla pod vedením pana Josefa Bruknera a za účasti asi 15 mužů 
a několika dětí prořezávka farního sadu na stráni směrem ke Špinovu. Kvůli poruše štěpkovače nebyl sad 
zatím načisto doklizen. O budoucnosti sadu se v průběhu prací i na pastorační radě farnosti vedla diskuze, ze 
které vzešel následující plán. Farnost zakoupí asi 50 ovocných stromků na vyprázdněná místa po vzrostlých 
stromech a budou na jaře tohoto roku dosázena. Ve farním sadu je asi 20 řad stromů po spádnici, které budou 
na krajních stromech označeny čísly. V těchto řadách je, nebo bude, průměrně 10 stromů. Tyto jednotlivé 
řady jsou nabídnuty zájemcům o bezplatný, ale nikoliv bezpracný pronájem. 
Prosím tedy všechny, kteří mají zájem, aby se přihlásili u pana Josefa Bruknera. Následně bude uspořádána na 
faře informační schůzka pro zájemce tak, aby se dohodl další harmonogram a postup prací. Předpoklad je, že 
bude nastaven „Provozní řád farního sadu“, kde bude uvedeno, kdo má kterou řadu, za kterou bude 
zodpovídat, minimálně dvakrát ročně ji poseče, bude provádět údržbu stromů a sklízet plody ze stromů. 
Veliké díky všem za nezištnou pomoc ve svém volném čase a na své náklady! 

Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov 

      
Možná přijde i … papež a pozvánky na jarní kulturní akce na faře 2013 

Rád vás upozorňuji a zvu na akce konané v jarním období na faře.  
6. 4. v 18:00 hodin uvedeme při příležitosti nadcházející nížkovské pouti v kostele koncert Doteky strun 
a kouzla měchu v podání loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Baštové. Podrobnější informace 
na www.loutna.cz 
24. 5. srdečně zvu na Noc kostelů konanou po celé republice, ke které se již po druhé připojíme i my 
v Nížkově. Účast přislíbila také hudební skupina La Via z Přibyslavi.  
5. 7. se připojíme k národní pouti na Velehrad při příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila 
a Metoděje na Moravu. Kdo ví, možná přijede i nový papež František!  

Mgr. Pavel Sandtner - duchovní správce farnosti Nížkov 

           
Informace o úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

MŠMT vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 
1. 9. 2013. Škola musí zařadit Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální 
časové dotaci 6 hodin. Škola musí daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího 
jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Toto neplatí v roce 
2013/2014 pro 9. ročník. Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace je přesunuto učivo o zlomcích 
a desetinných číslech již na 1. stupeň ZŠ. Další úpravy byly provedeny v oblastech: Dopravní výchova, 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, 
Sexuální a rodinná výchova. Více informací najdete na stránkách MŠMT:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani.  

Mgr. Marta Novotná
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Soutěže stolních tenistů téměř dohrány
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Stolnětenisová sezóna 2012-2013 je pro hráče TJ Sokol Nížkov téměř u konce, většina okresních soutěží je už 
dohrána. V nich nás stejně jako předchozí sezónu zastupovala tři družstva. V nejvyšší okresní soutěži obsadilo 
naše „Céčko“ 9. místo, „Déčko“ se umístilo v Okresním přeboru IV. třídy na pěkném 3. místě, „Éčko“ je v 
Okresní soutěži na průběžném 9. místě před odehráním posledních dvou utkání. Níže jsou tabulky okresních 
soutěží, v nichž nastupovala naše družstva. 
V krajských soutěžích je naše „A“ družstvo v Krajském přeboru I. třídy na průběžném 5. místě, „B“ družstvo 
v Krajském přeboru II. třídy pak průběžně na 10. místě. Tabulky krajských soutěží před odehráním 
posledního dvoukola jsou taktéž níže. 

Okresní přebor I. třídy 

 
 

Okresní přebor IV. třídy 

 
 

Okresní soutěž 

 
Krajský přebor I. třídy 



 

 1

Ing. Ondřej Pospíchal 

      
Pozvánka na běh „Kolem daňčí obory“

Oddíl atletiky TJ Sokol Nížkov zve srdečně všechny příznivce sportu na 6. ročník přespolního běhu „Kolem 
daňčí obory“, který se uskuteční v sobotu 27. dubna v areálu u koupaliště. Prezence účastníků bude od 
9 hodin, zúčastnit se mohou běžci a běžkyně všech věkových kategorií. Občerstvení zajištěno. 

Mgr. Kamila Pospíchalová Ph.D.
 

Projekt EU „Peníze školám“
Základní škola Nížkov využila nabídky Evropské unie a zapojila se do projektu „EU peníze školám“. 
Na základě projektové žádosti se podařilo získat 955 034,-Kč. Finanční prostředky z projektu využijeme 
na modernizaci a zkvalitnění výuky. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat 30 měsíců 
(od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2015).  

Mgr. Marta Novotná
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