
Číslo 4 Ročník 2013
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
na konci roku 2013 Vám děkuji za spolupráci. 

Přeji Vám radostné a požehnané prožití svátků vánočních a do nového
roku Vám přeji vše dobré, především pevné zdraví a hodně šťastných

a radostných dnů.
Jan Mokrý – starosta obce

Ohlédnutí za druhým pololetím v roce 2013.

V obci byl proveden podzimní úklid. Byla dokončena stavba kanalizace v souběhu se zatrubněným potokem.
V obecních lesích proběhla nahodilá i plánovaná těžba dřeva. 
Dne 10. 12. byla zkolaudována stavba technického a sociálního zázemí u koupaliště „Výletiště“. 
Dále byly opraveny místní komunikace u č. p. 66 a č. p. 30 včetně vpustí a obrubníků. Na opravu komunikací
jsme obdrželi dotaci z Kraje Vysočina.
V lokalitě U Sadu bylo rozšířeno parkoviště.
Na bytovém domě o devíti bytech byly opraveny komíny. 
U č. p. 106 byla zhotovena kanalizace na odrážení dešťových vod. 
V budově OÚ bylo provedena úprava rozvodu plynu, takže OÚ i pošta mají samostatné vytápění. 
Po dohodě se státním podnikem Lesy ČR, které je správcem Nížkovského potoka,  bylo opraveno koryto
potoka u č. p. 84.
Konečně jsme se také dočkali opravy krajské silnice z Bukové do Špinova. 
V Bukové u prodejny bylo opraveno schodiště a přilehlý chodník. 

Jan Mokrý – starosta obce

Přání 
Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.

(B. Pascal)

Radostné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a pohody přejí všem občanům

zastupitelé Obce Nížkov
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Žádost
Na začátku  zimního  období  opětovně žádám řidiče,  aby neparkovali  na  místních  komunikacích.  Většina
komunikací je úzkých a těžko se provádí zimní údržba. 

Jan Mokrý – starosta obce

Výstavba kanalizace

Jan Mokrý – starosta obce

Pozvání
Dovolím si vás pozvat a upozornit na několik dobročinných akcí, které chystáme ve farnosti.
22.  12.  (neděle)  -  18:00  -  adventní  benefiční  vystoupení  hudebního  uskupení  Svatopluk  ze  Žďáru  nad
Sázavou (na obnovu varhan)
25. 12. (středa) – 17:00 - jesličková pobožnost
26. 12. (čtvrtek) - 17.00 - vánoční benefiční hudební vystoupení dětí a mládeže z farnosti
11. 1. - celostátní tříkrálová sbírka

Mgr. Pavel Sandtner – duchovní správce
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Informace
Počet obyvatel k 10. 12. 2013: 
Nížkov - 770 obyvatel, Buková - 156 obyvatel, Špinov - 43 obyvatel. 
Celkem - 969 obyvatel, z toho 485 mužů a 484 žen.

Během roku 2013 se narodilo 8 dětí – 5 chlapců a 3 dívky.
Bylo uzavřeno 8 sňatků.
Zemřeli 4 spoluobčané.
Odstěhovalo se 16 osob. Přistěhovalo se 6 osob.

Na OÚ je k dispozici posledních 20 kusů kompostérů. Kdo by měl zájem,
může se přihlásí na OÚ. 

Jan Mokrý – starosta obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 25. a 26. 10. 2013
 Nížkov, Špinov Buková

Celkový počet voličů v okrsku 625 122
Počet odevzdaných obálek 410 105
Počet platných hlasů 408 104

 Počet hlasů
Strana   Nížkov, Špinov Buková
Česká strana sociálně demokratická 67 28
Strana svobodných občanů 4 4
Česká pirátská strana 3 1
TOP 09 35 6
HLAVU VZHURU – volební blok 1 2
Občanská demokratická strana 24 3
Politické hnutí Změna 0 0
Strana soukromníků České republiky 0 0
KDU - ČSL 98 32
Suverenita-Strana zdravého rozumu 2 2
Aktiv nezávislých občanů 0 0
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 9 0
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 19 5
Dělnická strana sociální spravedlnosti 0 0
ANO 2011 71 9
Komunistická strana Čech a Moravy 65 12
LEV 21 – Národní socialisté 0 0
Strana zelených 10 0

Michaela Kellnerová

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 4. 10. 2013
č. j. ZO/8/2013

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasováni pro 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 5, omluveni 2.

2. Prodej části pozemku p. č. 461/14 o výměře cca 500 m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem.
Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.

3. Dodatek č. 2 mezi podílnickými obcemi LDO a Lesním družstvem Přibyslav.  Hlasování pro 13, proti  0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 2.

4. Dodatek č. 3 (k. ú. Buková), Dodatek číslo 2 (k. ú. Nížkov) a Dodatek č. 2 (k. ú. Špinov) ke smlouvě
nájemní mezi ZD Nížkov a obcí. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

5. Smlouvu o právu provést stavbu na vodovodní a kanalizační přípojku u čísla popisného 38. Schválení je
podmíněno provedením úklidu na přilehlých obecních pozemcích. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

6. Zadání studie na řešení dopravní situace na sídlišti za sokolovnou.  Hlasování  pro 13, proti  0,  zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluveni 2.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stylstav s. r. o. Křižanov. Platnost dodatku je od 24. 9. 2013.
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Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

8. Rozpočtové opatření číslo 4/2013 ze dne 4. 10. 2013, rozpočtové změny číslo 102-113. Hlasování pro 13, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

9. Obložení schodů u základní školy kamenem. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

10. Finanční dar k vítání občánků ve výši 2000,- Kč. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

11. Neuzavření nájemní smlouvy s paní Dejmalovou a nařízení opuštění bytu do 15. 10. 2013.  Hlasování pro 9,
proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluveni 2.

12. Umístění zrcadla na křižovatce u č. p. 186. Stavbu provede firma DOSIP.  Hlasování  pro 10,  proti  0,  zdržel  se  3,
nepřítomen 0, omluveni 2.

II. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Členem finančního výboru pana Bohuslava Eliáše. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluveni 2.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Řešení dopravní situace v lokalitě za sokolovnou.
2. Možnosti změny technologie opravy schodů u základní školy.
3. Možnosti daru při vítání občánků.
4. Možnost jednání s panem Horkým o parkovišti u bytovky na sídlišti za sokolovnou.
5. Možnost pronájmu nového zázemí u koupaliště.
6. Možnost jiného než pátečního termínu jednání zastupitelstva obce.
7. Možnost umístění zrcadla na křižovatce u č. p. 13 v Bukové.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o:
1. Průběhu stavby, změnách a vícepracích na stavbě technického a sociálního zázemí u koupaliště. V rozpočtu
stavby nebyly náklady cca za 600 tisíc.
2. Jednáních s firmou Gremis o dodělání pozemních úprav na stavbě kanalizace Stoka B, Bl a B2.
3. Tom, že na stavbě kanalizace Stoka B, B1, B2 budou vícenáklady.
4. Přípravě asfaltování silnic u č. p. 30 a čp. 66.
5. Jednáních s Pytlíkovými a paní Dejmalovou. Paní Dejmalová dosud nemá uzavřenou nájemní smlouvu.
6. Stížnostech na zubní lékařku, že nechce zaregistrovat nové pacienty.
7.  Tom,  že  snížením nosnosti  mostu  u škrobárny na  jednu polovinu dojde dle  projektanta  k úspoře cca
19 tisíc.
8. Průběhu opravy komínů na obecním domě o devíti bytových jednotkách.
9. Přípravě opravy podesty a schodů v obecním bytě č. p. 199.
10. Přípravě výstavby parkoviště U Sadu.
11. Možnosti ponechání dřevěné stavby u koupaliště, případně její opravy.
12. Tom, že po odchodu Ing. Ondřeje Pospíchala ve finančním výboru chybí jeden člen.
13. Opadávající omítce u nových balkónových dveří na obecním domě o sedmi bytových jednotkách.
14. Zkoušce umístění zrcadla na křižovatce u Dvořákových.
15. Možnosti sečení pozemků okolo silnic SÚS.

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 8. 11. 2013
č. j. ZO/9/2013

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1.

2. Rozpočtové opatření číslo 5/2013 ze dne 8. 11. 2013, rozpočtové změny č. 114-128.  Hlasování  pro 13, proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1.

3. Dodatek č. 2 k SOD č. 07/2013 s firmou Stylstav s. r. o. na změny na novostavbě „Výletiště" Nížkov
(doplatek za vícepráce v částce 585 277,- Kč). Hlasování pro 9, proti O, zdrželo se 5, nepřítomen 0, omluven 1.

4.  Smlouvu  se  Svazem  vodovodů  a  kanalizací  Žďársko  o  příspěvku  na  stavbu  vodovodu  a  kanalizace
pro 4 RD - Loučka, III. etapa v celkové hodnotě díla 359 429,19 Kč.  Hlasování  pro 13, proti  O, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluven 1.

5. Smlouvu o poskytnutí  příspěvku na provoz DPŽ Nížkov ve výši 35 000,-  Kč Diecézní  charitě  Brno,
oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Hlasování pro 14, proti O, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s. r. o. Ústí nad Labem. Hlasování pro 14, proti O, zdržel se O,
nepřítomen O, omluven 1.

7. Smlouvu 1040003764/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s. Hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

8.  Starostu  Jana  Mokrého,  který  bude  spolupracovat  s  pořizovatelem  v  procesu  pořizování  změny  č.  2
Územního plánu obce Nížkov, v souladu s ust. § 47 a § 53 Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
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a stavebním řádu (stavební  zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jde o změnu územního plánu na žádost
firmy Niros s. r. o. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

9. Vybudování dešťové kanalizace u stavby "Výletiště“. Hlasování pro 14, proti O, zdržel se O, nepřítomen 0, omluven 1.

1O. Vybílení obecního bytu č. 222/1. Hlasování pro 14, proti O, zdržel se O, nepřítomen O, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zadání výroby malované mapy. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se O. nepřítomen 0, omluven 1.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Je-li bezpodmínečně nutné v současné době stavět nový most u škrobárny.
2. Návrhy na sestavení rozpočtu na rok 2014.
3. Termín pokácení jasanů u Hlávkových.
4. Probíhající jednání o zápisu čistírny odpadních vod do katastru.
5. Průběh probírky v obecních lesích.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
V. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Realizovaných akcích (kanál u č. p. 106, zrcadlo u č. p. 186., cesta u č. p. 66 a u č. p. 30, parkoviště
U Sadu, oprava komínů a schodiště v domě o devíti bytových jednotkách).
2. Problémech okolo obecního bytu 222/1.
3. Nutnosti vybudování dešťové kanalizace u „Výletiště".

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová

Z činnosti Mateřské školy Nížkov
V letošním školním roce je zapsaných  42 dětí, i když zájem o předškolní vzdělávání byl větší než kapacita
školy,  proto některé děti dojíždí do Mateřské školy Poděšín  a Nové Veselí.  Mateřskou školu navštěvuje
38 dětí  z Nížkova,   5  z Bukové a 2 ze Špinova.  Od září  nastoupila   nová paní  učitelka  M. Dočekalová.
Všechny pracovnice jsou kvalifikované.
Soustavně  spolupracujeme  s PPP  a  SPC  Žďár  nad  Sázavou,  nepravidelně  zajišťujeme  pro  rodiče  oční
vyšetření dětí zvané screening, který zajišťuje Mgr. Jeřábková (dle zájmu rodičů). 
Zajistili  jsme externího lektora pro vedení zájmových kroužků a to anglického jazyka a hry na flétničku.
Jsme  dvojtřídní  mateřská  škola,  kam
dochází  děti  zpravidla  od  3  do  6  let.
Posilujeme sebedůvěru dětí, samostatnost
při  sebeobsluze  a  rozhodování,  tvořivost
dětí,  rozvíjíme  dovednosti  ke  zdravému
životnímu  stylu,  ochraně  přírody
a životnímu prostředí.
Tvoříme s dětmi  pravidla  chování  v MŠ,
prostřednictvím pohádek, příběhů, scének
a  divadelních  představení  řešíme
nejrůznější  situace.  Díky  programu
„Integrace“  mají  děti  zkušenost
s kamarády,  kteří  mají  nějaký  handicap.
Učí  se  toleranci,  empatii,  asertivnímu
chování,  pomoci,  respektování  osobnosti
i odlišnosti jedince.
Environmentální  vzdělávání   je  v naší
MŠ prioritní a provází naše děti každodenně - ochrana zdraví, správná životospráva, ochrana před úrazem,
ochrana našeho okolí, život na planetě Zemi, jak můžeme pomoci my – učí se třídit  odpady,  soutěží ve sběru
papíru, pomerančové kůry, učí se neplýtvat vodou a energí. Seznamujeme je s přírodními oblastmi v našem
okolí i v kraji, ať již při vycházkách, či různých exkurzích nebo výletech.  
V květnu proběhla na naší škole kontrola ČŠI s pozitivním výsledkem ohodnocení.
Snažíme se vytvářet takové prostředí, kde děti prožívají šťastné a bezstarostné dětství.
Závěrem roku,  bychom  chtěli   popřát  všem občanům radostné a klidné prožití  svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Dagmar Flesarová – ředitelka MŠ Nížkov
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Vyměření hranic lesních pozemků v k. ú. Buková u Nížkova, Špinov a daňová povinnost, KPÚ
Jak jistě  víte,  na konci  listopadu roku 2012 proběhlo v katastrálním území  Buková u Nížkova a  Špinov
zjišťování průběhu hranic lesních pozemků. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa na části území, ve
které  zákres  pozemků  odpovídá  skutečnosti,  ale  také  nové  upřesněné  výměry,  které  jsou  vypočítané
ze souřadnic odsouhlasených a zaměřených lomových bodů. Pro vlastníky pozemků dotčených touto akcí
vzniká povinnost podat dílčí daňové přiznání správci daně podle stavu ke dni 1. 1. 2014.
Byl jsem se informovat na Finančním úřadě ve Žďáru nad Sázavou u paní Markové (tel: 566 652 366), která
má Obec Nížkov na starosti, zda je to nutné řešit opravdu individuálně (každý vlastník zvlášť). Bohužel tomu
tak  je,  a  tak  jsem alespoň  domluvil,  že  po  16.  prosinci  vyzvednu  nové  formuláře  k dani  z nemovitostí
(finanční úřad je bude mít k dispozici  až po tomto datu), a nechám je na Obecním úřadě v Nížkově pro
vlastníky  k vyzvednutí.  Dotčení  vlastníci  z katastrálních  území  Buková  u  Nížkova  a  Špinov pak  musí
nejpozději do 31. ledna 2014 podat sami dílčí daňové přiznání k změnou dotčeným parcelám. Není třeba
objednávat nové výpisy z katastru nemovitostí apod., potřebná data mají na FÚ k dispozici.
Tato  povinnost  se  nevztahuje  na  vlastníky  dotčené  vyměřením hranic  lesních  pozemků  v  k.  ú.  Nížkov,
protože k promítnutí do operátu dojde až v příštím roce na jaře, a tudíž povinnost podat dílčí daňové přiznání
správci daně bude pro k. ú. Nížkov až  ke dni 31. 1. 2015.
Ještě si dovolím jednu informaci ohledně komplexních pozemkových úprav. Zjistil jsem od Ing. Pejchala
z Pozemkového úřadu ve Žďáru nad Sázavou, že nyní je čekací lhůta od podání žádostí vlastníky po zahájení
pozemkové úpravy asi 5 let. A protože nic nejde samo, dovoluji si tímto snad vyvolat diskuzi mezi vlastníky
i nájemci pozemků a zastupiteli Obce Nížkova, zda už neuzrál čas alespoň pro podání žádosti Pozemkovému
úřadu, ke které je nezbytný jejich zájem o tuto akci.

Josef Brukner

Farnost Nížkov
Milí občané,
pro  nadcházející  vánoční  čas  Vám  všem  přeji  a  vyprošuji  pokoj  v rodinách,  sousedské  smíření
a trpělivou  snášenlivost  jedněch  s druhými,  co  se  týče  našich  chyb  a  slabostí. Chci  Vás  požádat
o otevřenost  k odpuštění  a  smíru všude tam,  kde vládne hněv a  nesnášenlivost,  kde neodpuštění  a  touha
po pomstě otravuje naše srdce. Prorok Izaiáš ve starých biblických textech volá: překujte kopí ve vinařské
nože a meče zkujte v radlice. Kéž by nám Bůh požehnal, abychom společnou prací a snahou o dobro všech
otupili ostří svých svárů a dokázali si podat ruce a vzájemně si pomoci.
Chudé betlémské dítě se narodilo ve stáji. Boží Syn neměl ani na peřinku. Narodil se do světa dosti násilného,
ovládaného mocenskými klikami a vládci. A to zcela bez protekce a zastání ve vlivných kruzích. Přesto se
narodil. A v jeho životě se Slovo mohlo stát Tělem. Bůh v Ježíši Kristu obnovil člověka v jeho originální
schopnosti lásky. A proto, že se narodil, mohl později formovat ostatní lidi. Takže vznikla celá křesťanská
civilizace, v níž kořeníme i my. Ať se nám to líbí, nebo ne. 
Přimlouvám se tedy u vás všech, kteří se chystáte rodit děti do tohoto nejistého světa, nebojte se toho. Jeden
člověk změnil svět. A každý jeden další člověk může mít ve spojení s tímto Kristem klíčovou úlohu pro náš
společenský, občanský i farní život. Než jsme se narodili, možná i o nás se uvažovalo, budeme mít další dítě?
Určitě se rodiče vždy rozhodovali. Tak i rodiče Mozarta, Michelangela, Masaryka či svatého Václava. Bůh
žehnej dětem a rodičům, kteří mají odvahu uvádět je do světa, ačkoli je to náročná a tísnivá odpovědnost.

Mgr. Pavel Sandtner – duchovní správce

Myslivecké sdružení Nížkov
V letošním roce má náš spolek 21 členů. Zájem o myslivost projevili 2 adepti, kteří by měli skládat zkoušku
z myslivosti v příštím roce. 
Dne  31.  3.  2013  skončila  desetiletá  nájemní  smlouva,  proto  jsme  byli  povinni  společně  s  Honebním
společenstvem Nížkov svolat valnou hromadu. Jelikož se neměnil zákon o myslivosti, v prodloužení nájemní
smlouvy nenastal žádný problém a smlouva byla prodloužena na dalších 10 let.
Hlavní naší náplní je o zvěř pečovat a samozřejmě i zvěř lovit. Velký důraz klademe na zimní přikrmování,
kdy jsme zajistili  35 q ovsa, 22 q speciálních granulí pro spárkatou zvěř, kvalitní  sušenou jetel a nemalé
množství brambor, jablek, jeřabin a kaštanů, které nám děti sbírají.
V letošní lovecké sezóně jsme ulovili zatím 24 ks srnčí zvěře, 16 lišek a na prvním společném honě 11 zajíců.
Bohužel i letošní rok byl ve znamení úbytku srnčí zvěře, zvláště srnčat. Důvodem je studené a mokré jaro,
kdy se srnčata rodí, ale také značné ztráty nastávají při jarních senosečích na zemědělských pozemcích.
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Zúčastnili  jsme se tak jako každoročně brigády v ZD. Na naší bažantnici  jsme vybudovali  opěrnou zeď
a přístřešek na grilování, kde jsme v létě pořádali tradiční setkání s přáteli a rodinnými příslušníky.
Dne  16.  11.  2013  jsme  pořádali  tradiční  zábavu  ,,Poslední  leč'',  kde  nabízíme  zájemcům  o  zvěřinové
speciality možnost jejich zakoupení.
Naše činnost je různorodá, toto byl výčet těch nejdůležitějších akcí, které jsme pořádali. Chtěli bychom
poděkovat našim členům za práci pro náš spolek a Vám spoluobčanům za pochopení pro naši činnost
a popřát všem hodně zdraví a štěstí v novém roce.                                                                 Myslivosti zdar!

Pavel Němec

Český svaz žen
ČESKÝ SVAZ  ŽEN Nížkov má v roce 2013  36 členek.
16. 6. 2013 jsme již podeváté pořádaly tradiční  dětské sportovní odpoledne. Tentokrát  jsme termín kvůli
nepříznivému počasí dvakrát posouvaly, ale nakonec se to vyplatilo. Bylo krásně teplo, děti i dospělí se dobře
bavili. Na úvod nám děti ze ZŠ zatančily vystoupení "STREET DANCE", které se všem moc líbilo a sklidily
velký potlesk. Rozdalo se 90 cen jako odměny za soutěžení, zábavné atrakce byly plně využity a obsazeny
po celé odpoledne.  Všichni jsme strávili pěkné chvíle. Chceme poděkovat Obci Nížkov, ZD Nížkov a firmě
Fritagro za sponzorské dary a všem přítomným za účast a pomoc při organizaci. Již nyní se těšíme na příští
červen.
Po celý rok jezdí naše členky s rodinnými příslušníky do Horáckého divadla v Jihlavě. Sezóna začíná v září,
končí v červnu. Představení jsou různých žánrů.  Za sezónu zhlédnou 6 představení.  Doprava je zajištěna
autobusem z Nížkova a zpět. Vítáme další zájemce.
Přejeme všem občanům krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Ilona Toufarová

Z činnosti TJ Sokol Nížkov
Organizování tradičních akcí, to byla hlavní činnost v TJ v roce 2013. Přespolní běh, turnaj v malé kopané,
vánoční turnaj ve stolním tenise. Ze společenských  akcí to bylo uspořádání čtyř tanečních zábav.
Pokračovalo  se  v postupném  vylepšování  interiéru  sokolovny,  výměnou  svítidel  a  nouzového  osvětlení,
včetně  každoroční  údržby  topení  a  podlahy.  Na  jevišti  byla  položena  zcela  nová  parketová  podlaha.
Z tělocvičného nářadí byly zakoupeny tři lavičky a dvě žíněnky.
Sokolovna je v podstatě v provozu každý den, zvláště v zimních měsících, přesto máme v denním rozvrhu
rezervy. Jedná se hlavně o cvičební hodiny před 17 hodinou. Je to dáno nedostatkem cvičitelů a také jejich
uvolněním před touto hodinou, pokud jsou zaměstnáni.
Je naší snahou všechny tradiční akce pořádat ve stejném termínu a lze si jen přát, aby se jich aktivně účastnilo
co nejvíce místních.
Poděkování patří všem, kteří nějakým způsobem pomáhali.
S přáním všeho nejlepšího v roce 2014.

Stanislav Neuvirt

Z činnosti SDH Nížkov
V březnu se starosta sboru Jiří Frühbauer zúčastnil okresního setkání všech starostů hasičských sborů okresu
Žďár nad Sázavou v Nové Městě na Moravě.
V březnu bylo také školení kronikářů sborů za účasti okresního kronikáře M. Kružíka, kterého se zúčastnil
jednatel sboru Josef Laštovička.
V dubnu jako každý rok členové sboru sebrali po vsi staré železo.
26. dubna vyhlásil okrsek Velká Losenice cvičný poplach pro všechny sbory okrsku. Jako námět byl určen
kravín v Pořežíně a vodní zdroj potok u Nových Dvorů. Dopravu vody ze vzdálenosti 950 m s převýšením
91 m zajišťovalo 11 hasičských stříkaček.
V květnu hasiči vystříkali koupaliště od nánosu. Při průvodu Božího těla po vsi hasiči zabezpečili bezpečnost
průvodu po silnici a také se průvodu zúčastnili.
9. 6. byl náš sbor pověřen okrskovým výborem uspořádat hasičskou soutěž pro sbory okresu. Soutěž se skládá
z požárního útoku, štafety 8 x 50 m a z teorie. Soutěž byla připravena na poli Zemědělského družstva za
hřbitovem. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 družstev.
Protože se stále zvyšuje věkový průměr členů sboru, tak je třeba náš sbor doplnit o mladé lidi. Nabízíme
ženám  i  mužům,  kteří  by  chtěli  ve  sboru  pracovat  a  být  připraveni  při  náhlé  potřebě  pomoci  svým
spoluobčanům v nouzi, aby se přihlásili starostovi nebo jednateli sboru.
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Všem občanům Nížkova přejeme pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, spokojenosti a Božího
požehnání v novém roce.

Josef Laštovička – jednatel sboru

Výsledky hasičské soutěže
Děti mladší:

1. Velká Losenice
2. Nové Dvory

Děti starší:
1. Nové Dvory
2. Velká Losenice

Muži:
1. Vepřová II.
2. Velká Losenice I.
3. Vepřová I.

Ženy:
1. Nové Dvory
2. Velká Losenice II.
3. Sázava

Senioři:
1. Velká Losenice
2. Nové Dvory
3. Sázava

Josef Laštovička – jednatel sboru

Zpráva o činnosti SDH Špinov za rok 2013
Vážení příznivci SDH,
dovolte mi, abych Vás krátce informovala o činnosti naší organizace
v roce 2013.
V letošním  roce  členové  SDH  Špinov  provedli  údržbu  výzbroje
i výstroje mužstva, námětové cvičení  a školení v rámci sboru. 
Členové  sdružení  se  v letošním  roce  aktivně  podíleli  na  vyčištění
a výlovu místních vodních nádrží, údržbě obecní zeleně a odplevelení
dětského  hřiště.  Byly  provedeny  dokončovací  práce  na  sestrojeném
vozíku za osobní automobil pro hasičskou stříkačku a za pomoci členů
SDH  bylo  připraveno  několik  společenských  akcí,  například  pálení
čarodějnic či sousedské posezení. 
Účast členů na akcích pořádaných pro SDH:

• Výroční valná hromada okrsku; Velká Losenice (leden)
• Shromáždění  starostů  OSH  ČMS;  Nové  Město  na  Moravě

(březen)
• Setkání kronikářů SDH; Sázava (březen)
• Námětové cvičení; obec Pořežín; přiložené foto (duben)
• Okrsková soutěž; Nížkov (červen)

Aktuální informace  o  hasičském  dění  je  možné  sledovat  na  našich  webových  stránkách
http://spinov.webnode.cz/.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří se podílejí na pořádání společenských
akcí a na chodu celého sboru.
Členové SDH Špinov přejí všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2014.

Iveta Šorfová

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 11. prosince jich šetřili v Kraji Vysočina již
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399.  Při  těchto  nehodách  zahynuly  čtyři  osoby,  12  se  jich  zranilo  těžce  a  161  lehce.  Škodu,  vzniklou
při těchto  nehodách,  policisté  vyčíslili  na  téměř  27.000.000  korun.  Dále  policisté  zjistili,  že  32  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    
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
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účastníkem,  oznamovat,  můžou  zatelefonovat  na linku  158,  kde  jim  policisté  potřebné  informace  rádi
poskytnou.

nprap. Martin Dušek – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, preventivně informační skupina Jihlava

Informace ze Základní školy Nížkov
Základní  školu Nížkov ve školním roce 2013 -  2014 navštěvuje 147 žáků (1.  ročník 12 žáků,  2.  ročník
18 žáků, 3. ročník 24 žáků, 4. ročník 17 žáků, 5. ročník 14 žáků, 6.  ročník 16 žáků, 7.  ročník 16 žáků,
8. ročník 16 žáků a 9. ročník 14 žáků).
Zaměstnanci školy: 
Vedení školy: Mgr. František Sládek -  ředitel ZŠ, předseda ŠSK, metodik předmětů výchovného zaměření,
Mgr. Marta Novotná - zástupce ředitele, metodik ICT, koordinátor ICT, správce sítě
Pedagogický  sbor: Mgr.  Miluše  Chalupová  -  školní  metodik  prevence,  třídní  učitelka  1.  ročníku,
Ivana Junová – koordinátorka environmentální výchovy, předsedkyně metodického sdružení, třídní učitelka
2. ročníku,  Mgr.  Martina  Klímová  -  koordinátorka  ŠVP, Mgr.  Hana Kučerová – metodička  humanitních
předmětů,  třídní  učitelka  6.  ročníku,  Mgr.  Lenka  Křehlíková  -  třídní  učitelka  3.  ročníku,
Mgr. Iveta Letmajerová – třídní učitelka 5. ročníku, Mgr. Martina Maloušková – třídní učitelka 9. ročníku,
Mgr.  Petra  Musilová  -  výchovný  poradce,  vedoucí  školního  poradenského  pracoviště,  kariérní  poradce,
speciální pedagog, třídní učitelka 8. ročníku, Mgr. Hana Svobodová – třídní učitelka 7. ročníku, Mgr. Tereza
Valová – třídní učitelka 4. ročníku
Pedagogové na částečný úvazek:  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  mateřské  a  rodičovské  dovolené:  Mgr.  Michaela  Dvořáková,  Mgr.  Alena  Šorfová
Uttendorfská , Mgr. Lenka Šrámková, Mgr. Anna Vodáková, Mgr. Lucie Zezulová
Učitelé náboženství: Jitka Mokrá, Mgr. Pavel Sandtner
Materiální vybavení školy:
Škola má k dispozici  9 kmenových tříd,  z nichž jedna je zařízena pro výuku českého jazyka,  jedna jako
hudebna, jedna je určena pro výuku dějepisu a ostatních humanitních předmětů a jedna pro výuku zeměpisu
a matematiky a 6 odborných učeben (jazykovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, ateliér
pro  výtvarnou  výchovu  a  chemickou  a  fyzikální  laboratoř),  které  jsou  vybaveny  moderní  didaktickou
technikou a učebními pomůckami. Žáci a učitelé mají k dispozici 50 počítačů připojených na internet, čtyři
interaktivní učebny (tři s interaktivní tabulí a jednu s interaktivním dataprojektorem) a dvě učebny vybavené
dataprojektorem. Školní družina má samostatnou místnost. Výuka tělocviku probíhá na hřišti za sokolovnou,
ve sportovním areálu u koupaliště nebo v sokolovně TJ Sokol Nížkov. Škola má k dispozici školní pozemek
za  sokolovnou,  zahradu  vedle  školy  a  asfaltovou  plochu  před  školou,  které  jsou  využívány  při  výuce
předmětů s výchovným zaměřením a o přestávkách.
Naše žákyně 7. ročníku Pavlína Rosecká se v průběhu celého roku zúčastňovala s úspěchem turnajů judo –
Českého poháru judo. Vybojovala si nominaci na závěrečný Přebor České republiky v Hranicích na Moravě.
Pro  kolektiv  JUDO  SAVADA  Polná  vybojovala  na  Přeboru  ČR  5.  místo  v  hmotnostní  kategorii
do 44 kg - starší žákyně.
17. 9. 2013 se Pazour Jiří, Štohanzl Martin, Musil Vojtěch a Marková Jana zúčastnili přírodovědné soutěže
Jeřabinka a obsadili velice pěkné 4. místo. 8. 11. 2013 se žáci Krčál Tomáš, Dočekal Jakub, Prchal Lukáš,
Pernička Jindřich, Landa Jiří, Vlček Jan, Vlček David, Vlček Lukáš, Chvátal Marek, Musil Bohuslav, Poul
Jan a Vlček Tomáš zúčastnili  turnaje v miniházené a obsadili  2. (žáci 1. až 3. ročníku ) a 6. místo (žáci
4. a 5. ročníku).
Zaměstnanci Základní školy Nížkov přejí všem občanům Nížkova krásné vánoční svátky a hodně opti-
mismu, zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce.

Mgr. Marta Novotná

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 2013, 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.
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