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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím na začátku jara.
Letošní zima byla nezvykle mírná (doufám, že se již nevrátí). V zimním
období  každoročně  probíhají  přípravy  na  různé  investice  a  opravy.
Podobně tomu bylo i letos. Pracuje se na projektu přemístění autobusové
zastávky  a  celkové  úpravě  prostranství  před  sokolovnou  (viz  příloha).
Vyřizujeme  stavební  povolení  na  stavbu  mostu  u  škrobárny.  Dále  se
pracuje  na projektu  rekonstrukce  hřiště  za  sokolovnou.  Hřiště  bude
víceúčelové  pro  několik  druhů sportu  (viz  příloha).  Dále  se  připravuje
rekonstrukce ulice Farní (za prodejnou). V Bukové se připravuje oprava

komunikace u č. p. 14 a zpevnění obecní komunikace k novostavbě rodinného domku pana Jana Wasserbauera.
Ve škole bylo opraveno vnitřní schodiště a v části školy byla vyměněna osvětlovací tělesa. Na střeše školy byly
nainstalovány odvětrávací hlavice. Připravuje se svislé odizolování základů staré části školy a oprava vnějšího
schodiště. Na budově č. p. 37 (DPŽ) byly obnoveny nátěry dřevěných říms u střechy. V obecním lese proběhla
těžba a příprava na sázení. Většina stromků je již zasázena. V letošním roce pomohli se sázením myslivci.
Touto cestou jim velmi děkuji. Dále děkuji všem občanům, kteří se podíleli na jarním úklidu obce.
Protože  se  blíží  velikonoční  svátky,  tak  vám  všem  přeji  jejich  radostné  prožití,  hodně  zdraví  a  Božího
požehnání.

Jan Mokrý – starosta obce

Upozornění
Vždy, když začne pěkné počasí, tak většinou vyjedou do obcí různí podvodníci. Proto vás opět upozorňuji, že
obec vydala Nařízení Obce Nížkov číslo 1/2013 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
a místních  částí.  To se vztahuje i  na prodejce elektrické  energie  a  plynu.  Proto upozorňuji  zejména starší
občany, nepodléhejte laskavým a vlídným slovům těchto lidí.  Oni dobře vědí, jak mají na člověka působit.
Odvedou vaši pozornost a pak klidně někoho okradou nebo docílí podepsání nevýhodné smlouvy. Proto nikoho
neznámého  do  bytu  nepouštějte.  Zásadně  nic  nepodepisujte,  aniž  byste  dobře  rozuměli  textu  smlouvy.
V případě, že se jich nemůžete zbavit, zavolejte na OÚ 566 675 136 nebo přímo na policii č. 158.
Upozorňujeme motocyklisty a vlastníky čtyřkolek na povinnost dodržování zákazu jízdy motorových vozidel
po  lesních  pozemcích  a  respektování  vlastnických  práv  na  ostatních  zemědělských  pozemcích.  Provozem
těchto vozidel vznikají zemědělcům značné škody.

Jan Mokrý – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 29. 11. 2013
č. j. ZO/10/2013

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
I. Program schůze. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3.

2. Rozpočtové opatření číslo 6/2013 ze dne 29. 11. 2013, rozpočtové změny číslo 129 -163. Hlasování pro 11, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3.

3. Finanční příspěvek UNICEF ČR ve výši 500,- Kč. Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluveni 3.

4. Smlouvu o dílo s firmou Bonita group service na dodávku a montáž herních prvků do MŠ. Hlasování pro 11, proti 0,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 3.

5.  Odložení  Smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  S-0978/2013/PH  se  Správou
železniční dopravní cesty. Hlasování pro odložení 9, proti 0, zdrželi se 2, nepřítomen 1, omluveni 3.

6.  Vyhlášení  záměru na prodej části  pozemku parc.  č.  943/22  v  k. ú.  Nížkov.  Hlasování  pro  10,  proti  0,  zdržel  se  1.
nepřítomen 1, omluveni 3.

lI. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 943/22 v k. ú. Nížkov.
2. Návrh rozpočtu na rok 2014.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
I. Realizovaných rekonstrukcích na faře a v okolí kostela a o rekonstrukcích, které připravuje Farnost Nížkov.
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2. Přípravě realizace vybavení kuchyně na "Výletišti" u koupaliště.
3. Dokončování stavby "Výletiště"' u koupaliště.
4. Jednáních s panem Prebslem o jeho domu v Bukové.
5. Žádostech o obecní byt.
6. Situaci stání pro auta u bytovky v lokalitě za sokolovnou.
7. Nutnosti výměny oken v obecním domě č. p. 18.
8. Jednáních o umístění značky obytná zóna na sídlišti za sokolovnou.
9. Nutnosti iniciovat umístění značky omezené výšky železničního mostu u Přibyslavi.

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Bohuslav Eliáš

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 12. 2013
č. j. Z0/11/2013

l. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program schůze. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 2, omluven 1.

2. Prodej části pozemku p. č. 943/22 v k. ú. Nížkov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude stanovena
geometrickým plánem) p. Zdeňku Mokrému, Nížkov. Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1. nepřítomni 2, omluven 1.

3. Prodej části pozemku p. č. 943/22 v k. ú. Nížkov za cenu stavební parcely tj. 200,- Kč za 1 m2. Hlasování pro 12,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.

4. Rozpočtové opatření č.  7/2013 ze dne 27. 12.  2013, rozpočtové změny číslo 164 -  239. Hlasování pro 11,  proti  2,
zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1.

5. Že případné rozpočtové změny,  které nastanou do konce roku 2013, má pravomoc schválit starosta obce,
který změny předloží ZO ke schválení na prvním zasedání v roce 2014. Hlasování pro 10,  proti 0,  zdrželi se 3,  nepřítomen 1,
omluven 1.

6. Dar Centru pro zdravotně postižené pracoviště Žďár nad Sázavou ve výši 1 000,- Kč. Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi
se 3, nepřítomen 0, omluven 1.

7. Smlouvu č. 9/47366 na likvidaci odpadních vod z jímky u "Výletiště" s Vodárenskou akciovou společností.
Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

8. Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou ODAS Žďár nad Sázavou. Hlasování pro 13, proti 0,  zdržel se 1,
nepřítomen 0, omluven 1.

9. Rozpočtový výhled na rok 2014, 2015 a 2016. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

10. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 ve výši 12 753 400,- Kč. Hlasování pro 11, proti 2, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

11. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8602684633 pro pojištění podnikatelských rizik. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce pověřuje:
l.  Účetní  zpracováním rozpisu  schváleného rozpočtu  v plném členění  dle  vyhlášky o  rozpočtové  skladbě.
Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1, omluven 1.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Možnost prodeje části pozemku p. č. 943/22 v k. ú. Nížkov o výměře cca 200 m2.
2. Možnost řešení pěší cesty ze sídliště Loučka do Římsů.
3. Možnosti využití "Výletiště".
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Tom, že byla zkolaudovaná stavba "Výletiště" u koupaliště.
2. Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 obce Nížkov. Vyhláška je v souladu se zákonem.
3. Problémech s okny ve 2. patře na jihovýchodní straně budovy ZŠ.
4. Situaci okolo obecního bytu číslo 222/1.
5. Dlužnících obce Nížkov.
6. Kladném vyřízení žádosti pana Šorfa o pokácení tří stromů na jeho soukromém pozemku.
7. Žádosti pana Matulky o pokácení lípy u jeho garáže.

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Bohuslav Eliáš

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 31. 1. 2013
č.j. Z0/1/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Upravený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.
2. Vyhlášení záměru na prodej zastavěných pozemků v areálu ZD Nížkov st.  p. č. 216/1 o výměře 117 m2

a st. p. č. 216/4 o výměře 15 m2, část pozemku PK p. č. 1712/1 o výměře 245 m2 - st. p. č. 193 a část pozemku
PK p. č. 1712/1 o výměře 60 m2 (ostatní plocha) – 191/4. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.

3. Koupi pozemku p. č. 191/8 o výměře 193 m2. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.

4. Výměnu oken (případně dveří) ve víceúčelové budově v Bukové. Barva oken bude upřesněna. Hlasování pro 12,
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proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.

5. Závazný limit pro ZŠ Nížkov - 30 tisíc Kč na vymalování části školy. Hlasování pro 12,  proti 0,  zdržel se 0,  nepřítomni 2,
omluven 1.

6. Závazný limit pro MŠ Nížkov -  25 tisíc Kč na pořízení postýlek s matracemi.  Hlasování  pro 12,  proti  0,  zdržel se 0,
nepřítomni 2, omluven 1.

7. Koupi dvou počítačů na OÚ. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2, omluven 1.

8.  Vypsání poptávky  na pouťové atrakce na pouť na rok 2014,  pevná cena nájemného 25 tisíc Kč,  nabídky
budou posuzovány podle návrhu atrakcí  (atraktivnost) a ceny za provoz atrakcí.  Hlasování  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomni 2, omluven 1.

9. Zadání vypracování projektu na výstavbu školního hřiště za sokolovnou. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.

10. Zakoupení savic, případně hadic pro SDH Nížkov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost ZD Nížkov o prodej obecních pozemků v areálu ZD Nížkov zastavěných stavbami.
2. Výměnu oken v obecní budově č. p. 18.
3. Výměnu oken ve víceúčelové budově v Bukové.
4. Zastavovací studii v lokalitě Loučka.
5. Stanovení závazného limitu v rozpočtu ZŠ a MŠ.
6. Výměnu počítačů na OÚ.
7. Zajištění pouťových atrakcí na pouť v roce 2014.
8. Žádosti o pronájem obecního bytu.
9. Žádost pana Matulky o povolení pokácení lípy u jeho garáže.
10. Žádost o povolení pokácení lípy u č. p. 26 v Nížkově.
11. Žádost paní Landové o povolení pokácení jasanu u č. p. 32 v Bukové.
12. Studii na výstavbu školního hřiště za sokolovnou.
13. Možnosti úprav v areálu u koupaliště - závora na cestu k novému zázemí, srážky na dešťovou vodu přes
cestu.
III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Dopadu nového občanského zákoníku na nájemní smlouvy v obecních bytech.
2. Tom, že není možné stanovit výši předplaceného nájemného při pronajímání bytů.
3. Probíhajících revizích v obecních nemovitostech.
4. Tom, že hasiči SDH Nížkov  projdou  školením,  kde  jsou hydranty  a jak je  použít.  Bude  vypracován plán
zásahu místních hasičů.
5. Závadě na mostě nad náhonem u Červeného mlýna.

Ověřovatelé: Dana Uttendorfská a Martina Lacinová

Varhany kostela sv. Mikuláše
1. Historie                                                          
Vážení spoluobčané,  možná jste si povšimli  určité aktivity kolem našich varhan. Rád bych vás ve zkratce
seznámil s jejich historií a záměrem, který by naše varhany uvedl do uspokojivého stavu.
Varhany byly  postaveny roku 1852 varhanářem Janem Viktorou z Prahy za  cenu 936 zlatých.  V té  době
průměrný  výdělek  děvečky  činil  5  zlatých  ročně.  Pražský  varhanář  Jan  Viktora  se  svým  dílem  výrazně
neproslavil a většina jeho nástrojů byla v minulosti přestavěna nebo nahrazena novými varhanami, což svědčí
o horší kvalitě jeho práce. Nížkovské varhany opravoval již v roce 1857, tedy po 5 letech. Z farní kroniky se
dále dočteme: Roku 1891 vyměnil  měchy za nové varhanář pan Mácal z Chrudimi, 1899 nový nátěr, 1904
za 323 zlatých Josef Šturma z Pardubic provedl velkou opravu varhan v důsledku rozklížení dřevěných píšťal,
vzdušnic a kanálů. V březnu 1918 bylo vyňato všech 39 cínových píšťal o celkové váze 23,5 kg k účelům
válečným. Za ně obdržel farní úřad v Nížkově 446,5 K. Po skončení války koncem září roku 1921 firma Jana
Tučka v Kutné Hoře zhotovila 39 nových prospektových píšťal ze zinku. S dosazením píšťal bylo provedeno
i čištění a ladění celých varhan. Důkazy o opravách varhan jsou napsány na dveřích varhanní skříně. Dočteme
se zde ještě o opravě z roku 1950, kdy byl vsazen nový měch s ventilátorem za varhany. Poslední velká oprava
proběhla v roce 1979, kdy byl  nástroj poznamenán velkou přestavbou, kterou provedla pražská firma Igra.
V rámci  této přestavby byl  rozšířen tónový rozsah,  přestavěn hrací  stůl  a upravena dispozice.  Od té  doby
uplynulo 35 let a již nebyla provedena žádná větší oprava.  
2. Konstrukce a popis současného stavu varhan
Varhany jsou jedním z nejsložitějších nástrojů. Skládají se z několika částí. Jednou z nich jsou píšťaly, které
mohou být dřevěné nebo kovové. Kovové píšťaly se vyrábí z různých slitin cínu. Píšťaly za našich varhan byly
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zabaveny  pro  válečné  účely  a  nahrazeny  nekvalitními  zinkovými  a  ty  dřevěné  jsou  dnes  tak  napadeny
červotočem,  že  většina  jich  hraje  špatně,  nebo  nehrají  vůbec.  Píšťaly  tvoří  různé  zvukové  skupiny,  tzv.
rejstříky,  které  většinou  imitují  hlasy  jiných nástrojů.  U nás  máme  rejstříků  12.  V současné  době  se  jich
používá pouze 5, neboť stav ostatních rejstříků je pro hru nevhodný. Varhany se ovládají pomocí varhanního
stolu, v němž jsou všechny ovládací prvky. Pro ovládání rejstříků jsou zde manubria. Pro samotnou hru pak
manuál (což je vlastně klaviatura) a pedálnice. My máme manuál jeden, ale může jich být i více nad sebou -
pro kvalitnější hru. Jeden bývá spíše v malých kostelích. Pedálnice slouží pro hru nohama. K propojení hracího
stolu  s píšťalami  slouží  traktura,  táhla  vedená  od  klávesy  k píšťale.  Traktura  může  být  různá.  My máme
mechanickou, kde je táhlo dřevěné, ale může být i pneumatická, kde vede vzduchový kanál, nebo elektrická,
kde varhany fungují pomocí elektromagnetů. Tyto systémy se dají vzájemně kombinovat. Naše mechanická
traktura je špatně propočítaná a hráč při hře musí vyvíjet velkou sílu prstů na klávesy,  a proto je omezena
rychlost hry.
Ještě Vás chci seznámit s odborným a nezávislým posudkem našeho diecézního organologa Václava Uhlíře:
„Nástroj je již mnoho let v neutěšeném stavu. Většina dřevěných součástí je napadena červotočem a mnoho
dřevěných píšťal se prakticky neozývá. Chod traktury je nevyrovnaný a zbytečně těžký, nepřesné je i ovládaní
rejstříkové traktury. Původní zvuková podoba byla znehodnocena zejména při nešťastné úpravě v roce 1979,
kdy  byly  vyměněny  prakticky  všechny  dřevěné  píšťaly.  V  současné  době  je  nástroj  zvukově  nevyvážený.
Základní flétnové řady jsou málo kontrastní a zvukově nevýrazné. Zinkový Principál  4´  nesplňuje  úlohu
zvukové páteře nástroje a alikvótní řady se k základním řadám příliš nepojí. Celý nástroj je kromě toho velmi
rozladěný a zvukově neuspokojující. Nástroj v Nížkově je rovněž natolik přestavěn, že jej již nelze považovat
za historicky pozoruhodný a jeho restaurování by bylo velmi problematické.“  
3. Adopce píšťal
Je zřejmé, že náš nástroj už moc kvalitních tonů nevydá, a proto jsme se rozhodli se současným neuspokojivým
stavem něco v rámci našich možností provést. Tato oprava bude finančně náročná, a proto ji nelze provést bez
pomoci  široké  veřejnosti.  Pokusíme  se  finance  sehnat  ze  všech různých zdrojů,  jako jsou  granty,  nadace
a podobné možnosti. Jednou z možných forem je adopce píšťal. 
Rád bych vám přiblížil,  co to ta adopce vlastně je a jak probíhá.  V chodbě kostela  po pravé straně hned
za dveřmi visí nástěnka s tabulkou, která znázorňuje veškeré nové píšťaly.  Píšťaly jsou řazeny do rejstříků
například Flétna 8, Copula 8, Fortuna 8, Octava 4 atd., které jsou vyznačeny na horní straně tabulky. Pod nimi
svisle jsou vyznačeny píšťaly dané v tomto rejstříku. Vodorovně jsou nakresleny klávesy a k nim příslušné
tóny. Po pravé straně většími obdélníčky jsou zakresleny píšťaly pedálu, což jsou dřevěné píšťaly na zadní
straně varhan. Všechny píšťaly jsou označeny barevně, a to z důvodu různé ceny píšťal. Zájemce o adopci si
může vybrat píšťalu, která nebude označena černým bodem, což znamená, že ještě není adoptována. Po výběru
dané píšťaly svůj úmysl oznámíte P. Sandtnerovi nebo J. Ločárkovi. Ti s vámi dojednají veškeré podrobnosti
adopce. Každý, kdo adoptuje píšťalu, nebo i více píšťal, obdrží certifikát sponzora varhanní píšťaly. Je možné
vystavit potvrzení pro uplatnění daňového odpočtu.
Tabulka v kostele slouží hlavně k přehledu široké veřejnosti, jak adopce pokračuje. Nakonec veškerá jména
budou zanesena do tabulky, která bude uložena do útrob varhan a poslouží k nahlédnutí příštím generacím. 
Pokud má někdo zájem o více informací, velmi rád mu je poskytnu telefonicky na čísle 725 457 817 nebo
osobně a to i návštěvou.
Vážení  spoluobčané,  pevně  věřím,  že  se  nám  podaří  nový  nástroj  postavit  a  tím  rozehrát  v obci  jediný
koncertní sál s krásnou akustikou, jako je náš kostel.
V neděli 30. 3. 2014 v 9.30 hod budu k dispozici zájemcům o informace týkající se adopce píšťal na faře
v Nížkově.
Za každou pomoc děkuji.

 Josef Ločárek

Pozvánka na běh Kolem daňčí obory
TJ Sokol Nížkov pořádá již 7. ročník závodu v přespolním běhu „Kolem daňčí obory“, který se koná v sobotu 
26. 4. 2014 ve sportovním areálu u koupaliště v Nížkově. 
Prezentace od 9:00 hod.
Začátek závodů od nejmladších kategorií až po veteránské je od 9:50 hod.
Zveme všechny příznivce sportu k aktivní či divácké účasti.
Občerstvení zajištěno.

Bohuslav Eliáš
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Stolní tenis, sezóna 2013-2014
V sezóně 2013-14 jsme do okresních a krajských soutěží přihlásili 4 družstva oproti pěti ze sezón minulých.
Důvodem byl nedostatek hráčů, kteří by hráli na úrovni daných soutěží.  Někteří hráči z našeho oddílu odešli
(např. Jaroslav Benc – návrat do Nových Dvorů, Marcela Flesarová má mateřské povinnosti, Ondra Pospíchal
se odstěhoval…), a tak nám nezbylo nic jiného, než jednu soutěž odhlásit.
V letošní sezóně se nejlépe dařilo našemu „céčku“, které skončilo ve své soutěži na druhém místě, jež zaručuje
postup do druhé nejvyšší okresní soutěže. Za tým v sezóně odehráli nejvíce zápasů Jakub Filip, Michal Be-
ránek, Bohuslav Eliáš, Tomáš Filip a Miroslav Vlček, který vypomáhal z „béčka“ a nejvíce se zasloužil o to, že
v příštím ročníku budeme hrát Okresní přebor 2. třídy.
Druhé družstvo hrající okresní soutěž skončilo na solidním 6. místě.  Za tým nastupovali hlavně tito hráči:
Patrik Fiksa, Zdeněk Mokrý, Martin Limon, Tomáš Marek a Jan Vosmek.
V krajských soutěžích naše A-družstvo, hrající druhou nejvyšší krajskou soutěž, skončilo na pěkném 6. místě.
A to i přes to, s jakým problémem se jeho hráči společně s „béčkem“ potýkali po celou sezónu - nedostatkem
hráčů. Za naše první družstvo nastupovali borci: Ivo Pokorný, Bohuslav Filip, František Bláha, Zdeněk Brabec.
Největší  problémy s udržením soutěže mělo „béčko“ hrající  Krajský přebor 3.  třídy.  V případě sestupu by
spadlo do nejvyšší okresní soutěže, a tím by vznikly nemalé problémy s kapacitou naší sokolovny. Kluci ale
bojovali a nakonec se zachránili a vybojovali konečné 8. místo. Za B-tým nastupovali hráči: Jiří Velín, Jaroslav
Sobotka, Miroslav Vlček a Zdeněk Brabec, který díky tomu, že hrál obě krajské soutěže, odehrál nejvíce sou-
těžních zápasů ze všech našich hráčů. Díky Zdenovi  se udržely soutěže, ve kterých naše družstva v nedávno
skončené sezóně nastupovala.
Přeji vám, aby se dařilo vše tak, jak se má, ale hlavně zdraví, protože bez toho se nikdo z nás neobejde.  A níž-
kovskému pingpongu přeji, aby se mu dařilo a do našich řad přicházelo stále více nových hráčů, aby neskončila
jeho dlouhá soutěžní historie, která trvá již 50 let.

Okresní přebor III. třídy
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Okresní soutěž

Bohuslav Eliáš

Omluva
Omlouván se členům SDH Nížkov, ale v minulém čísle jsem nedopatřením jejich příspěvek neuveřejnila celý.
Proto ho uveřejňuji ještě jednou, tentokrát už v úplném znění.

Mgr. Marta Novotná

Z činnosti SDH Nížkov v roce 2013
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  8x50 metrů  a  z  teorie.  Soutěž  byla  připravena  na  poli  zemědělského  družstva
za hřbitovem. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 družstev. Z toho byla tři družstva dětí,  9 družstev mužů,
5 družstev žen a 5 družstev seniorů. Senioři soutěží jen v požárním útoku. Naše družstvo mužů se umístilo
na sedmém místě a družstvo seniorů na 5. místě. Zemědělskému družstvu patří poděkování za zapůjčení pole
i za půjčení agregátu na výrobu elektrické energie, aby se mohli  hasiči po náročné soutěži také občerstvit.
Soutěž proběhla za hezkého počasí a za dost velké účasti přihlížejících.
V červenci  bylo  hasičské auto připraveno na technickou prohlídku,  která  následně ve Žďáru nad Sázavou
proběhla. Na autě bylo také uděláno stálé dobíjení baterie, aby bylo zajištěno lepší startování auta.
Tři členové sboru se v září zúčastnili okresního setkání „Zasloužilých hasičů“ a „Zasloužilých funkcionářů
sborů“ okresu Žďár nad Sázavou. Na tomto setkání náš dlouholetý jednatel a nositel titulu „Zasloužilý hasič“
Jan Mokrý dostal od okresního výboru ke svým blížícím se devadesátinám čestné uznání okresního výboru.
V listopadu bylo hasičské auto a stříkačka připraveny na zimní provoz.
V listopadu sbor ze svých finančních prostředků zakoupil historickou stříkačku značky Stratílek (rok výroby
1951).
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.

Josef Laštovička – jednatel sboru

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 březnu 2014, 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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