
Nížkovské listy
Číslo 2 Ročník 2014

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím na začátku léta. Přeji Vám příjemné
prožití  dovolené,  mnoho  pěkných  zážitků  a také  alespoň  trochu
odpočinku  od  každodenních  starostí.  Dětem  přeji  radostné
prázdniny a všem, kteří budete cestovat, abyste se šťastně vrátili
domů.

Jan Mokrý – starosta obce

Současné dění v obci
Na bytovém domě o šesti  bytech bylo  provedeno zateplení  štítů.  V Bukové ve společenské místnosti  byla
vyměněna okna a dveře. V Nížkově byla vyměněna okna v obecním domě číslo 18. V lokalitě „Loučka“ byl
proveden  rozvod plynu  pro  čtyři  rodinné  domky.  1.  6.  2014 u  příležitosti  oslavy Dne  dětí  bylo  oficiálně
předáno „Výletiště“ do užívání  všem spolkům a občanům naší obce.  Všem, kteří  se na přípravě této akce
podíleli, srdečně děkuji. Již před tímto datem zde proběhla sportovní akce „Běh kolem daňčí obory“ a byla
sehrána  divadelní  scénka  „Princ  Bajaja“.  Na  obecním  úřadě  byla  krajskými  auditory  provedena  kontrola
hospodaření obce za rok 2013.

Jan Mokrý – starosta obce

Informace
Zájemci o pronájem „Výletiště“ svůj záměr oznámí na obecním úřadě a dohodnou převzetí a následné předání
s panem Kamilem Vejvodou. Cena za pronájem „Výletiště“ pro pořádání soukromých akcí je 1 500,- Kč, plus
cena za spotřebovanou elektrickou energii a vodu. Místní spolky, ZŠ, MŠ a farnost budou platit pouze spotřebu
elektrické  energie  a  vody.  Pověřeným  správcem  za  obec  je  pan  Kamil  Vejvoda  (tel.  608  171  241,
725     646     066).
Na obecním úřadě je ještě několik kompostérů. Pokud máte o kompostér zájem, můžete se na obecním úřadě
přihlásit.
Na dvoře za prodejnou Jednoty je umístěn kontejner na odpad zeleně, který můžete průběžně využívat.

Jan Mokrý – starosta obce

Upozornění
Znovu upozorňuji na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích. I když většina chovatelů zákaz
dodržuje, přesto občas nějaký pes běhá po obci. Rovněž žádám chovatele, aby psy nevenčili na chodnících
a v blízkosti rodinných domů. Pokud dojde ke znečištění, je majitel psa povinen exkrement odstranit.

Jan Mokrý – starosta obce

Připomenutí smutného výročí
28. července si celý svět připomene stoleté výročí od začátku I. světové války. Tato válka byla pro naši zemi
a pro naši obec velmi krutá, z určitého pohledu se dá říct, že mnohem horší než II. světová válka, protože téměř
z každé rodiny někdo musel narukovat na frontu. V některých případech otec i synové. Řada z nich se nevrátila
a mnoho lidí bylo různě zmrzačeno. Ti, co zůstali doma, měli také velmi těžký život. Na vojnu byli odvedeni
i koně.  Pole se  těžko obdělávala.  Vše bylo  velmi  drahé a  byl  čím dál  větší  nedostatek  všeho potřebného.
Na vojnu stále odcházeli další muži. Hned druhý den po vyhlášení mobilizace narukovalo z Nížkova 43 mužů,
z Bukové 14 a ze Špinova 7. Jako malý chlapec jsem rád poslouchal staré lidi, jak vzpomínali na válku. Často
svoje zážitky opakovali.  Hluboký dojem ve mně zanechal  příklad jejich statečnosti,  ale také utrpení,  které
prožili.
Cituji z jednoho soukromého zápisu, který vystihuje atmosféru oné doby.
„Neděle 26. července na svátek sv. Anny. Tento den zůstane dlouho v paměti  všech lidí.  Po ranní mši sv.
starosta obce Ferdinand Havlíček se slzami v očích seznamuje lidi s telegramem z hejtmanství, jímž  oznamuje,
že je vyhlášena částečná mobilizace. Za několik hodin se lidé sbíhali do hostince k Zikmundům, kam přijel
úředník z hejtmanství, který přivezl mobilizační vyhlášky. Každý s tlukoucím srdcem poslouchal. Po přečtení
konkrétních jmen zaznívaly výkřiky zoufalství: „Jak to řeknu doma, co moje žena a co děti?“ apod.
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Ještě  téhož  dne,  a  hlavně druhý den ráno,  byla  velká  většina  mužů  u sv.  zpovědi  a  hned se připravovali
k odjezdu. Každý si musel opatřit prádlo a jídlo. Vše bylo ovšem velmi rychle vyprodáno.
Povozy přijížděly, muži nasedali a jeli k vlaku do Přibyslavi. Bolestné bylo s nimi loučení.“
Díky Bohu, že již několik generací válku v naší zemi nezažilo. Je však stále třeba mít na paměti, že mír není
samozřejmostí. Vyvolat mezi lidmi nenávist je mnohdy mnohem snazší než vytvářet a upevňovat přátelství.
Vidíme to v posledních týdnech například na Ukrajině.

Jan Mokrý – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 3. 2014 v 18.30 hodin
č. j. ZO/2/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

2. 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. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

3. Směnu pozemků (parcelní čísla dle seznamu) ve vlastnictví čtyřiceti čtyř podílnických obcí za pozemky
ve vlastnictví LDO Přibyslav.  Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

4. Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  s E.ON  Distribuce  (přípojka  pro  RD
Salašových). Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

5. Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  s E.ON  Distribuce  (přípojka  pro  firmu
TD CARS). Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

6. Výsledek hospodaření  MŠ Nížkov za rok 2013 – úhrada ztráty z hlavní  činnosti  ve výši 19,62 Kč
z rezervního fondu a převedení zisku 63,53 Kč z doplňkové činnosti do rezervního fondu. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

7. Výsledek hospodaření ZŠ Nížkov za rok 2013 – úhrada ztráty z hlavní činnosti z roku 2012 ve výši
466,75 Kč a převedení zisku 10 694,35 Kč do rezervního fondu. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

8. Nákup pozemků p. č. 29/1 a p. č. 40 v Bukové od p. Prebsla po odstranění stavby za 200 tisíc Kč.
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

9. Nátěr střechy na staré části budovy ZŠ. Nátěr provede firma Klempířské a pokrývačské práce Stránský
František, Nížkov – cena 52 780,- Kč. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

10. Zateplení štítů a natření podhledů na bytovém domě o šesti bytových jednotkách. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

11. Provozovatele pouťových atrakcí na pouť 2014 za poplatek z místa 25 tisíc Kč – František Hubený,
Dobronín.   Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

12. Provedení svislé izolace základů budovy ZŠ Nížkov a zateplení stěny od křižovatky.  Hlasování pro 9, proti 1,
zdrželi se 3, nepřítomen 0, omluveni 2.

13. Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  č.  E618-S-1231/2014/PH
se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

14. Kupní  smlouvu  na výměnu oken a dveří  ve víceúčelové  budově Bukové s firmou Zednictví  Luboš
Janda, Nížkov 79 – cena 97 594,- Kč. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko. Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 6, nepřítomen 0,
omluveni 2.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Žádost ZD Nížkov o prodej zastavěných pozemků v areálu ZD Nížkov.
2. Směnu pozemků ve vlastnictví čtyřiceti čtyř podílnických obcí za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav.
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce (přípojka pro RD Salašových).
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce (přípojka pro TD CARS). 
5. Žádost o projednání hospodářského výsledku za rok 2013 v MŠ.
6. Žádost o projednání hospodářského výsledku za rok 2013 v ZŠ.
7. Návrh na vyřešení problému s rekreační chalupou p. Prebsla v Bukové.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko.
9. Cenovou nabídku p. Františka Stránského Nížkov 192 na provedení nátěru střechy na staré části budovy

ZŠ. 
10. Návrh na provedení nátěru podhledů na DPŽ
11. Návrh na zateplení štítů na bytovém domě o šesti bytových jednotkách.
12. Výběr provozovatele pouťových atrakcí v roce 2014.
13. Cenovou nabídku na svislou izolaci budovy ZŠ Nížkov a zateplení stěny od křižovatky.
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14. Rekonstrukci ulice Farní (za prodejnou Jednoty).
15. Možnost  vypracování  pasportizace  značení  místních  komunikací.  Cena  vypracování  pasportu  je

cca 20 tisíc Kč. 
16. Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  č.  E618-S-1231/2014/PH

se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. 
17. Cenovou nabídku na výměnu oken a dveří ve víceúčelové budově v Bukové. 
18. Možnost využití nového areálu u koupaliště. 

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1. Opravě schodiště v budově ZŠ Nížkov.
2. Požární kontrole v DPŽ. Kontrola byla bez závad.
3. Instalaci větracích hlavic na střeše ZŠ Nížkov.
4. Návrhu oprav místních komunikací v Bukové u č. p. 14 a k novostavbě RD Jana Wasserbauera. 
5. Projektu na výstavbu nové autobusové zastávky. 
6. Projektu na výstavbu hřiště za sokolovnou.
7. Umístění hydrantů v Nížkově, Špinově a v Bukové. Pro obec VAS a.s. vypracovala pasport.
8. Tom, že někteří občané si stěžují na stav chodníku k Jednotě. 
9. Některých bodech jednání rady obce.

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Bohuslav Brukner

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 11. 4. 2014 v 18.30 hodin
č. j. ZO/3/2014

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

2. Oficiální otevření „Výletiště“ na Den dětí, tj. 1. června 2014. Pověření zástupci pro organizaci akce –
p. Toufar Luboš, p. Brukner Josef, p. Vejvoda Kamil. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

3. Odstranění starého dřevěného přístřešku u „Výletiště“.  Hlasování pro 12, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

4. Cenu  za  pronájem zázemí  u  koupaliště.  Pro  pořádání  soukromých  akcí  1  500,-  Kč  plus  spotřeba
elektrické energie a vody. Místní spolky, ZŠ, MŠ a farnost budou hradit pouze spotřebu elektrické energie
a vody. Žádosti budou podávány na OÚ starostovi obce. Odpovědná osoba za předání a převzetí je p. Vejvoda
Kamil. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

5. Zadání vypracování základního pasportu místních komunikací včetně místních částí Buková a Špinov.
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 2.

6. Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 11. 4. 2014 číslo změn 1 - 30.  Hlasování  pro 13, proti  0,  zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluveni 2.

7. Dokončení  projektové  dokumentace  na  víceúčelové  hřiště  za  sokolovnou  a  zaplacení  dílčí  faktury
za projekt.  Bude jednáno s projektantem o odvodnění hřiště.  Tribuna nebude zastřešena.  Hlasování  pro  13,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

8. Finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě.
Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluveni 2.

9. Smlouvu  o  zajištění  zpětného  odběru a  využití  odpadů z obalů  se společností  EKO-KOM, a.  s.  se
sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve společnosti EKO-
KOM, a. s. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

11. Pověření  (zmocnění)  pro firmu ODAS, nám.  Republiky 61/20,  591 01 Žďár  nad Sázavou k plnění
závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů a dodatku č. 1.
Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

12. Kladné vyjádření ke stavbě „Stáj s dojírnou“ pro společnost NIROS. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0,
omluveni 2.

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 24. 6. 2013 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.  Hlasování pro 10,
proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluveni 2.

14. Uhrazení podílu obce na vícepracích na kanalizaci ve výši 152 672,- Kč Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko. Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluveni 2.

15. Provedení rekonstrukce koupelny na vlastní náklady v obecním bytě č. p. 195. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluveni 2.

16. Výměnu oken v obecním domě č. p. 18. Okna budou plastová, 2 dvoukřídlá, 2 jednokřídlá se svislou
příčkou,  z vnější  strany zlatý dub. Smlouva na dodávku a montáž  bude uzavřena s firmou zednictví  Janda
Luboš. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluveni 2.

17. Koupi pozemku p. č. 248 v k.ú. Buková za cenu 15 tis. Kč. Hlasování pro 11, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.
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18. Darovací  smlouvu  s městem  Přibyslav.  Město  Přibyslav  daruje  obci  Nížkov  informační  tabuli
s panoramatickou mapou, která je umístěna u kostela. Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

19. Žádost probační a mediační  služby na umožnění  odpracování  200 hodin veřejně prospěšných prací.
Hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluveni 2.

II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o:
1. Prodeji dřeva.
2. Špatném stavu kartotéky v ordinaci MUDr. Simona. 
III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Projektovou  dokumentaci  na  přemístění  autobusové  zastávky.  Připomínka  k návrhu  chodníku  bude
projednána s projektantem Ing. Vábkem.

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Bohuslav Brukner

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 5. 2014 v 19.00 hodin
č. j. ZO/4/2014

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

2. Rozpočtové opatření  č. 2/2014 ze dne 16.5.2014, rozpočtové změny č.  31 – 45.  Hlasování  pro  12,  proti  0,
zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 1.

3. Že obec  nechá  zpracovat  nabídky na  zateplení  štítů  v domě o sedmi  bytových  jednotkách,  v domě
o devíti bytových jednotkách a i v domě o dvou bytových jednotkách. Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 4, nepřítomen
0, omluven 1.

4. Provedení  celkové  rekonstrukce  ul.  Farní  (rekonstrukce  osvětlení,  rekonstrukce  chodníku
a rekonstrukce komunikace). Hlasování pro 13 proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

5. Zadání rekonstrukce chodníku v ulici Farní firmě DP stavební s. r. o., Špinov. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 1.

6. Změnu projektu na přesunutí autobusové zastávky, chodník po levé straně silnice (směrem z návsi) bude
v šířce 1,5 m.  Hlasování pro 9, proti 3, zdrželi se 2, nepřítomen 0, omluven 1.

7. Zakoupení dveří s cenovou slevou do hasičské zbrojnice v Bukové. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 1.

8. Že o žádosti p. Hubeného bude jednáno ve výběrovém řízení v r.  2015.  Hlasování  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  1,
nepřítomen 0, omluven 1.

9. Výrobu stolu do sociálního a technického zázemí u koupaliště.  Hlasování  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  1,  nepřítomen  0,
omluven 1.

10. Rekonstrukci venkovních schodů u budovy Základní školy Nížkov v materiálu celokamenné schody –
masivní schody – Hlinecká žula. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

11. Odložení zadání Pasportizace místních komunikací. Hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

12. Darovací smlouvu s Krajem Vysočina na finanční dar ve výši 31 000,- Kč. Hlasování pro 14, proti  0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Příspěvek pro kočičí útulek. Hlasování pro 0, proti 10, zdrželi se 4, nepřítomen 0, omluven 1.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Nabídku na zateplení štítu a obkladu komínů na domě o sedmi bytových jednotkách.
2. Nabídky na opravu chodníku, rekonstrukci osvětlení a rekonstrukci silnice v ul. Farní.
3. Žádost kočičího útulku o příspěvek.
4. Cenovou nabídku na zhotovení stolu do sociálního a technického zázemí u koupaliště. 
5. Organizaci dětského sportovního odpoledne a slavnostního otevření „Výletiště“.
6. Možnosti terénních úprav u „Výletiště“.

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o: 
1. Nutnosti srovnání hřiště za sokolovnou, v současné době je tam výškový rozdíl.
2. Žádostech o obecní byt. 
3. Žádosti p. Františka Hubeného o možnosti účasti na pouti v Nížkově v r. 2015.
4. Cenové nabídce na venkovní schody u Základní školy Nížkov.
5. Předpokládaných projektových nákladech Pasportu dopravního značení obce Nížkov, Buková, Špinov.

Ověřovatelé: Martina Lacinová a Dana Uttendorfská

Podmínky pronájmu areálu ,,Výletiště“ v Nížkově
Areál se půjčuje za spoluúčasti zodpovědné osoby (viz dále) pouze: 
 místním organizacím, Základní škole Nížkov, Mateřské škole Nížkov a Farnosti Nížkov
 občanům starším osmnácti let
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 případně  zájemcům,  kteří  mají  ručitele z řad  místních  organizací.  Ručitel  osobně  zná  zájemce
o rezervaci a je přesvědčen o jejich způsobilosti půjčit „Výletiště“. Ručitel potvrdí tuto skutečnost pronajímateli
„Výletiště“. Ručitel je zároveň zodpovědnou osobou.

Zodpovědná osoba
„Výletiště“ si lze půjčit pouze v případě, že po dobu půjčení za ni zodpovídá konkrétní zodpovědná osoba.
V případě škody (nepořádku) budeme jednat pouze se zodpovědnou osobou. Nebudeme pátrat po skutečných
vinících.
Povinnosti zodpovědné osoby: 
 Před zapůjčením „Výletiště“ osobně nebo telefonicky potvrdí svůj souhlas s podmínkami.
 Zodpovídá  za  pořádek  a  nápravu  veškerých  škod,  které  vzniknou  při  užívání   po  dobu  její
zodpovědnosti.
 Vznikne-li škoda, bude okamžitě informovat pronajímatele areálu. Oznámí, co se stalo, a termín, do kdy
bude škoda napravena.
 Následně se postará o nápravu. Nestačí jen škody zaplatit, je nutné zařídit jejich nápravu.

Převzetí a předání „Výletiště“
Při převzetí zkontrolujte se správcem areálu Kamilem Vejvodou tel. 608 171 241, 725     646     066,
že je vše v pořádku. Cena za pronájem je 1 500,- Kč + energie, celá částka bude uhrazena na OÚ v Nížkově.

Kamil Vejvoda – správce „Výletiště“

Z činnosti mateřské školy
Tento školní rok dokončujeme  školní vzdělávací program s názvem Okna do světa, jejímž hlavním úkolem
bylo: „Objevovat svět a hledat v něm své místo“. 
Každodenně  a  při  všech  činnostech  se  zaměřujeme  na  přírodu  a  svět  kolem  nás,  na  rozvoj  smyslu
pro kamarádství, soucítění, vzájemné spolupráce, komunikaci, respektování pravidel.
Každý se tak podílí, ať už dospělí nebo děti, na vytváření klimatu ve třídě, na pohodě, na prostředí bezpečí
a jistoty.
V tomto vzdělávacím celku využíváme prožitků a vnímání dítěte, toho, co dítě denně vidí a prožívá. Dítě je tak
vedeno k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech, k vnímání reality každodenního života. 

Rozvíjíme tyto schopnosti a dovednosti, které jsou dětem potřebné po celý život:
☼  rozhodnout se, vybrat si a nést za svou volbu zodpovědnost  ☼

☼  přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat  ☼
☼  samostatně myslet, prozkoumávat věci do hloubky  ☼
☼ rozpoznat problém a účinně ho řešit, bránit se agresi  ☼

☼ být tvůrčí a mít představivost  ☼
☼  sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství  ☼

☼ spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodování, komunikovat  ☼
☼ respektovat a tolerovat  ☼

☼ nastartovat se na další vzdělávání  ☼
Zajímavými a bohatými činnostmi rozvíjíme  a obohacujeme i jejich citovou stránku, patřili mezi ně kulturní
akce – divadla, výstavy atd.,  tvoření s rodiči na jarní téma, Masopustní rej, Čarodějnické dny, Pirátský den
u příležitosti MDD, Olympiáda, výlety  - pěší na rozhlednu se staršími dětmi, do Dinoparku Vyškov, zapojení
do projektu Inkluze – společnou cestou ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou,
spaní v mateřské škole a další.
„Snažíme  se, aby se děti v naší školce cítily spokojeně a v bezpečí,  protože pak se mohou zdravě rozvíjet
a efektivně se učit.“
Přejeme všem léto plné sluníčka, radosti, pohody a odpočinku.      

Dagmar Flesarová - ředitelka MŠ Nížkov

Pozvánka na akce pořádané TJ Sokol Nížkov
5. 7. 2014         Turnaj ve volejbale, začátek v 10.00 hodin.
                         Turnaj v malé kopané pro místní družstva, začátek ve 13.30 hodin.
                         Večer ,,Vysmáté léto,, - hudba zajištěna.
2. 8. 2014         Turnaj v malé kopané, začátek v 8.00 hodin.

Stanislav Neuvirt
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Výsledky nížkovských závodníků - Běh kolem daňčí obory – 26. 4. 2014
Výsledky nížkovských závodníků z přespolního běhu „Kolem daňčí obory“.  Dnes již tradičního závodu se
účastnilo 159 závodníků včetně reprezentantů České republiky.
Celkové výsledky přespolního běhu jsou na www.behej.com.

Předpřípravka dívky (r. n. 2008 a mladší)                  Délka trati 150m
Pořadí Jméno Ročník Čas

2 Danková, Elena 2008 0:42
3 Bártová, Lenka 2008 0:43
6 Hrubá, Valentina 2009 0:50
7 Pešáková, Karolína 2008 0:51
8 Toufarová, Aneta 2008 0:52
11 Pešáková, Laura 2011 1:16
13 Hladíková, Elen 2012 2:03
14 Trinkmocová, Nicole 2012 2:10

Předpřípravka hoši (r. n. 2008 a mladší)                    Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

1 Dočekal, David 2008 0:36
3 Brukner, Jakub 2008 0:39
4 Vlček, David 2008 0:40
6 Toufar, Filip 2008 0:42
8 Brukner, Vojtěch 2010 0:56
9 Sobotka, Šimon 2010 0:57
11 Brukner, Martin 2011 1:08

Přípravka dívky (r. n. 2005-07)                                   Délka trati 300
Pořadí Jméno Ročník Čas

8 Vlčková, Simona 2005 1:20

Přípravka hoši (r. n. 2005-07)                                      Délka trati 300 m 
Pořadí Jméno Ročník Čas

1 Danko, Matěj 2006 1:10
2 Doležal, Antonín 2005 1:10
3 Musil, Bohuslav 2006 1:10
4 Křesťan, Filip 2005 1:13
5 Štohanzl, šimon 2005 1:14
6 Štohanzl, Samuel 2005 1:17
8 Sobotka, Matouš 2007 1:25
11 Bartoníček, Zdenek 2007 1:34

Nejmladší dívky (r. n. 2003-04)                                   Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

9 Bartoníčková, Erika 2004 3:32
10 Danková, Simona 2003 3:57
12 Velínová, Natálie 2004 4:17

Nejmladší hoši (r. n. 2003-04)     Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

4 Dočekal, Jakub 2004 3:07
7 Landa, Jiří 2003 3:11
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Mladší žákyně (r. n. 2001-02)                                      Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

13 Šurnická, Vendula 2001 3:30
14 Toufarová, Denisa 2002 3:40

Mladší žáci (r. n. 2001-02)                                            Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

4 Bartoníček, Jakub 2001 3:04
5 Vlček, Tomáš 2002 3:44
6 Janda, Daniel 2002 3:47

Muži A (r. n. 1975 a mladší)                                        Délka trati 5 100 m 
Pořadí Jméno Ročník Čas

12 Brukner, Josef 1995 19:40
15 Enderle, Jiří 1995 20:30
16 Laštovička, Miroslav 1989 21:07
17 Sandtner, Pavel 1978 23:00

Muži B (r. n. 1965-74)                                                   Délka trati 5 100 m
Pořadí Jméno Ročník Čas

6 Štohanzl, František 1974 24:03
8 Brukner, Josef 1974 24:58

Ing. Zdeněk Jeřábek

Dětské sportovní odpoledne
Ve spolupráci  s  obcí  Nížkov jsme pořádali  Dětské sportovní  odpoledne + slavnostní  otevření  „Výletiště“.
Konalo se v neděli  1. 6. 2014. Sešli  jsme se na novém „Výletišti“  u koupaliště.  Po projevu pana starosty
a symbolickém otevření  „Výletiště“  přestřižením stuhy se děti  daly  do  soutěžení,  šplhání  na  horolezeckou
stěnu, skákání na nafukovacím hradu a dalších aktivit.
Také jsme viděli, jak se cvičí policejní psi, což je vždy velmi zajímavé. Tato ukázka sklidila hlasitý potlesk. 
Ochutnali jsme šťavnaté steaky, hranolky, langoše, samozřejmě také pivečko, limonády a kávu. Celé odpoledne
nám hrála kapela DUO-MUSIC.
Navečer došlo i na taneček. 
Přes maličkou nepřízeň počasí jsme se všichni výborně bavili. Odcházeli jsme dobře naladěni, děti si odnesly
pěkné ceny, krásně pomalované obličeje a spoustu zážitků.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám pomáhali toto odpoledne zorganizovat. Děkujeme také
za sponzorské dary obci Nížkov a ZD Nížkov. Těšíme se na další setkání při dobré zábavě.

Ilona Toufarová

Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ve Žďáru nad Sázavou
Této soutěže se pravidelně zúčastňujeme již několik let  s velmi  dobrými výsledky.  Naši žáci  se na soutěž
pečlivě připravují, aby v náročných disciplinách obstáli co nejlépe. Soutěží se v jízdě zručnosti, kde soutěžící
překonávají řadu překážek, v jízdě na dopravním hřišti,  ve zdravotní přípravě a v dopravních testech.  Je to
náročné dopoledne, které musí absolvovat 8 závodníků (dva chlapci a dvě děvčata) ve dvou kategoriích. Mezi
mladšími  nás  letos  reprezentovali  Richard  Vlček  a  Tomáš  Vlček  společně  s Janou  Markovou  a  Eliškou
Doležalovou. Naši mladší závodníci byli  na soutěži poprvé a přijeli vlastně na zkušenou. Po výkonu, který
určitě nebyl ideální, obsadili nakonec 8. místo mezi čtrnácti účastníky.
Tým starších žáků ve složení Milan Jun, Jan Sobotka, Natálie Poulová a Eliška Jarošová, měl již zúročit svoje
loňské zkušenosti. Naši reprezentanti skutečně zabojovali a obsadili nakonec pěkné třetí místo. 

Mgr. František Sládek – ředitel ZŠ Nížkov

Přání
Přejeme všem občanům rozesmáté léto, hodně sluníčka, kouzelných zážitků, pohody a odpočinku a všem dětem
krásně prožité prázdniny.

Zaměstnanci Základní školy Nížkov
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Výsledky atletických závodů Přibyslav 31. 5. 2014
Výsledky nížkovských dětí ze sokolských  župních atletických závodů  v Přibyslavi. Zde byli naši mladí zá-
vodníci velmi úspěšní. Získali tři první, dvě druhá a dvě třetí místa.
Předškolní děti (2008 a ml.)

Dvořák Patrik Dočekal David Brukner Jakub Sobotka Šimon Bartoníček Kryštof

Rok narození 2008 2008 2008 2010 2010

Běh 40m 8,5 8,2 8,6 10,6 13

Hod míčkem 7 6,3 5 4,7 3,6

Skok z místa 1,3 1,17 1,23 0,98 0,68

Celkové pořadí 3. 4. 6. 11. 14.

Danková Elena Bártová Lenka Malá Hana Pešáková Karolína

Rok narození 2008 2008 2009 2008

Běh 40m 9,1 9,3 9,8 9,4

Hod míčkem 7 5,4 3,6 4,25

Skok z místa 1,49 1,09 1,09 0,96

Celkové pořadí 1. 3. 7. 8.

Žáci I (2005-2007)

Danko Matěj Sommer Matyáš Sobotka Matouš

Rok narození 2006 2005 2007

Běh 50m 8,7 10,2 11,1

Hod míčkem 28,2 15,3 14,6

Skok daleký 2,81 2,53 2,26

Běh 300m 01:05,5 01:15,3 01:21,4

Celkové pořadí 1. 6. 10.

Vlčková Simona

Rok narození 2005

Běh 50m 9,9

Hod míčkem 9,35

Skok daleký 2,74

Běh 300m 01:14,5

Celkové pořadí 6. - 7.

Žáci II (2003-2004)

Dočekal Jakub Landa Jiří

Rok narození 2004 2004

Běh 50m 8,5 9

Hod míčkem 23,9 23,1

Skok daleký 3,38 2,62

Běh 300m 01:02,2 01:08,6

Celkové pořadí 2. 10.

Pleskačová Julie Danková Simona Bartoníčková Erika

Rok narození 2004 2003 2004

Běh 50m 9 9,1 9,9

Hod míčkem 17,6 20 12,45

Skok daleký 2,72 2,5 2,64

Běh 300m 01:03,4 01:07,8 01:10,0

Celkové pořadí 1. 2. 5.

Ing. Zdeněk Jeřábek

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 červnu 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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