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Vážení občané,
další volební období stávajícího zastupitelstva se blíží do závěrečné fáze.
Již začátkem října si budete moci vybrat
své nové zastupitele, kterým na další
čtyři roky svěříte péči o naši obec.
Na rozdíl od mnoha obcí, kde postavili jen jednu kandidátku, kandidují
v naší obci tři subjekty. Počet kandidujících převyšuje počet volených zastupitelů, takže máte z čeho vybírat.
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n V letošním roce byla opravena druhá část hřbitovní zdi a zdárně dokončena oprava budovy bývalé trafiky v centru obce, kde bylo otevřeno
krejčovství.

Zrealizované větší akce za poslední volební období
n Generální oprava krovu a krytiny střechy základní školy
n Rozšíření kapacity – přístavba třídy ZŠ
n Nový umělý povrch na školním hřišti
n Výměna oken v ZŠ
n Zateplení budovy MŠ Sluníčko
n Zahájení výměny světel veřejného osvětlení
n Vybudování in-line dráhy ve sportovně relaxačním areálu Panská louka
n Oprava hokejbalového hřiště, vybudování workoutového hřiště, doplnění herních prvků na stávajících hřištích, vybudování nového dětského hřiště ve Žloukovicích, včetně dřevěného altánu pro posezení
místních občanů.
n Osazení informačních panelů na turistické cesty vedoucí do obce
n Oprava pomníku ve Stradonicích
n Instalace knihobudky
n Vydání knihy historických fotografií obce – „Nižbor historickým
objektivem“
n Pro velký zájem jsme dotiskli knihu pana L. Fortuníka „Nová Huť –
Nižbor, historické pohledy“
n Pokračující opravy kulturní památky zámku Nižbor
n Oprava hřbitovní zdi ve Stradonicích
n Oprava studánek, obnova křížků, křížů, kapliček a jiných drobných
sakrálních památek
n Oprava trafiky

n Oprava předzahrádky před restaurací Lípa
n Vyřezání a úklid úvozu podél cesty na oppidum ve Stradonicích
n Vybudování výtahu v budově obecního úřadu
n Oprava chodníku v části obce Kamýk ve Žloukovicích
n Vyhledání vodních zdrojů pro budoucí zásobování obce Žloukovice
pitnou vodou
n Finanční podpora na realizaci a provoz projektu Pošty Partner
n Finanční podpora na úhradu provozních nákladů místní sokolovny
n Finanční podpora kulturních akcí, zájezdů pro občany
n Finanční podpora sportovních, společenských a neziskových organizací a spolků v obci
n Finanční podpora pečovatelské služby působící v obci
n Obnova autobusových zastávek
n Uspořádání oslav 750. výročí obce, podpora oslav výročí jednotek
SDH
n Dokončení rekonstrukce kaple ve Stradonicích – pořízení nových
lavic
n Dokončení projektu bezdrátového rozhlasu v obci, včetně instalace
čidla sledování hladiny Habrového potoka (v rámci protipovodňových
opatření)
n Oprava střechy zdravotního střediska
n Umístění radaru měření rychlosti na silnici v Nižboru
n Projekční příprava na rozšíření nebo výměnu vodovodní sítě

FOTOSOUTĚŽ
– POSLEDNÍ VÝZVA!

Během minulých ročníků se sešla
spousta krásných fotografií. Ale letos
bude, zdá se, suchý rok. Přestože letošní
téma je velmi volné a lákavé („láska“),
dorazila zatím jediná fotografie – teoreticky by tedy měla zvítězit. Ovšem v případě, že další snímky nezašlete, případně
jich obdržíme opravdu jen pár, s lítostí
tentokrát soutěž zrušíme a vyhlásíme
opět napřesrok. Necháte to tak? Termín
pro zaslání snímků na e-mail obec.nizbor@telecom.cz je konec září. Datum
vyhlášení fotosoutěže zveřejníme ihned,
jakmile bude jasné, že je co vyhlašovat.
Takže – chopte se aparátů a mobilů,
LÁSKA čeká!
-th-
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n V letošním roce byly ve Žloukovicích opraveny dva pomníčky s křížky. Opravu provedl pan Jaromír Pecka.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín konání: SOBOTA 6. října 2018
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky
STRADONICE – na návsi
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce busů
- na parkovišti u mostu

8.15 – 8.30
8.45 – 9.00
9.15 – 9.30
9.30 – 10.00

Odkládat materiál určený ke sběru na sběrná místa předem je zakázáno! Do sběru nebezpečného odpadu nepatří odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních žlutých
pytlích. Eternit se může odevzdávat pouze
v malém množství a odpad musí být uložen
do neprodyšného pytle. Staré lednice můžete odevzdávat pouze kompletní. Pokud
odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor

Zahrádkářská
výstava se blíží
Stává se již tradicí, že v měsíci listopadu
pořádají zahrádkáři v Nižboru výstavu. Také
v letošním roce se bude konat, a to v době
od 23. do 25. 11. 2018. Tématem naší výstavy
bude advent a vánoční svátky.
Je pravda, že v listopadu je na zahradách úrody i květin málo. Proto se obracíme
s prosbou na Vás všechny. Víme, že se najde
mnoho těch, kteří mají šikovné ruce i pěstitelské úspěchy. Těmito svými výrobky a výpěstky se můžete pochlubit na naší výstavě.
Všechny Vaše příspěvky budou s radostí
přijímány od úterý 20. 11. do čtvrtka 22. 11.
vždy od 15 do 18 hodin v prostorách zámku
Nižbor.
Těšíme se na Vaši pomoc a na Vaši návštěvu výstavy.
Zahrádkáři Nižbor

Do sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej
(černé popelnice umístěné v Nižboru u prodejny COOP, ve Stradonicích a Žloukovicích
na svozovém místě na návsi):
PATŘÍ: přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
NEPATŘÍ: směsný (komunální) odpad - živočišné tuky (sádlo, lůj) - motorový olej - plast (kromě lahví s olejem) - sklo - papír - nápojové kartony (europack) - baterie, elektromateriál - textil
a obuv - biologický odpad - zdravotnický materiál

Oprava mostu ve Žloukovicích

SŽDC opravuje most ve Žloukovicích. Oprava potrvá do poloviny října a s ní i výluka
na železniční trati mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu.
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Odešel jeden z nejlepších
a nejdéle působících
obecních kronikářů
Zcela nečekaně nás dne 22. 8. 2018
opustil ve věku 85 let náš dlouholetý
kronikář a člen SDH Žloukovice pan
Jaroslav Šturc. Byl to člověk neodmyslitelně spjatý se Žloukovicemi, který o této
obci věděl snad skoro vše. Jeho záznamy
v kronice a pečlivě setříděné materiály
o Žloukovicích a dění v této obci nemají,
co se týče kvality a rozsahu, konkurenci
v širokém okolí.
Po dlouhou dobu se staral o pořádek
v obci a u každých voleb vykonával spolehlivě funkci zapisovatele. V mládí byl
vášnivý sportovec, měl rád dobrou muziku a nikdy nezkazil žádný žert. Celý život
byl slušným, spolehlivým a společenským
člověkem.
Po celou dobu mého starostování mi byl velkou oporou, pomocníkem
a na všech plesech nebo zábavách, kde
jsme spolu seděli u stolu, i výborným
společníkem a tanečníkem.
Za vše mu z celého srdce děkuji.
Kateřina Zusková
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Volby do zastupitelstva obce
Konají se v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00.
Voliči trvale žijící v Nižboru budou volit v zasedací
místnosti OÚ Nižbor – okrsek č. 1.
Voliči trvale žijící ve Stradonicích budou volit v budově TJ Hradišťan, Stradonice č. p. 36 – okrsek č. 2.
Voliči trvale žijící ve Žloukovicích budou volit v místnosti v budově č. p. 93 ve Žloukovicích – okrsek č. 3.
Každý volič musí mít s sebou platný průkaz totožnosti –
občanský průkaz nebo cestovní pas.
Pro tento typ voleb se nevydávají žádné voličské průkazy.
Hlasovací lístky obdržíte do svých dopisních schránek
nebo následně budou k dispozici ve volební místnosti.
Každý volič má k dispozici maximálně 15 hlasů, které
může na hlasovacím lístku libovolně rozdělit mezi jednotlivé kandidáty, politické strany nebo hnutí nezávislých
kandidátů (dále jen strana a hnutí).
Varianta č. 1: můžete zaškrtnout jednotlivě až patnáct
kandidátů z libovolných stran nebo hnutí.
Varianta č. 2: můžete zaškrtnout v záhlaví jednu z kandidujících stran nebo jedno hnutí (automaticky tak dáváte
hlas všem kandidátům této strany nebo hnutí).
Varianta č. 3: můžete zkombinovat volbu jednotlivých
kandidátů a jedné strany nebo hnutí. Přednostně se pak
ale spočítají hlasy pro jednotlivě zaškrtnuté kandidáty,
a počet, který zbývá do 15, se přidělí kandidátům zaškrtnuté strany nebo hnutí (v pořadí, v jakém jsou na kandidátní listině).
Požadavek na to, aby se k vám dostavili členové volební komise s přenosnou urnou, nahlaste prosím na obecní
úřad (tel. 311 693 213).

Vzhůru k (dalším) volbám!

Po čtyřech létech si opět budeme volit své zástupce ve vedení obce. Takže je namístě
rekapitulovat. Změnilo se za ty čtyři roky něco? Žije se nám lépe? Proč ještě nemáme superrychlý internet? Neměla být okna ve škole jiná, taková, já nevím, prostě jiná? Proč máme
místo trafiky švadlenku? To mám začít kouřit nitě? Proč autobus nezastavuje přímo před
mým domem? A jak se mám dostat ve tři ráno z Berouna domů? Nemohla starostka včas
zajistit větší množství srážek? To by se opravdu nenašly peníze, aby na posvícení zazpíval
v zasedačce Karel Gott? Opravdu nám musí nad hlavami létat letadla? Nemohli by piloti
nad Nižborem alespoň vypínat motory? Proč musí rybáři čekat na úlovek někdy i několik
hodin – a často i marně? Nešlo by obecní vyhláškou zakázat hlasitý smích ve večerních
hodinách?
Konec legrace. Problémy jsou věčné a kdo chce, najde je vždycky a všude. Ale těm,
kteří reptají a na všechno mají jednoduchý recept, bych doporučil, aby alespoň jednou jedinkrát zašli na schůzi zastupitelstva a poslechli si, co všechno se aktuálně projednává, aby
si udělali představu, co obnáší řídit obec. A třeba by mohli sami upozornit na opomenutou
drobnost, komplikující život, nebo dokonce přijít s nějakým nápadem...
I slepý musí vidět, že si nežijeme špatně. Že se za čtyři roky udělalo hodně práce. Hlasy
přespolních to koneckonců potvrzují. Je mnoho obcí, které nám závidí. Nižbor se stal oblíbenou destinací, počet návštěvníků vzrůstá – což ale zároveň přináší i problémy: s parkováním, s hlučností, s úklidem...
Ne všechno jde vyřešit na počkání, musí se vytvořit a odsouhlasit plán, projekty, prosekat se džunglí často nepředstavitelně složitých a úmorných nařízení a zákonů, najít peníze,
najít firmu, požádat o dotaci, hlídat termíny... A do toho přijde africké sucho. A za týden pro
změnu velká voda. Vlaková výluka. Výpadek proudu. Blesková šnečí invaze. Anebo se lidé
začnou po nocích neřízeně množit a školka a škola najednou kapacitně nestačí...
Pořád je něco, jak se říká. Ale mám dojem, vlastně jistotu, že se nic nezametá pod koberec, nic se zbytečně neodkládá. Máte snad podezření, že se někdo z vedení obce obohacuje
z veřejných prostředků? Pokud ano, volejte policii – já k tomu důvod nemám. A někdy mě
dokonce napadá, jakým požehnáním by pro celou naši zemi bylo, kdyby ji řídil někdo takový, jako... ano, jako Kateřina Zusková. Nemusíte ji mít rádi, můžete k ní mít výhrady, její
volební lístek můžete roztrhat a sníst – ale náš vděk a respekt si zaslouží.
Tomáš Hanák

Občanská demokratická strana

Do letošních komunálních voleb vám předkládáme kandidátní listinu se jmény patnácti kandidátů. Řada z nich má již letité zkušenosti s komunální politikou, někteří kandidují a usilují
o vaší přízeň poprvé. Všichni mají ale jedno společné – není jim lhostejné veřejné dění a chtěli
by přispět k rozvoji naší obce. Většinu z nich znáte nejlépe vy sami. V naší kandidátce jsou
zastoupeni nejen pracovníci se zkušenostmi z řízení obce, ale i odborníci z  oblasti výstavby,
bezpečnosti, financí aj. Věřím, že vám předkládáme kvalitní kandidátku složenou z rozumných lidí, kteří jsou připraveni zodpovědně se starat o obec, aby se vám v ní dobře žilo.

Volební desatero ODS  
1. Na základě hydrogeologických podkladů a dalších analýz zajistíme zpracování koncepce
rozvoje sítě pitné vody a neprodleně zahájíme v souladu s dostupnými zdroji její dostavbu.
2. Zajistíme pokračování prací na opravách a výstavbě chodníků, komunikací a osvětlení.
3. Budeme pokračovat v opravách a zvelebování zámku, jeho okolí a dalších kulturních památek na území obce.
4. Dopravní obslužnost naší obce udržíme minimálně na současné úrovni.
5. Naše obec je považována za bezpečnou. Přijmeme jakákoliv nezbytná opatření k udržení
tohoto stavu, aby se i nadále naši občané cítili v obci bezpeční.
6. Zdokonalíme v obci systém odpadového hospodářství s cílem vytvořit podmínky pro zlepšení
třídění odpadů občany a zachovat platby pouze za jimi vyprodukovaný odpad.
7. Podpoříme vzdělání občanů, především mládeže. Naší prioritou je zajištění bezproblémového chodu mateřské a základní školy a vyřešení každoročního problému s umístěním našich dětí
na základních školách II. stupně v Berouně.
8. Budeme nadále podporovat sbory dobrovolných hasičů a ostatní aktivní spolky. Podpoříme
rekreační i soutěžní sport v obci, kulturní a společenské akce. Naší snahou bude zapojit více
našich občanů do těchto aktivit.
9. Jsme připraveni efektivně hospodařit s obecními prostředky a nebudeme neúměrně zadlužovat obec. V minulém období se nám řadu akcí podařilo financovat z dotací. Úsilí o získání
dotací bude i v příštím období patřit mezi naše hlavní úkoly.
10. Zachováme vstřícnou práci obecního úřadu a jeho komunikaci s občany, které budeme o jeho
práci a řešených problémech pravidelně informovat. Budeme reagovat na podněty občanů.
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Naši kandidáti:
1. Zusková Kateřina
58 let, starostka
2. Pecka Jaromír		
52 let, vrátný
3. Kozáková Irena
66 let, účetní
4. Lenický Karel
53 let, technik
5. Ing. Beneš Přemysl
52 let, obchodní ředitel
6. Mazancová Ivana
61 let, důchodkyně
7. Bc. Sklenář Daniel
41let, OSVČ
8. Ing. Strnad Pavel, Ph.D.
46 let, OSVČ
9. Ing. Hůlová Pavla
57 let, státní zaměstnanec
10. Procházka Kamil
45 let, stavitel
11. Veverka Roman
36 let, OSVČ
12. PhDr. El Bournová Marta
56 let, OSVČ
13. Bláha Zdeněk
45 let, soukromník
14. Gabriel Zdeněk
62 let, živnostník
15. Fortuník Ľudovít
76 let, důchodce
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Sdružení nezávislých kandidátů Nižbor, Stradonice, Žloukovice
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech práce pro rozvoj obce se na vás opět obracíme s žádostí o důvěru na další čtyři roky. Naše sdružení
se hlásí k dosavadní práci zastupitelstva obce v čele se starostkou a hodlá ji i nadále podporovat. Naším cílem je i nadále
rozvíjet naši obec – stále zlepšovat podmínky pro spokojený život našich spoluobčanů, obecní infrastrukturu, sportovní
vyžití, školství a kulturu, služby a celkové zázemí. Je nač navázat – stačí podívat se, co se za uplynulé čtyři roky v obci
podařilo zlepšit a vybudovat – a v tom chceme dále pokračovat. Zejména bychom se rádi zaměřili na:

✾ péči o naši mateřskou a základní školu
✾ péči o infrastrukturu – zabezpečení
zdrojů pitné vody, rozšíření obecní zeleně,
údržbu místních komunikací
✾ pokračování zkvalitňování sportovního
zázemí, a to jak materiálně, tak personálně,
aby se podařilo zapojit do sportovních
aktivit více dětí a mládeže
✾ boj s vandalismem
✾ bezpečnost občanů
✾ podporu dobrovolných hasičů
✾ podporu kulturních spolků a zájmových
sdružení
✾ ještě vstřícnější obecní úřad z hlediska
minimalizace administrativy
✾ prohloubení sociálních služeb
✾ udržení dopravní obslužnosti

Naši kandidáti do zastupitelstva:
1. Hučko Pavel 		

51 let

2. Filip Filip 		

44 let	OSVČ

mistr výroby

3. Votruba František

48 let	OSVČ 		

4. Hanák Tomáš 		

61 let

5. Šapovaliv Pavel

62 let	OSVČ

6. Salač Václav 		

42 let

7. Novák Roman 		

37 let	OSVČ

8. Mgr. El Bournová Amal

26 let

produkt a marketing manažer

9. Nejedlý Petr 		

44 let

garanční technik

10. Bc. Grušová Nikola

26 let

logistika námořní přepravy

11. Böhm Libor 		

43 let	OSVČ

12. Rudovská Vladimíra

43 let

zdravotní sestra

13. Glazunová Lucie

45 let

zaměstnanec akciové společnosti

14. Blažek Milan 		

52 let	OSVČ

15. Bornová Jitka 		

73 let

svobodné povolání
lesní Lesů hl. m. Prahy

důchodce

Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko
Se zkušeností a láskou pro krásnější Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Co budeme hájit:
- selský rozum ve vedení obce			
- naslouchání potřebám občanů		
- dobrou školku a školu

- rozvoj šetrný k přírodě
- více možností pro aktivní lidi

Podpořte nás v komunálních volbách 5. a 6. října 2018!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Jonášová Kateřina
Hladký Miroslav 		
Křeček Petr 			
RNDr. Obermajer Jaroslav
Rücklová Markéta 		
Lukešová Jitka, DiS.
Bc. Šulcová Tereza 		
Hnilička Petr 			
Veselá Eva 			
Kutinová Lenka, DiS.
Krátká Libuše 		
Kliment Pavel 		
Bc. Získalová Lucie 		
Svobodová Libuše 		
Ing. Kozáková Silvie

43
73
46
57
48
46
34
41
41
41
51
46
49
78
44

let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		
let		

publicistka 			
důchodce 			
OSVČ 			
přírodovědec 		
manažer turismu a prodeje
učitelka MŠ 		
OSVČ 			
vedoucí výroby 		
kvalitářka 			
sociální pracovnice
OSVČ 			
řidič 				
prodavač 			
důchodce 			
chemik 			

Stradonice
Nižbor
Nižbor
Žloukovice
Nižbor
Nižbor
Stradonice
Stradonice
Žloukovice
Stradonice
Nižbor
Nižbor
Stradonice
Nižbor
Nižbor
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
Vítáme nový školní rok!
Na konci června jsme se rozloučili s našimi
milými předškoláky, z nichž většina strávila
v nižborské mateřské škole několik let. Za tu
dobu vyrostli k nepoznání a změnili se v samostatné školáky, kteří jsou připraveni s aktovkou
na zádech poznávat svět. Na jejich místa dnes
nastupují malé děti, které míří za novými kamarády a chystají se na svá první dobrodružství
bez rodičů. Většina nově přijatých dětí již dovršila tři roky, ale je zde i několik nejmenších,
kteří se na třetí narozeniny teprve těší. Jejich
začleňování do kolektivu je náročné, ale dobrou zprávou je, že ve třídě nejmenších dětí bude
i nadále pracovat kromě paní učitelky i chůva,
kterou naše mateřská škola zaměstnává díky
prostředkům z programu EU – OP VVV.
Stejně jako v loňském roce se nakonec podařilo přijmout všechny místní děti, které se
dostavily ke květnovému zápisu.
Ohlédnutí za minulým rokem
Den dětí jsme oslavili velkou vědeckou
show, kterou pro nás připravil Marstafit.
Pozorovali jsme hoření různých druhů materiálu, vyvolávali džina z lahve a po třídě
létala vlastnoručně vyrobená raketa. Nakonec
dětem zůstal ve třídách na hraní hit poslední
doby – čerstvě vyrobený gel.
Stejně jako v předchozích letech pro nás
Lesy ČR připravily dobrodružnou a poznávací lesní stezku na Janově Hoře. Po splnění
úkolů si děti nakonec v cíli opekly vuřty.
Na rozloučení s předškoláky si děti ze třídy Soviček připravily divadelní představení
O perníkové chaloupce. Dokázaly se naučit
dlouhé texty a celé představení odehrály naprosto bravurně. V představení vystoupily

n Autoškolka – děti se v převlečení za autíčka a semafory seznamují s dopravními předpisy.
i některé z mladších dětí, takže už teď víme,
že nám v mateřské škole zůstávají cenné herecké posily pro nový školní rok.
Co nás čeká?
V tomto školním roce máme opět objednánu
řadu zábavních a vzdělávacích představení a ak-

tivit. Také nás čekají dvě divadelní představení,
na která nás tentokrát zve náš zřizovatel OÚ Nižbor a která se díky laskavosti majitelů Restaurace
Hotel Praha odehrají v tamním velkém sále. Více
se dozvíte na informační schůzce pro rodiče, která se bude konat v prvním týdnu v září.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Pamatujete, jak to kdysi v Nižboru na některých místech vypadalo?

n Křižovatka u trafa (směr Žloukovice)
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n Louka pod benzínkou

n Na začátku obce směrem od Berouna
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 30. 5. 2018
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 - 16 zápisu.
Stanovuje:
n pro volební období 2018–2022 počet členů
Zastupitelstva obce Nižbor na počet 15 – bod
14 b zápisu.
Nesouhlasí
n s žádostí o odprodej části pozemku p.č.
642/1 v k.ú. Nižbor – bod 12 d) zápisu.
Schvaluje:
n Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů – bod 2 d) zápisu.
n Rozpočtová opatření č. 4 a Veřejnoprávní
smlouvu č. 11/2018, která je součástí těchto
rozpočtových opatření – bod 4 zápisu.
n Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad
– bod 5 zápisu.
n Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, ve které nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání (které ale již
byly napraveny), bez výhrad – bod 6 zápisu.
n Účetní závěrku obce za rok 2017 – bod 7 zápisu.
n Přijetí dotace z MŽP na akci: Rekonstrukce
vytápění v MŠ Sluníčko – bod 11 a) zápisu.
n Uzavření dodatku č. 1 k SOD se společností
Watrad s.r.o. IČ 47541523 – bod 11 b) zápisu.
n Přijetí schválené dotace ve výši 300.000,- Kč
z Fondu kultury Středočeského kraje na rok
2018 na akci Předzámčí, JZ nárožní křídlo,
I. etapa opravy střechy, krovu a stropu – bod
11c) zápisu.
n Odprodej pozemku st.p.č. 1/1 o výměře 37
m2 v k.ú. Stradonice u Nižboru, zastavěné plochy a nádvoří (bez stavby) za cenu 100,- Kč/m2
a podmínek uvedených v bodě 12 a) zápisu.
n Odprodej nově vzniklého pozemku
p.č.592/6, ostatní plochy o výměře 25 m2, v k.ú.
Stradonice u Nižboru za cenu 100,- Kč/m2 –
bod 12 b) zápisu.
n Odprodej nově vzniklého pozemku p.č.
592/7, ostatní plochy o výměře 42 m2, v k.ú.
Stradonice u Nižboru za cenu 100,- Kč/m2 –
bod 12 c) zápisu.
n Návrh plánovací smlouvy pro „Obytný soubor Aroma“ v k.ú. Nižbor – bod 15 zápisu.

Zastupitelstvo obce
ze dne 29. 8. 2018
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 14 zápisu
Pověřuje:
n starostku k oslovení majitelů pozemku p.č.
13/4 s žádostí o případný odprodej části pozemku – bod 4 d zápisu.
n Starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci
„Vodovod pod nádražím“- bod 10 a zápisu.
Nesouhlasí
n s žádostí o odprodej pozemku p.č. 631 v k.ú.
Žloukovice – bod 12 zápisu.

Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 7/2018 – bod 3 a příloha č. 2 zápisu.
n Zapojení Obce Nižbor do dotačního projektu „Systém pro separaci odpadů Mikroregionu
Hudlicko“ v rozsahu bodu 5b a přílohy č. 3 zápisu.
n Vítěznou realizační firmu na akci „Vodovod
pod nádražím“, společnost VaK Beroun, a.s. –
bod 10 zápisu.
n Stanovisko Rady obce k tématice vodního
hospodářství uvedeného v bodě 10 a příloze č.
4 zápisu.
n Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11. 1. 2018 s firmou LARENO s.r.o. – bod 9 b) zápisu.
n Vyřazení položek z majetku obce uvedených
v bodě 15 zápisu.
n Opis nedobytných pohledávek z roku 2016
ve výši 3.490,- Kč – bod 16 zápisu.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů je zveřejněna pouze zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění
„Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce:
www.obecnizbor.cz, pod odkazem: menu →
úřední deska → zastupitelstvo.

n Letošní sucho se podepsalo i na Habrovém
potoce, kde v jednom místě na čas úplně zmizela voda a koryto bylo úplně vyschlé.

Koncert ke 100. výročí
vzniku republiky

Pěvecké duo paní Hana Řípová a paní
Lenka Šmídová Farkačová opět potěšilo
svým zpěvem příznivce klasické hudby
v sále nižborského zámku v sobotu 11. 8.
2018. Doprovázel je brilantní hrou klavírista Miroslav Navrátil a celé jejich pásmo
sestavil a svým výkladem provázel Ing. Jiří
Zápotocký. Bylo to pásmo sestavené z perel v pokladu české hudby zkomponovaných našimi nejuznávanějšími skladateli
A. Dvořákem, B. Smetanou, J. B. Foerstrem, V. Blodkem, J. Křičkou. Ke každé písni nebo árii uvedl průvodce pan Zápotocký
nějakou zajímavost nebo detail o autorovi
či okolnostech vzniku skladby. Všechny
písně a árie byly zajímavé, některé jsme
již někdy někde slyšeli, ale slyšet perfektně zazpívanou árii Ježibaby a poté Rusalky
z Dvořákovy opery byl zážitek úžasný, asi
nejsilnější. Zaslouženě jim starostka obce
paní Kateřina Zusková na závěr srdečně
a pěknou kyticí poděkovala.
J. Lukeš

CASH BACK
V obci sice není bankomat na výběr peněz, ale již nyní můžete při platbě
kartou uplatnit tzv. Cash Back a získat určitý obnos v hotovosti.

V prodejně COOP při útratě alespoň 1,- Kč si můžete vybrat až 3.000,- Kč
Na čerpací stanici při útratě 300,- Kč si můžete vybrat až 1.500,- Kč
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n Žloukovické brodění – vítězné družstvo a slavnostní nástup

Klub přátel Žloukovic (KPŽ), činnost v roce 2018
První setkání členů KPŽ v novém kalendářním roce se opět jako
každoročně konalo v místní restauraci, sice až 13. ledna, ale i opožděné
uvítání nového roku přineslo nové nápady zahrnuté do plánu práce. Jako
každoročně se při tomto prvním setkání vydražily dárky, které si obdarovaní nepřevzali od Mikuláše loňského roku.
Již tradiční závod o Zlatou lyži Žloukovic se konal jako každý rok
první sobotu v únoru. Počasí vypadalo spíše jako na jaře, ale nikomu
nevadilo, že nebyl žádný sníh ani mráz. Proběhl závod po silnici na kolečkových lyžích spojený se střelbou ze vzduchovky. Na závěr akce nám
hasiči zapůjčili svou klubovnu, kde proběhlo vyhodnocení a závěrečné
posezení, za což našim kamarádům hasičům patří poděkování.
Na konci února se změnilo počasí a začaly tuhé mrazy. V tomto nepříznivém čase došlo prvého března k požáru rodinného domu v obci.
Pomoci se vedle hasičů účastnilo několik našich kamarádů, kteří společně s paní starostkou a obětavými pracovníky obce pomáhali hasičům při
jejich nelehké práci a tímto svým přístupem napomáhali likvidaci požáru. Následně pomohli našim hasičům při organizaci dobrovolné sbírky.
Hasiči následně uspořádali dobrovolnou sbírku na pomoc občanů postižených požárem, při které jsme hasičům pomáhali. Do sbírky přispěl jak
KPŽ, tak jednotliví členové.
Posledního března se konala jako každý rok výroční valná hromada Klubu. Během příprav došlo jen několik dnů před valnou hromadou
k velmi smutné události, kdy nás náhle opustil guvernér KPŽ pan Ivan
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Sirotek. Tato náhlá a nečekaná událost nás nesmírně zasáhla a dotkla
se každého z nás. Vedení Klubu sice zůstalo akceschopné a usnášeníschopné, nicméně bylo velmi těžké se se ztrátou vyrovnat. Na schůzi se
po tiché vzpomínce na zesnulého guvernéra jako každoročně zhodnotila
činnost předešlého roku, byla podána zpráva o hospodaření, byli přijati
noví členové a schválen plán práce na rok 2018.
Těsně před svátkem čarodějnic proběhla brigáda, kdy jsme vyčistili další část břehu řeky a vysbírali a odvezli odpad, který se v křovích
nahromadil. Zjistili jsme dokonce, že nám během zimy práci usnadnili
bobři, kteří nám pomohli tím, že pokáceli několik drobnějších stromů.
Z brigády zbylo i dřevo na čarodějnický oheň. Následně se kamarádi
posledního dubna sešli u připravené hranice, na kterou připevnili skoro
pravou čarodějnici a u zapáleného ohně poseděli a zavzpomínali. Účast
byla bohatá, počasí přálo, děti si akci užívaly stejně tak, jako na protějším břehu, kde se u svého ohně sešli chataři z osady za řekou.
12. května se konala výjimečná akce. Vyrazili jsme společně smluvním autobusem přímo z hlavního autobusového nádraží ve Žloukovicích, abychom jako správní Češi vystoupali na památnou horu Říp.
Autobus zaparkoval v přilehlé vsi a my se nadšeně vydali do kopce. Pro
některé účastníky se skutečně jednalo o prvovýstup, ale většina z nás
na hoře Říp již v minulosti stanula. Na vrcholu jsme si připomněli našeho ctihodného praotce a po sestupu a následném odjezdu došlo ještě
na návštěvu pivovaru Antoš ve Slaném, kde všichni plni čerstvých zážitků poobědvali chutnou krmi.
26. května se jako každoročně na parkovišti za hasičárnou konala tradiční prakyáda za vysoké účasti početných střelců, kteří soutěžili o zlatou medaili ve střelbě prakem. Organizace byla dokonalá, střeliva dostatek, počasí skvělé, co více si přát. Soutěžili děti, dospělí, střelci amatéři
i profesionálové. Celé akci vládla dobrá nálada. Vítěz v kategorii dospělých byl obdarován obrovským prakem, ostatní a děti dostávali diplomy.
Letošní máje se konaly 2. června. Předchozího dne odstartovaly velké přípravy na pořádání suchých retro májů. Máje pořádáme každoročně, účastní se jich zejména dospělí i důchodci. Tím se snažíme přispět
k oživení starých tradic v obci, kde mladí nemají o podobné akce zájem.
Byly nařezány a přivezeny májky k umístění kolem krále, dovezen zcela
suchý strom na místo krále, naše ženy ozdobily věnec a májky. Ozdobený král byl v předvečer konání májů vztyčen na tradičním místě, stejně
jako před mnoha lety. Pod rouškou noci ženy roznesly k domům májovníků ozdobené suché rostliny. Následujícího dne vypuklo veselí. Májový
průvod za doprovodu Bedřicha Paura, kapely SLZA a dalších hostujících
hudebníků nejprve uctil památku padlých hrdinů první světové války
a poté začal procházet postupně obcí ke každému suchou květinou označenému domu. Průvod obcí zakončil tanec u krále a po jeho vydražení
a poražení se účastníci i s kapelou uchýlili do místní restaurace, kde uza-

Nižborský List
vřeli staročeskou oslavu tancem na stolech. Tradiční byla rovněž pomoc
hasičům při konání jejich významné soutěže, Žloukovického brodění.
Jsme rádi, že se na naše členy mohou hasiči spolehnout a mohou s námi
počítat i při jejich další činnosti.
Několik našich členů se účastnilo spolu s hasiči brigády na údržbě
potoka, který protéká Žloukovicemi. Pracovalo se celý den ve vodě,
v bahně a nesmírném horku. Výsledkem byl potok dokonale vyčištěný
od rostlin a křoví. Jednalo se o předzvěst příprav na oslavu 120 let činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Žloukovicích.
Uprostřed července se opět konala klidná akce, kolektivní odpolední
piknik. Každý účastník si s sebou přinesl něco oblíbeného na zub, takže jídla a pití bylo dost. Příjemné posezení se protáhlo až do večerních
hodin.
Historicky nejstarší akcí byl opět letošní Běh Berounkou, konaný
tradičně prvou sobotu v srpnu. V maskách se dostavila početná řada vodoběžců, kteří vyrazili průvodem s doprovodem orchestru Bédy Paura
podél řeky proti proudu, aby tam vstoupili do řeky a postupovali zvolna
řekou po proudu k mostu. Cesta byla náročná pro množství přemnožených vodních rostlin, přesto byl pod mostem odstartován vlastní recesní
závod, končící poblíž restaurace. Nejrychlejší závodník byl odměněn
pohárem vítěze.
Ihned následující týden se kamarádi účastnili významného jubilea
místního Sboru dobrovolných hasičů, kteří oslavili 120 let své vysoce
prospěšné činnosti. Při této příležitosti byla otevřena výstava v hasičárně připomínající dlouhou minulost Sboru dobrovolných hasičů ze
Žloukovic a proběhla jubilejní schůze. Viceguvernér KPŽ byl delegován

na slavnostní schůzi hasičů, kde přednesl krátký projev, v němž zejména poděkoval všem dobrovolným hasičům za obětavou, dlouholetou
a mnohdy nebezpečnou práci, kterou konají ve svém vlastním volnu
a zcela zadarmo. Po průvodu obcí následovaly ukázky hasičské techniky. Na parkovišti potom vyhrávaly dlouho do noci kapely a sešlo se zde
veliké množství příznivců a přihlížejících.
Další sobotu se jeden raft a skupina kanoí vydala po Staré řece z Branova do Žloukovic. Kamarádi se náhle stali vodáky, hasiči provedli výcvik na vodě s četnými zastávkami a kochali se výhledem na překrásné
údolí Berounky.
Srpen byl nabitý akcemi, takže hned další sobotu se konalo již tradiční loučení s létem, nebo spíše s prázdninami. V podvečer se sešlo
mnoho dětí i dospělých, aby opekli buřtíky na ohni před hasičárnou,
děti si zasoutěžily v drobných sportovních disciplínách a byly obdarovány sladkostmi a podobnými cenami, které pro tuto akci zajistila obec.
Po setmění se lampiónový průvod čítající kolem šedesáti účastníků vydal za doprovodu Bédovy harmoniky obcí.
V současnosti se po kratší pauze připravujeme na další akce, které se
začnou konat po polovině září.
Jak je vidět, činnost Klubu je bohatá, pestrá i rozmanitá. Opět proběhly obecně prospěšné práce na zvelebení obce a okolí, dále naše sportovní
a recesní akce i účast na veřejných programech jiných organizací. Vítáme všechny, kteří se přijdou pobavit, a děkujeme všem, kteří se zapojují
do příprav a organizace činnosti. Děkujeme hasičům za významnou spolupráci a neméně také obecnímu úřadu za stálou podporu.
Richard Novák, viceguvernér KPŽ

Žloukovičtí dobrovolní hasiči slavili
V sobotu 11. srpna se to od samého rána u hasičské zbrojnice ve Žloukovicích hemžilo dobrovolnými hasiči. Nadešel totiž čas oslavy
jejich výročí, 120 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů.
Přijížděli čestní hosté a hasiči z okolních
sborů. V 10 hodin byla otevřena výstava, která jako vždy měla velmi vysokou vypovídající hodnotu. Byl zde přehledně zachycen vývoj sboru, ale i Žloukovic za ta uplynulá léta.
Od 11 hodin pak probíhala v místní restauraci slavnostní schůze. Z čestných hostů jsme
přivítali senátora Jiřího Oberfalzera, starostku Kateřinu Zuskovou, starostu krajského
družení hasičů Oldřicha Lacinu a starostu
okresního sdružení hasičů Josefa Štětku.
Po slavnostním projevu starosty místního sboru Františka Lemona, který zhodnotil
práci dobrovolných hasičů ve Žloukovicích
za toto úctyhodné období, bylo 22 z nich
oceněno za aktivní přístup v současnosti, ale

i za dlouholetou práci ve sboru. Všem oceněným bylo poděkováno za činnost pro SDH
a hosté ve zdravicích ocenili, že i v dnešní
době se najde dost ochotných lidí pomáhat
ostatním i bez nároku na odměnu.
Po společném obědě se pak účastníci
odebrali do průvodu, který prošel obcí až
k pomníku padlých. Zde byla položena kytice a při tónech státní hymny uctěna památka
našich předchůdců v hasičském sboru.
Od půl druhé se pak rozjel kulturní program, dechová hudba Berounská šestka nebo
soubor Kladenská heligonka pak rozezpívaly všechny přítomné. Došlo i na ukázky
z práce hasičů, nejprve se hasilo technikou
starou sto let, zapůjčenou hasiči z Koněprus,

a potom profesionální hasiči ze stanice Beroun předvedli zásah nejmodernější technikou. Obě ukázky sklidily zasloužený obdiv.
S nadcházejícím večerem se na pódium postavili chlapi z kapely Kamarádi Staré řeky
a dokonale završili překrásné slavnostní odpoledne. Jenom doufáme, že se podobná hasičská výročí budou u nás ve Žloukovicích
konat i po dalších mnoho a mnoho let a že
bude co oslavovat a komu děkovat za dlouholetou obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů.
Výbor našeho sboru chce touto cestou
ještě jednou poděkovat obecnímu úřadu,
který byl spolupořadatelem oslav, za pomoc
při jejich organizaci.
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120 let hasičů ve Žloukovicích - slavnostní projev
Vážené hasičky, hasiči,
vážení hosté,
předem se omlouvám těm, kteří čekají
hodinový přehled historických dat ze stodvacetiletého působení místních hasičů. To
se zaprvé nedá ani zvládnout, a za druhé
jsem slíbil, že nebudu mluvit tak dlouho
jako můj otec na tomto místě před dvaceti
lety. Ale hlavně to daleko přehledněji ukazuje výstava, kterou jste už v naší zbrojnici
možná viděli nebo teprve uvidíte, a zrovna
tak je historie sboru dobře popsána v brožuře vydané k tomuto významnému výročí.
Samozřejmě se některým datům vyhnout
nelze, zvlášť těm, která se významně zapsala
do života žloukovických hasičů.
Já bych se ale chtěl zaměřit víc na to, čemu
se dnes nehezky říká lidský faktor. Tedy na působení lidí, kteří tvořili a tvoří tu dlouhou historii místního sboru.
Co mě k tomu vede. Když jsem ještě nedávno chodil do zaměstnání, tak jako asi všude, ráno na začátku směny vedoucí rozděloval
úkoly na daný den a při kávičce se probíraly
události dne uplynulého. Já jsem občas přidal
zprávu o tom, že nás operační zvednul ve dvě
v noci na požár chaty nebo lesa a tak podobně
a vrátil jsem se jen tak tak, že jsem stihl být
včas v práci. Můj vedoucí, člověk ryze pragmatický, u kterého byly peníze vždy až na prvním místě, vždycky pravil: „A to vás jen tak
vzbudí v noci a vy jedete třeba v dešti nebo
mrazu lítat někde potmě v lese, zmáčený a vymrzlí – a zadarmo?“ A následovala jeho oblíbená věta: „Vy snad nemůžete být normální.“
A to mě přinutilo zamyslet se nad tím, jestli
náhodou nemá pravdu.
Chápal bych pohnutky Dominika Juppy,
zakladatele našeho sboru, řídicího učitele
ve Žloukovicích, a učitelé, jak známo, byli nositeli kulturního a spolkového života na těchto
malých vesnicích, nebo Františka Petrboka,
prvního předsedy sboru. To byl zase starosta
obce, a tak mu muselo záležet na jejím bezpečí, ale co ti havíři, sedláci, pokrývači, železničáři nebo uhlíři, ti měli dost starostí s tím, aby
uživili svoje rodiny, a přesto byli ochotni jít
a pomáhat nejen svým sousedům, ale i všem
lidem v obci. A co teprve ti, kteří byli funkcionáři sboru, ale také župy křivoklátské, jako
Josef Dlouhý, který byl od roku 1911 jejím
místopředsedou a od roku 1919 pak předsedou
celých 19 let až do jejího zániku v roce 1938.
Proč ti byli ochotni věnovat svůj čas a práci hasičskému sboru. Ale i v té novodobější historii
vyšlo z našich řad několik hasičů, kteří působili nebo působí ve funkcích okrskového nebo
okresního vedení. A není to jen jedno období,
ale je to nepřetržitě od osmdesátých let minulého století až do současnosti. Některých se bohužel už nezeptáme, třeba Františka Lemona
st., který byl dlouhá léta členem, ale i vedoucím odborné rady historie a členem výkonného
výboru OSH a zatím jediným z našeho sboru,
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který byl vyznamenán titulem ZASLOUŽILÝ
HASIČ. Zeptat se ale můžeme třeba Honzy
Valachoviče, dlouholetého člena odborné rady
prevence OSH Beroun, nebo Míry Hanka,
který zastával funkci starosty okrsku Chyňava
a byl i 17 let starostou místního sboru. Oba pak
působili a Honza Valachovič ještě působí jako
rozhodčí požárního sportu. Co je vedlo k tomu
obětovat tolik času a úsilí práci pro dobrovolné
hasiče? A zeptat se můžeme i Jardy Šturce, autora výstavy, který je aktivním členem 66 let,
Jirky Tkadlece, 61 let ve sboru, bratrů Kučerových Lády a Míly, 58 let, proč tak dlouho
vydrželi. Ale zeptejme se i na pohnutky těch,
kteří k nám do obce přišli teprve před pár lety,
mnohdy ještě neznali ani své sousedy, ale k hasičům se hned přihlásili a jsou aktivní a pomalu přebírají zodpovědnost a navazují na práci
nás starých hašounů.
Další pro mě ohromující příklad obětavosti
našich členů. V mé 35 let dlouhé kariéře velitele místní zásahové jednotky nás Berounka třikrát řádně pozlobila, povodněmi v roce 1981,
2002 a 2013, vždycky jsme byli u toho od začátku až do konce a snažili jsme se pomoci,
jak jen to šlo. Většinou i několik následujících
týdnů se likvidovaly následky tohoto přírodního běsnění. A nepamatuji se, že by si někdo
ze zasahujících hasičů nechal cokoli proplatit
nebo refundovat. Prostě bylo potřeba pomoci, tak jsme tu byli a pomáhali ve svém volnu
nebo dovolené. A to jistě taky o něčem svědčí,
přinejmenším o síle lidských charakterů.
Všichni, jak tu sedíte, to dobře znáte.
Ve všech sborech jsou roky, kdy se šlape voda
a pak se sejde parta a daří se téměř úplně vše.
I my jsme měli období, kdy se plnily jen základní úkoly a povinnosti, aby sbor přežil.
U nás to byla doba, kdy se pořádaly pravidelně hasičské plesy, i u požárů, které v té době
vypukly, jsme také byli vždy přítomni a hasili.
Ale to bylo vše. Ovšem v polovině sedmdesátých let se sešla docela dobrá parta a již 80. výročí sboru v roce 1978 jsme dokázali zorganizovat i s námětovým cvičením a kulturní akcí,
a poté i 90., 100., a 110. výročí, ale nemůžeme
to samozřejmě srovnávat, protože to pokaždé
bylo v jiných podmínkách.
Teď něco k těm přelomovým datům, o kterých jsem na začátku řekl, že se jim nelze
vyhnout, a budu mluvit o těch, které si většinou všichni dobře pamatujeme. Tak zaprvé
rok 1996, kdy jsme byli začleněni do okrsku
Chyňava. Zde byli zvyklí jezdit po soutěžích,
scházet se, pořádat námětová cvičení, a do toho
všeho nás přitáhli a mohli jsme se od nich učit.
Sedí tady Vašek Kšír, dnes starosta Chyňavy,
ale tehdy velitel okrsku a chyňavské jednotky,
který nás s sebou bral na výcvik se svými hasiči, i když oni byli JPO 3 a my JPO 5, a tak
jsme se dostali na polygon do Příbrami cvičit
s dýchací technikou nebo do lomů v Srbsku,
kde se trénovalo slanování. To všechno bylo
tenkrát pro nás úplně nové. Do chyňavského
okrsku s námi tehdy přišli i hasiči ze Stradonic
a Hýskova, později i Otročíňáci. Takže nejen

velký okrsek, ale zároveň jeden z nejlepších
na okrese.
Další významná data, leden 2000, kdy bylo
zakoupeno zásahové vozidlo Robur 3000,
a říjen 2002, kdy jsme se nastěhovali do nové
zbrojnice, kterou nám nechal postavit obecní
úřad. To nám v naší činnosti výrazně pomohlo,
nejen že jsme byli mobilní pro zásahy, ale také
jsme mohli jet na soutěž do vzdálenějších míst.
V této době už také pravidelně probíhaly
na stanici v Berouně školicí kurzy pro velitele
a strojníky zásahových jednotek obcí. Absolventi museli na závěr složit zkoušku odbornosti a byl jim vydán dekret na patřičnou funkci.
Od samého začátku u toho byl i ppor. Jirka
Košťálek, který byl a stále je naším instruktorem, rádcem a kamarádem, kterému také
za hodně vděčíme. I on je dnes mezi našimi
milými hosty.
Další takřka historické datum přišlo 1. listopadu 2010, kdy byly spojeny jednotky Žloukovic a Stradonic do jedné společné JSDHO
Nižbor. Autor tohoto nápadu měl být také dnes
mezi námi, ale omluvil se z důvodu zahraniční
dovolené; je to tehdejší velitel stanice Beroun,
dnes ředitel územního odboru HZS Kladno
plk. Ing. Tomáš Hradil. S touto změnou bylo
spojeno i přidělení CAS 8 Avia 31, tedy první
automobilové stříkačky do našeho sboru. Také
ale nastala doba ne jednoho nebo dvou výjezdů do roka, ale od té doby míváme 20 až 25
zásahů každý rok a v případě povodně 2013
to bylo výjezdů 50. Samozřejmě je to tím, že
se náš hasební obvod několikanásobně zvětšil,
celá obec Nižbor má dnes rozlohu téměř 3000
ha, je zde 600 domů a 900 rekreačních objektů,
železniční trať a řeka Berounka. OÚ, který ze
zákona jednotku obce zřizuje, ale i vybavuje,
s tím má pořádnou starost, protože jak všichni
dobře víme, peněz pro hasiče není nikdy dost.
My si ale na naši starostku nemůžeme stěžovat, ba naopak. Když přijdeme s rozumnými
požadavky, tak se nám pokaždé snaží vyhovět.
Kdyby mi někdo řekl před dvaceti lety, když
jsme při stoletém výročí tahali bednu se stříkačkou za gazíkem nebo traktorem a vyjížděli
ze staré zbrojnice, že při stodvacítce budou
v nové hasičárně stát dvě zásahová vozidla,
vybavená dýchacími přístroji, motorovou pilou, plovoucím čerpadlem, šesti radiostanicemi, a nad nimi bude zavěšen raft pro práci
na vodě a každý hasič v jednotce bude mít zásahový oblek, boty a přilbu, asi bych pochyboval o jeho duševním zdraví. A vidíte, to všechno tam dnes máme a umíme s tím pracovat.
A i proto je nutné na tomto místě poděkovat
obecnímu úřadu a paní starostce, ale i našim
dlouholetým sponzorům – firmě K + K Karlshof – Karlov, panu Kranichovi, firmě Prex
Fandy Petrů a v posledních letech nás obdaroval i pan senátor Jiří Oberfalzer ze svého nadačního fondu Letorosty. Ale poděkování patří
i členům, kteří každý rok věnují svou odměnu
za práci v jednotce do sborové pokladny. Ono
se to nezdá, ale za ty roky to je částka převyšující 40 tisíc korun. Proto všem jmenovaným
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patří ještě jednou naše upřímné poděkování.
Když jsem se na začátku chtěl zamyslet
nad tím, jestli jsme nebo nejsme normální,
vzpomněl jsem si na akci, kterou sedm z nás
absolvovalo 7. a 8. května 2010 v okrese Ždár
nad Sázavou v okolí Šiklova mlýna. Bylo to
překonání rekordu v dálkové dopravě vody
hadicemi. Téměř 3000 hasičů z celé republiky
po trase 63,4 km dlouhé dostalo vodu od Sázavy na vrchol Devět skal. Rekord se podařil,
byl uznán a je zapsán v Pelhřimově v knize
českých rekordů. Mluvím o tom proto, že oba
dny byla neskutečná zima, pršelo, spali jsme
na zemi ve stanech, mnozí po třiceti letech,
ale tu atmosféru kamarádství, sounáležitosti
a hrdosti na to, že jsme členy party bezva lidí,
která dokáže, i když nemusí, prima věci, to je
pro nás, kteří jsme tam byli, nepřekonatelný
zážitek do konce života, ale někomu, kdo není
hasič, to prostě nevysvětlíte.
Naše zásahová jednotka má za sebou
mnoho zdařilých výjezdů a mnohokrát chlapi dokázali, že jsou dobře připraveni. I když
jsou kromě mě všichni zaměstnaní, nestalo
se, že bychom na žádost operačního střediska
Kladno nebo paní starostky nevyjeli k zásahu.
Zrovna loňský rok 2017 byl v tomto ohledu
specifický. Při 23 výjezdech jsme byli u šesti
docela velkých požárů. Bylo to 2x rekreační
objekt, 2x lesní požár, 1x byt a 1x skládka
dřevního odpadu. Prošel jsem zápisy z historie, ale nikde jsem podobný rok nenašel. Ale
nenašel jsem nikde ani zápis o tom, že by místní hasiči hledali v noci muže po pádu z mostu
do Berounky nebo záchraně přimrzlé labutě
z ledu uprostřed řeky ani o transportu zraněné
srnky k veterináři, o plnění parní lokomotivy
vodou anebo o tom, jak jsme babičce na Červánku sundávali kocoura ze stromu. A přesto
to všechno má naše jednotka v repertoáru.
Co říci závěrem k našemu sboru. Za sto
dvacet let své existence prošel pěti politickospolečenskými systémy od císařství až k současnosti, přežil dva císaře a deset prezidentů,
přestál i dvě světové války. Z našich řad vyšlo mnoho dobrých funkcionářů župy, okrsků
i okresu. Měli jsme a máme mezi sebou nositele plaket Dr. Jánského a zlatého kříže za dárcovství krve. Měli jsme zatím jediného Zasloužilého hasiče Františka Lemona st. a máme
ve sboru i Bedřicha Paura, který je nositelem
medaile Za záchranu života, který nikdy neváhal pomoci lidem v ohrožení a mimoto nám
při našich akcích dělá se svojí harmonikou hudební doprovod. Je zvláštní, jak u nás hasičina
spojuje lidi od 3 do 90 let, od studentů přes
dělníky, podnikatele, inženýry, doktora přírodních věd, pilota nebo majitele patentu v oboru
protetiky, lidi nejrůznějších politických názorů
k práci ku prospěchu svých bližních, tak jak
to stojí v jednom z našich hasičských hesel.
Chci věřit, že až dnešní mladí junáci budou
v našem dědovském věku a budou slavit další
výročí, třeba za třicet nebo padesát let, bude se
čím pochlubit a bude komu poděkovat za práci
pro náš sbor, tak jak to budeme činit my dnes,
ve druhém bodě dnešní slavnostní schůze.
Mám jedno nesplněné přání, a to začít u nás
pracovat s mladými hasiči. Ale třeba se zadaří

a za pár let. Když jsem před deseti lety v proslovu u pomníku porovnával činnost hasičů
ze začátku dvacátého století a v současnosti,
postěžoval jsem si na to, že oni tenkrát postavili družstvo žen a my to nedokážeme ani
náhodou. A vida, za oněch deset let máme
ve sboru 15 žen a dívek a nutno podotknout,
že velice aktivních. Tak to třeba dopadne
i s mladými hasiči. Moc bych si to přál, to
byla záruka pokračování úspěšné činnosti
žloukovických hasičů i v dalších letech. Jsem
hluboce přesvědčen, že u nás bude dost takových lidí, kteří, když ostatní utíkají od ohně,
oni běží k ohni. Když ostatní klidně spí, oni
budou po nocích řezat a uklízet padlé stromy. Budou neúnavně pátrat po nezvěstných
osobách, až do doby, než je najdou, a sledo-

vat dnem i nocí stoupající hladinu řeky, aby
varovali své spoluobčany. To není podle mne
známka nenormálnosti, ale naopak obrovské
obětavosti, úcty k lidskému životu a pokory
k tomu, co jsme my a naši předkové dokázali
vytvořit. To se jen společnost okolo nás mění
a naše zásady, které ctíme, nepřipadají mnoha
lidem normální, protože nepřinášejí peněžní
hodnoty. A na morální hodnoty se v dnešní
společnosti bohužel moc nehledí.
Takže ještě jednou, všem, kteří se podíleli v kterémkoli období na práci našeho Sboru
dobrovolných hasičů ve Žloukovicích, upřímně děkuji. A na závěr bych znovu vznesl otázku a každý si na ni odpovězte sám: Jsme, nebo
nejsme normální?
František Lemon, starosta SDH Žloukovice

NIŽBORCI aneb borci z Nižbora

Nejsme družstvo s ambicemi dosahovat profesionální úrovně, nejsme nikým organizováni, ale o to cennější je zájem, nasazení a upřímná radost všech, kteří se náročných akcí s nápisem NIŽBORCI na triku zúčastňují.
Naposledy 28. července 2018 se jednalo o extrémní závod PREDATOR DRIL
ve Špindlerově Mlýně, kdy 13 z nás ve věku
18-45 let (dámy i pánové) tento 12,4 km
dlouhý závod pokořilo v čase 3:44:13, převýšení v metrech 744, teplota 32 oC.
Někdo tráví léto u vody, jiní v kolonách na dálnici na dovolenou, někteří
čekají na letadlo, ale naše chuť k pohybu
neustává a setkáváme se i přes prázdniny. Ať už na pravidelných středečních
a nedělních trénincích v sokolovně, nebo
v úterý na tréninku dynamické a intervalové tabaty, která se koná v sále Hotelu
Praha. Občas vyrazíme protáhnout svaly
i po okolí Nižbora, byla by škoda místní
krásné a členité okolí nevyužít. Před třemi
lety, kdy tréninky začínaly, byla v plenkách i návštěvnost. V dnešní době je třeba
se na tréninky hlásit dopředu (www.fitereza.com), kapacita míst je omezená i proto,
aby každý měl dostatek prostoru a kom-

fortu. Zatím rekordní číslo padlo na tabatě v Hotelu Praha, kdy si přišlo zacvičit
37 lidí, což mnohé překvapilo. Vybrané
vstupné z tohoto tréninku putovalo na pomoc psům z nelegálních množíren.
Ale není čemu se divit – protáhnout se,
zacvičit si a setkat se s fajn lidmi bez nutnosti dalekého dojíždění je dobrá motivace.
Setkáváme se v místě bydliště, poznáváme nové tváře, o kterých bychom často ani
nevěděli, že tu společně s námi žijí. Máme
rádi pohyb, fungujeme jako dobrá parta bez
ohledu na věk, pohlaví nebo postavu. Naším cílem je společná aktivita, lepší fyzická
kondice a i osobní pohoda, která na to navazuje. Těší nás, že se neustále rozrůstáme
a děláme Nižbor aktivnější a spokojenější.
Tento článek vznikl jako velké poděkování všem z rozrůstající se nižborské party,
kteří se poctivě lekcí, tréninků a sportovních akcí účastní.
Kateřina Jonášová
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20. ročník soutěže „O putovní pohár na Berounce“
Jubilejní 20. ročník soutěže „O putovní pohár na Berounce“,
kterou pořadatelsky již řadu let zajišťuje SDH Stradonice, se konal 1. září 2018, jako tradičně u lávky ve Stradonicích. Letošního
ročníku se účastnilo celkem 6 družstev mužů a 2 družstva žen. Kromě
domácích se jednalo o družstva SDH Malé Přílepy, Žloukovice, Jánská, Hýskov a Věšín z okresu Příbram. Za ženy startovala družstva
Žloukovic a Malých Přílep. Družstvo Stradonic obhájilo první místo, a to již po šesté v řadě. Tímto vítězstvím tak získalo již podruhé
ve své historii „putovní pohár“, který vždy náleží družstvu, které jej
obhájí třikrát po sobě. První místo v kategorii žen získalo družstvo
z Malých Přílep.

I přes deštivé počasí, které tuto soutěž celou sobotu provázelo,
tuto událost navštívilo mnoho místních obyvatel, kteří přišli podpořit
domácí družstvo.
SDH Stradonice se zúčastnil 5. července 2018 soutěže „Žloukovické brodění“. Jednalo se již o 18. ročník této soutěže, kterou pořádá
SDH Žloukovice. Zde se družstvu Stradonic podařilo obhájit loňské
historicky první vítězství. Této soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev mužů a 5 družstev žen. S pořádáním těchto akcí souvisí řada starostí a práce. Proto bychom za SDH Stradonice chtěli i touto cestou
poděkovat OÚ Nižbor, který je vždy ochoten pomoci.
Za SDH Stradonice Jaroslav Sedláček

n O putovní pohár na Berounce – nástup

n O putovní pohár na Berounce – zahájení

V SOKOLE NIŽBOR
n O putovní pohár na Berounce –NOVĚ
vítězné
družstvo

n O putovní pohár na Berounce

SK Nižbor fotbal

Nově ZÁPIS
v Sokole Nižbor
4.9.2018 v 17:00
první lekce zdarma

každé úterý 17:00 – 18:30
SOKOL NIŽBOR
Pro děti od 5ti do 10ti let
Přijď se naučit nové taneční kroky, styly nebo si jen tak zařádit a hýbat se do hudby v
libovolném freestylu.
e-mail: grusova.nikola@seznam.cz,
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tel.: 608332221

Ahoj kluci a holky!
Je vám 6 a více let? Chcete
mít celý rok pravidelný pohyb? Chcete být součástí kolektivu, naučit se vyhrávat
i prohrávat? Tak neváhejte
a rozšiřte řady nižborských
fotbalistů. Zájemci, ozvěte
se prosím na 724 747 253
(sekretář Pavel Hučko).
Těšíme se na vás!

•

usměvavý strážce přírody, který vám odhalí místní tajemství ...

Nižborský List

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko
Kdo je strážce přírody?

Vítáme vás v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko a prosíme, abyste byli šetrní ke zdejší přírodě a krajině. Být ke svému
živému i neživému okolí ohleduplní přitom není nic náročného. Abychom vás ušetřili četby příslušných vyhlášek a zákonů, nabízíme
přehledlidí
toho,
co seještě
od vásneví,
při návštěvě
očekává.
Mnoho
stále
co seCHKO
v přírodě
nemá dělat, nebo zásady ohleduplného přístupu k ní nedodržují.

Zasahují
tak abych
do jejích
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stupu k ní
Zasahují
tak do jejích
Správa Chráněné krajinné oblasti
senedodržují.
sídlem ve
Zbečně
n Pokud jste si v přírodě odskočili, zahrabejdlouhodobých dějů a její rovnováhy a zůstáKřivoklátsko se sídlem ve Zbečně
te to po sobě (vhodná je na to malá zahradnická lopatka, kterou si i vyhloubíte jamku).
n Opravdu chcete přijet autem? Je to komplikace – ne všude je možné zřídit parkoviště
a mimo ně auto nechat nemůžete. Pro dopravu autem proto použijte jen silnice a cesty
2
k tomu určené.
n Pěší trasy jsou pro pěší, cyklotrasy pro
cyklisty, jezdecké trasy pro jezdce na koních. Pěšky ale můžete na státních pozemcích
chodit i mimo cesty, pokud tím nezpůsobíte
škodu (třeba pošlapáním obilí) nebo pokud
to není vysloveně zakázané (na území národních přírodních rezervací ap.).
n Pozorně se dívejte, co se kolem vás děje.
Některé přírodní procesy mohou být i životu
nebezpečné. Mějte na paměti, že v chráněných územích by se příroda měla vyvíjet tak,
jak sama chce. Občas tedy spadne větev nebo
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Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA

a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu
• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou
dopravou v PID
• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí
Masterpass
• Můžete využít také při cestování vlaky PID
a příměstskými autobusy PID
• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze,
ale i ve Středočeském kraji
• Sledujte platnost vaší jízdenky PID
• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ
Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

In Karta
Českých drah

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Konec validátorů

Slevy u vybraných
partnerů

Jezdím často
POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID
(s platností 30 až 365 dní)

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Standardní karta Lítačka

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je,
až budete potřebovat (1)

• In Karta ČD

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

Lítejte svobodně po Praze
a Středočeském kraji

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard
• Papírové kupóny PID
Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících
kontaktních místech Dopravního podniku.

Jezdím občas
POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID
(s platností až 3 dny)

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském
kraji (platí ve všech pásmech PID)

Všechny výhody
ve vašem telefonu
(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích
• Využití stávající papírové jízdenky

Seznamte se s novinkami
regionálního dopravního systému
PID Lítačka
Jezdit po Praze a Středočeském kraji
nikdy nebylo tak jednoduché!

• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích)

pid.litacka.cz | 246 030 970

Představujeme nový regionální
dopravní systém PID Lítačka
Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je
digitalizace a propojování systémů. Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít
jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo budou nově moci
využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou
běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In
Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop
PID Lítačky (www.pid.litacka.cz) nebo jako doposud na přepážkách
ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až
jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována
nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si cestující pohodlně
zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu rovněž bude možné:
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4 nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
4 nahrát si kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
4 aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
4 nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
4 změnit nosič během platnosti kupónu;
4 přes jednu registraci spravovat více účtů (to využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).
Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají
cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci
PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. Aplikace PID Lítačka umožní cestujícím zakoupit všechny druhy krátkodobých jízdenek
platné od několika minut až na tři dny.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
4 nakoupit jednorázové jízdné;
4 pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
4 přeposlání jízdenky třetí osobě;
4 vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
4 zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
4 přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité navigace na tato parkoviště.
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Sokol reprezentoval Nižbor na sletech 2018
Již od září 2017 se v Nižboru vědělo o tom, že se chystají přípravy a nácvik na XVI. všesokolský slet 2018, kterého se mohly zúčastnit jak ženy v každém věku, tak předškolní
děti z Nižbora a okolí pod vedením známé nižborské sokolky Jitky Lukešové. Nacvičovány byly dvě skladby, pro ženy skladba „CESTA“ a pro předškolní děti skladba „NOTY“,
kde musela být i cvičitelka.
Dne 27. 5. se Nižboráci poprvé předvedli se
svojí skladbou na oblastním sletu v Brandýse
nad Labem, kde vystoupily děti se cvičitelkami Jitkou Lukešovou a Nikolou Grušovou.
Každá cvičitelka vedla celek osmi dětí, tudíž
zde bylo 18 cvičenců a cvičenek jen z Nižbora. Na tomto menším stadionu bylo cca 300
cvičenců při skladbě „NOTY“. Pro děti bylo
první vystoupení ve vedru náročné, ale velmi
se jim povedlo.
Dalším vystoupením byl župní slet sokolské župy Jungmannovy v Komárově, který se

Nižboráci zúčastnili i průvodu, který se linul
centrem města.
V prvním červencovém týdnu se uskutečnil v pražské Eden aréně XVI. všesokolský
slet 2018, který byl vyvrcholením celého
roku. Tento závěrečný celorepublikový všesokolský slet se koná jednou za 6 let a ne
každý měl šanci se ho zúčastnit. Naši nižborští sokolové se tak mohli podívat do pražské
Eden arény ze všech koutů, zažili neuvěřitelný zážitek na celý život, a ještě se objevili
v televizi a médiích. To vše jen díky skvělé

konal 9. 6. 2018. Na tento slet opět dorazili
Nižboráci se skladbou „NOTY“ ve stejné
sestavě jako do Brandýsa nad Labem. Navíc
zde reprezentovaly Sokol Nižbor také ženy
se skladbou „CESTA“, která sklidila jeden
z největších potlesků už proto, že ženy odcvičily celých 9 minut v hrozném dešti. Této
skladby se zúčastnily ženy Jitka Lukešová,
Nikola Grušová, Dominika Plachá a Hana
Bártová, které musely dojíždět na nácviky
do Králova Dvora a Příbrami. V Komárově se

vedoucí Jitce, která jezdila pravidelně na nácviky do Prahy a Příbrami a vlastně tuto akci
pro Nižboráky vymyslela. Na stadionu se
ukázalo celkem 11 skladeb, které byly děleny
dle pohlaví a do věkových kategorií. V Praze reprezentovali Sokol Nižbor opět obě již

zmíněné skladby, změna byla jen ve cvičitelkách jednoho celku dětí, když Dominika
Plachá skvěle zastoupila Nikolu Grušovou,
která si „odskočila“ do porodnice. Jitka Lukešová se tak stala babičkou a k celému sletu
dodala: „Veliké poděkování patří obci, která
akci sponzorovala a hodně podpořila, kolegyním Nikče a Domče, vytrvalým rodičům
a doprovodu dětí, maminkám Verče, Gábině
a Kamče, které pomohly při každé akci, a dětem; všichni byli skvělí, hlavně v Praze. Byl
to nezapomenutelný zážitek a ty emoce byly
neskutečné… Děti i rodiče byli nadšeni, čehož jsem hlavně chtěla docílit. A nyní si chvíli
„odfrknu“ od větších akcí a za 6 let nás na sletu uvidíte opět i s vnoučkem (směje se).“
Jako poslední bylo vystoupení našich dětí
se skladbou „NOTY“ v nedalekých Hudlicích.
Bylo to 14. 7. pro akci Jungmannovy Hudlice,
kam byl nižborský sokol pozván, protože spadá pod pražskou župu Jungmannovu.
Maminky dětí i ženy tímto předávají velký
dík cvičitelkám, a hlavně Jitce Lukešové, která
pro tuto akci obětovala veškerý svůj čas a vše
zvládla na jedničku i se zlomeným zápěstím.
za Sokol Nižbor Nikola Grušová

n Tradiční soustředění hokejbalistů SK KELTI se uskutečnilo na konci prázdnin v nižborském
kempu. V Nižboru se nejen tvrdě trénovalo, ale hrál se i hokejbalový turnaj mezi oddíly, součástí byly už i tři „allstars game“ mezi dětmi a trenéry s neopakovatelnou večerní atmosférou
včetně moderátora! Devět desítek hokejbalových nadšenců si to prostě užilo! Více informací
o klubu a náborech do něj najdete na www.stansekeltem.cz.
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Nižborský fotbal oslaví v listopadu devadesát let od založení
konec stávající SK Nižbor. V modrobílém
klubu se vystřídala spoustu hráčů, trenérů
a funkcionářů, kterým patří naše poděkování a úcta. Díky nim můžeme i my pokračovat v bohatých tradicích. Jednou z nich je
memoriál Ladislava Krabce, který se letos
konal již po padesáté. Tímto se řadí mezi
nejstarší turnaje ve Středočeském kraji. Jeho
první ročník se hrál v roce 1968 a kromě jedné přestávky (povodně) se hraje nepřetržitě
každý rok v srpnu.
Minulost jsme si krátce představili, pojďme se podívat do současnosti. Nižborský
fotbal reprezentuje momentálně mužstvo dospělých, starší žáci a starší přípravka. Hráči
dorosteneckého věku hostují v jiných klubech. Ještě v minulé sezoně jsme měli mužstvo mladších žáků, nedávno B tým a krátce
i mužstvo žen. SK Nižbor je největší sportovní organizací v obci, má více než 150 členů.
Díky fotbalu a hezkému místu Za rybníky
se tu mohou setkávat všechny generace, ať
na hřišti, na střídačce, nebo na tribuně. Současné vedení nižborského fotbalu se snaží
neustále zlepšovat zázemí a podmínky pro
hráče i pro diváky a udržovat mládežnickou
základnu.
Pojďme společně nižborskému fotbalu po-

V letošním roce oslaví nižborský fotbal devadesát let od svého oficiálního
založení. Fotbal se v Nižboru v různé
míře hrál již před rokem 1928 na několika místech na obou březích Berounky,
ale teprve 24. 11. 1928 došlo k ustanovení a registraci fotbalového klubu.
Do nynějšího krásného prostředí areálu
Za rybníky se nižborští fotbalisté přestěhovali po roce 1940. Během své bohaté historie
klub několikrát měnil svůj název – SK Nová
Huť, Nižborský SK, Jiskra Nižbor, Sklo Bohemia Nižbor, Sklárna Rückl Nižbor a na-

n Otevření nového hříště Za rybníky v roce
1942 utkáním s Bohemians Praha

přát k devadesátinám hodně gólů v síti soupeře, radost ze hry a hodně dlouhý život.
Za výbor SK Nižbor
Pavel Hučko, sekretář klubu

50. ročník Memoriálu
Ladislava Krabce

V sobotu 4. srpna 2018 se na hřišti
Za rybníky v Nižboru uskutečnil v pořadí již 50. ročník Memoriálu Ladislava
Krabce v kopané.
Výsledky: Nižbor – Všeradice 2:1, Hostouň B – Hýskov 5:1. Utkání o 3. místo:
Všeradice – Hýskov 3:1. Finále: Nižbor
– Hostouň B 0:0 (penalty 3:4)
Konečné pořadí: 1. Hostouň B, 2. Nižbor, 3. Všeradice, 4. Hýskov
Návštěvníci turnaje, kteří se sešli
v hojném počtu, viděli spoustu hezkých
branek, exhibiční utkání nižborských
žáků a přes úmorné vedro výborné výkony jednotlivých mužstev. Memoriál
se konal v rámci oslav 90 let fotbalu
v Nižboru, které probíhají v letošním
roce.

RozvrhRozvrh
hodinhodin
v sokolovně,
školní
2018/2019
v sokolovně, školní
rokrok
2018/2019

Kontakt: náčelnice Petra Němečková 774 845 612, jednatelka Kateřina Zusková 602 208 614
13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

Pondělí

Čtvrtek

17:30

18:00

F. Filip

POHYB. HRY+NÁŘADÍ
P.Žufničková
16:00 -17:00

Jóga pro děti

Gymnastika s dětmi

Jana Bourová

13:30 – 14:30

Petra Němečková
15:30 – 17:00

Atletika
p. Kadubec
13:00 – 14:00

Hip hop
B. Čapková
15:00 – 17:00

Pro ml. šk. věk
N.Grušová

19:00

F. Filip

Sobota
Neděle

9:00

10:00

11:00

12:00

Kopaná
18:00

Badminton

Pech

Kozák

20:00 – 21:00

19:00 – 20:00
Kalanetika

Badminton
p. Andiel
20:30 – 22:00

L. Khailová

19:30 – 20:30

16:00

17:00

Badminton
Otřísal

20:00 – 21:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Stolní tenis – Turnaje
M.Šmíd, I. Hynek

ženy

8:30 – 9:30

15:00

22:30

Nohejbal

omez. počet
T. Šulcová

Muži
– 20:00

22:00

Beneš

Fit posilování

17:00 – 19:30

14:00

21:30

20:30 – 22:00

M. Šmíd, I. Hynek

13:00

21:00

18:30 – 20:30

Základní škola využívá tělocvičnu po celý školní rok: po, út, st, pá – 8:00– 12:10 hod.:
Každý stř – 9:30 – 10:30 Cvičení batolat R+D (pí. Šmídová)
8:30

20:30

Pronájem

Stolní tenis

15:30 – 17:00

20:00

Badminton

M. Šmíd, I. Hynek

JUDO
p. Kadubec
17:00 - 18:30

P. Němečková

19:30

18:30 – 19:30 19:30 – 20:30
Stolní tenis

17:00 – 18:30

Gymnastika s dětmi

Pátek

18:30

Kopaná – děti

16:30 – 18:30
Cvičení pro předškoláky Street dance

Úterý
Středa

17:00

Kopaná – děti

Stolní tenis

M. Šmíd, I. Hynek

10:00 – 15:00

12:00 – 20:00
Nohejbal
Mužík

15:00 – 16:00

Kondiční
cviční
s Terezou
17:00 – 19:00

Volejbal

Filip, Petřík

20:00 – 22:00
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