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Naše české Vánoce
s pokorou duše
k nám přicházejí...

Opět přicházejí české Vánoce,
svátky rozzářených očí všech dětí,
které toužebně hledí jak svíce svítí
na vonícím vánočním stromečku
a rozechvěně čekají, až zvoneček zazvoní,
s otázkou: co jen jim Ježíšek nadělí?
Je to nejkrásnější čas,
který v pokoře navštěvuje nás,
abychom se rozdávali celým srdcem.
Velebným smírem zvony hlaholí
a dávají nám kosmické odpuštění
za všechny hříchy pozemského žití.

Věřím, že mé verše pohladí i vaši duši
a přinesou trošičku rodinné pohody
do dalších tvůrčích pracovních dnů.

PF 2011

Foto: Jan Lukeš
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Vážení občané,

Za celý obecní úřad a všechny zastupitele Vám přejeme krásné a klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Kateřina Zusková, starostka

Pavel Hučko, místostarosta

Provozní doba na Obecním úřadě Nižbor v době vánočních svátků:

Posledním úředním dnem v letošním roce bude pondělí 20. 12. 2010.
V roce 2011 bude na obecním úřadě opět otevřeno 3. 1. 2011.

Přeji vám a milovaným potomkům,
slunečními paprsky provoněná jitra,
protkaná láskou a vzájemným pochopením
k naplnění budoucích myšlenek vašich snů.
A kdyby vás navštívila hrůzná slota,
stůjte rodičové neochvějně při sobě,
protože jen tak překonáte překážky,
bouře i zloby naší prapodivné doby.
Hezké vánoční svátky,
hlavně moře moc zdraví
do všech příštích let vašeho života
z celého svého srdce vinšuji
človíčkům poctivé práce...

Vánoce, zrození Vykupitele,
byly, jsou a vždy budou
ve znamení ukřižovaného Spasitele,
který přinášel víru i sílu žít
a proti zlu třeba i v plamenech se obrodit...

Evžen Josef Petr
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Výsledky voleb
do zastupitelstva
obce 2010
Volby probíhaly ve třech volebních
okrscích. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 1444 voličů. K volbám se dostavilo celkem 916 voličů - což je 63,4%.
Voliči vybírali své zastupitele z pěti
kandidátních listit.
Nově zvolení zastupitelé a počet získaných hlasů
SNK Nižbor +Stradonice + Žloukovice
Pavel Hučko		
487
Petr Křeček		
409
Tomáš Hanák		
367
František Votruba		
354
Nezávislí s podporou TOP 09
Mgr. Kateřina Jonášová
142
Ing. Tomáš Janeček
135
SNK Nižborsko
Filip Filip			
Miroslav Hladký		
Markéta Rűcklová		

362
268
219

ODS
Kateřina Zusková		
Ivana Mazancová		
Ing. Přemysl Beneš		
Irena Kozáková		
Jaromír Pecka		

662
404
339
295
286

KSČM
Milena Kosová		

230

Nový kříž na stradonickém Hradišti

V sobotu 23. října odpoledne požehnal P. Josef Pecinovský nově vztyčený kříž
na Hradišti ve Stradonicích. Dřevěný kříž
zde stával od nepaměti a k tomuto místu
se váže několik pověstí. Nejznámější je ta
o uhlíři Františku Prachovi, kterému vidina
nálezu zlatého pokladu nedala spát. Proto
v sobě potlačil veškerý strach z údajných
strašidel a zlých duchů řádících na Hradišti a aby byl pokladu co nejblíže, vystavil si
chaloupku přímo na tomto místě. Usilovně
hledal poklad, avšak jednoho večera se objevil mocný duch Křivoklátských lesů Dyma,
který mu chaloupku zapálil. František si ješ-

tě útěkem stačil zachránit holý život. Chaloupka shořela do základů a mocný Dyma
zmizel. Tak si to údajně povídali lidé z pokolení na pokolení. Na místě Prachovy chaloupky postavili dřevěný kříž, který nazvali
Prachovým křížem...
Poslední kříž, který zde stával od padesátých let minulého století, vzal letos díky
zubu času a vandalům za své, takže bylo
třeba na tomto místě vztyčit kříž nový. To
zajistila Obec Nižbor, kříž vyrobil řezbář
Petr Dobrý z Nižbora a při všem byl velmi
nápomocen Jaromír Pecka.
OÚ Nižbor

Rozdělení kompetencí nižborských zastupitelů
Rozdělení kompetencí zastupitelů:
Pavel Hučko - revize, povodňové plány, sportovní oddíly, redakční rada Nižborských listů
Tomáš Hanák - kultura, Panská louka (BMX trať a závody), redakční rada Nižborských listů
Miroslav Hladký - technické záležitosti na obecním majetku
a infrastruktuře
Filip Filip - odpadové hospodářství, volnočasové sportovní záležitosti
Petr Křeček - zeleň + obecní bioodpad
Kateřina Jonášová - školství, redakční rada Nižborských listů,
turistický ruch
Tomáš Janeček - doprava, bezpečnost a prevence, kontrolní výbor
Ivana Mazancová - SPOZ ( jubilanti, návštěvy v domovech důchodců, vítání občánků)
Irena Kozáková - sociální a zdravotní oblast
Přemysl Beneš - finanční záležitosti, finanční výbor, jednání s ČEZ
František Votruba - Hasičské sbory, specifické problémy Stradonic
Milena Kosová - specifické problémy Žloukovic,
Markéta Rűcklová - spolupráce s podnikatelskou sférou
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Jaromír Pecka - zámek, hřbitov, kaple ve Stradonicích, drobné
památky
Rozdělení úseků obce, které budou mít zastupitelé na starosti:
Pavel Hučko - okolí fotbalového hřiště, okolí bytovek nad sklárnou, hokejbal, Roviny
Tomáš Hanák - okolí vlakového nádraží, okolí u „Stodoly“
Miroslav Hladký - pod nádražím
Filip Filip - směr na Stradonice a okolí pod dětským táborem
Petr Křeček - Řím
Kateřina Jonášová - cesta na Stradonice, Stradonice - nová zástavba a zástavba nad hřbitovem
Tomáš Janeček - Jasánka (spodní a horní cesta), sokolovna
Ivana Mazancová - Starý Žlubinec a schody
Irena Kozáková - Nový Žlubinec a Šňárová
Přemysl Beneš - Žloukovice - horní část kolem statku
František Votruba - Stradonice - obec a nová zástavba za obcí
směrem k Černovu.
Milena Kosová - Žloukovice, Roviny
Markéta Rűcklová - kolem sklárny a hotelu
Jaromír Pecka - zámek, Hamburk, podél potoka
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Žloukovická zvonička - osud zvonu

O žloukovické zvoničce, která tvoří dominantu obce, nejsou dostupné přesné
údaje, kdy tato pozdně barokní památka vznikla. Předpokládá se ale, že to bylo
po roce 1750, když Marie Terezie nařídila postavit v obcích zvoničky, jako protipožární opatření, aby pronikavý zvuk zvonu upozornil usedlíky na vznikající
oheň. Zvon kromě ohně také oznamoval úmrtí spoluobčanů, nebo zvonil, když
bylo poledne (ve Žloukovicích se v poledne zvonilo až do roku 1920). Dlouhodobým zvoníkem byl F. Kraus a vůbec posledním pak L. Jarošová.
Málo známá je také historka zdejšího zvonu. Ten byl totiž za druhé světové
války v roce 1941 ze zvoničky sejmut a odvezen, aby byl roztaven pro potřeby
německé válečné výroby.
Jaké však bylo nečekané překvapení, když po skončení války přišla na tehdejší MNV v červenci 1945 výzva, aby si obec zvon vyzvedla v Praze, ve skladu
na Maninském ostrově. Díky pověstné německé pečlivosti se řádně zaevidovaný
a označený zvon z obce „Žloukovice, okres Rakovník“ opět vrátil na své původní
místo.
Myšlenka na opětovné zahájení poledního zvonění se pomalu klube na svět,
a tak se nechme překvapit. Možná kromě nižborských zvonů uslyšíme v poledne někdy i zvon ze žloukovické kapličky.
Jaroslav Šturc
Dovětek redakční rady: V dnešní době to zní až neuvěřitelně, že by cokoliv z „barevného kovu“ skončilo jinde než ve sběrných surovinách…

Hasičské září u řeky Berounky

Jako každoročně proběhlo začátkem
září setkání pravých mužů a žen, kteří
většinu svého volného času věnují přípravě na každoroční soutěž. Ano, jde
o již 12. ročník hasičských sborů „O putovní pohár na řece Berounce“, konaný
letos ve Stradonicích 4. září.
Sešlo se 11 soutěžících družstev, z toho
deset mužských a jedno ženské z těchto
sborů: Hýskov, Chyňava, Lhotka u Berouna, Malé Přílepy, Stradonice, Tetín,
Věšín, Vinařice, Žloukovice. A i když noc
předtím pršelo, do devíti hodin, kdy byl
začátek, terén u vody oschl a sluneční paprsky dodaly svým teplem všem zúčastněným kuráž k soutěžení a přilákaly k dějišti
soutěže hodně fanoušků. Na povel velitele
hostitelského sboru Fandy Votruby ml. se
účastníci seřadili a vyslechli jeho přivítání, rady a poslední informace o správnosti
a regulernosti jednotlivých výkonů. Poté
předal slovo starostce Nižboru Kateřině
Zuskové, která popřála všem soutěžícím
hodně úspěchů.
A teď už jenom povel k pozdravu a začínáme! Tímto dnem Stradoničtí hasiči
přepsali dějiny účastí dvou sedmičlenných
družstev „A“ a „B“. Skvělým startem družstev „A“ a „B“ byla nasazena vysoká laťka
ostatním. Další družstva si vedla také dobře a na závěr první části soutěže nastoupila děvčata z Chyňavy a jako vždy byla
připravena velmi dobře. Druhá část - útok
- proběhla ve stejném pořadí. Stradoničtí
si úzkostlivě s napětím hlídali časy svých
rivalů, a po zjištění času posledního družstva ze Lhotky, zvolal radostně jejich velitel: „ …a je to doma!“

Stradoničtí se měli proč radovat - 2. a 3.
místo bylo jejich úspěchem a odměnou
za jejich poctivou a tvrdou přípravu. Když
se rozdaly poháry a ostatní ceny a vše bylo
vyfoceno a zdokumentováno, slavilo se….
A tak tedy: 12. ročník byl úspěšně ukončen,
ať žije ten třináctý!
František Votruba ml.

Jak s komíny?

Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Upozorňujeme občany, že od ledna
2011 začne platit výše uvedené nařízení,
které upravuje mimo jiné podmínky tzv.
„čištění“ komínů. Čištění svépomocí, které
návrh nařízení nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu
pro fyzické osoby, protože ty podle stávající úpravy tuto možnost dosud neměly.
Bližší informace naleznete v daném nařízení.
OÚ Nižbor

Klub přátel
Žloukovic
přeje všem svým členům
a příznivcům pohodové Vánoce
s bohatou nadílkou a rok 2011
plný radosti ze života.

Prořezávka zeleně a stavební materiál

Vážení občané, připomínáme Vám, že do konce listopadu jste měli:
- prořezat svoji zeleň tak, aby větve z ní již nezasahovaly do místní komunikace
- odklidit všechen stavební nebo jiný materiál, který máte složený na okraji komunikací
nebo si požádali o řádné povolení uskladnění tohoto materiálu.
Zeleň, která nebyla v daném termínu odstraněna, bude postupně během doby vegetačního klidu ořezávána našimi pracovníky (bez odpovědnosti za způsob provedení prořezávky).
Uskladněný stavební a jiný materiál na komunikacích, který nebyl ošetřen řádným povolením, bude obec považovat za odloženou věc a podle toho s ním také naloží.
OÚ Nižbor
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Usnesení zastupitelstva obce Nižbor

ze dne 8. 9. 2010

Schvaluje:
n Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
n Smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se odprodeje zařízení veřejné kanalizace a infrastrukturního majetku tvořeného
ČOV v obci Nižbor společnosti VaK Beroun, a.s.
n Rozpočtová opatření č. 3.

ze dne 13. 10. 2010
Schvaluje:
n Podání žádostí o dotace uvedené v bodě
6b zápisu.
n Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí finančního daru.
n Schvaluje způsob řešení kompenzace
vzniklé škody u pana Zderadičky.
n Rozpočtová opatření č. 4.
n OZV č. 2/2010, kterou se zrušuje OZV č.
7/1996.
n OZV č. 3/2010, kterou se zrušuje OZV č.
1/2000.
n Pronájem a odprodej bytové jednotky č.
142/4 v domě č.p. 142 a 143.
n Podání žádosti o prodloužení smluv
na veřejně prospěšné práce.

ze dne 10. 11. 2010
Bere na vědomí informace o:
n Výsledku voleb do zastupitelstva obce.
n Složení slibu členů zastupitelstva obce.
n Informace o pracovní náplni pracovníků
úřadu, rozpracovaných projektech, uzavřených smlouvách a platných dokumentech.
n Dohodu o způsobu předávání informací
zastupitelům a stanovení nejvhodnějších
termínů pro konání jednání zastupitelstva.
Určuje:
n počet místostarostů, členů rady a kdo
z funkcionářů bude dlouhodobě uvolněn
pro výkon funkce.
Stanovuje:
n oddávajícími starostku obce Kateřinu Zuskovou a místostarostu Pavla Hučka.
Zřizuje:
n finanční a kontrolní výbor.
Volí:
n Starostku obce paní Kateřinu Zuskovou.
n Místostarostu obce pana Pavla Hučka.
n Zbývající členy rady pana Miroslava
Hladkého,Tomáše Hanáka a paní Irenu Kozákovou.
n Předsedu finančního výboru ing. Přemysla Beneše.
n Předsedu kontrolního výboru ing. Tomáše Janečka.
Schvaluje:
n Způsob volby orgánů obce.
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n Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva.
n Podpisová práva k disponování s peněžními prostředky obce.
n Pravidla pro vedení příjmové a výdajové
pokladny vedené na OÚ.
n Směrnici č. 3/2010 týkající se používání
úředních razítek.
n Oprávnění pro starostku obce Kateřinu
Zuskovou k podepisování majetkoprávních
záležitostí obce a všech úkonů týkajících se
agendy katastrálních úřadů.
n Oprávnění používat soukromé osobní automobily uvedené v bodě 7f zápisu ke služebním jízdám a způsob schvalování cestovních náhrad.
n Směrnici č. 2/2010 týkající se oddávání.
n Zmocnění pro Radu obce k provádění
rozpočtových změn.
n Jednací řád zastupitelstva obce.
n Ustanovení inventarizační komise a směrnici č.1/2010 týkající se provedení inventur
obecního majetku a plánu inventarizace.
n Převedení částky 44 880,- Kč z nedočerpaného rezervního fondu ZŠ do fondu odměn na dorovnání platů zaměstnanců ZŠ.
n Umístění elektronické sirény jednotného
systému varování a vyrozumění na objektu
č.p. 26 v Nižboru, budově hasičské zbrojnice na pozemku st.p.č. 60/2 ve Stradonicích
a budově č.p. 93 ve Žloukovicích.
Pověřuje:
n Zastupitele ing. Tomáše Janečka a Mgr. K.
Jonášovou k zajištění informací o termínu předání projektu řešící dopravní situaci na křižovatce u železničního přejezdu
v Nižboru.
n Zastupitele k dodání svých požadavků
do připravovaného rozpočtu na příští rok.
n Zastupitele k dodání návrhu na rozdělení
svěřených oblastí, které budou mít jednotliví zastupitelé na starosti.
n Předsedy výborů k dodání plánu činnosti
a seznamu personálního obsazení výborů.

ze dne 22. 11. 2010
Bere na vědomí informace o:
n Že v termínu do konce listopadu 2010
mohou zastupitelé na OÚ doručit své požadavky do připravovaného návrhu rozpočtového výhledu obce.
n Harmonogram jednání rady obce a zastupitelstva v prosinci 2010.
Schvaluje:
n Aktuální projekt malé vodní elektrárny
na pravém břehu řeky Berounky.
n Smlouvu č. 10062726 o přijetí dotace ze
SFŽP ČR (Stradonice - stabilizace svahu
u domu č.p. 34).
n Rozeslání výzev firmám na dodání cenových nabídek na připravované stavební
akce, které by obec chtěla zrealizovat v roce
2011.

n Složení hodnotící komise na posouzení
došlých cenových nabídek.
n Zahájení pořízení změny č. 2 územního
plánu obce.
n Pořizovatele změny č.2 územního plánu
obce, kterým bude Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun.
n Pověřenou osobou k jednání za obec
ve věci změny č. 2 územního plánu obce
člena zastupitelstva ing. Tomáše Janečka.
n Ing. Arch. Ivana Vavříka k provedení
změny č. 2 územního plánu obce.
n Odprodej v k.ú. Žloukovice pozemku
st.p.č. 490 o celkové výměře 38 m2 za cenu
240,- Kč/m2 a pozemek p.č.211/4, ostatní
plochu o celkové výměře 577 m2 za cenu
96,- Kč/m2 paní Jiřině Jungmannové a Zdeně Kurešové (každé jednou polovinou).
n Odprodej pozemku v k.ú.Nižbor, p.č.
89/14, ostatní plochu o výměře 8 m2, manželům Janu a Ivě Krubnerovým za cenu
150,- Kč/m2.
n Odprodej pozemku v k..ú. Nižbor p.č.
89/15, ostatní plochu o výměře 44 m2, Blance Cajthamlové a Veronice Podzemské (každé jednou polovinou).
n Odprodej v k.ú. Nižbor zbývající část pozemků p.č. 620/1, zahrady a 620/2, zahrady
Martinu Rusňákovi za cenu 150,- Kč/m2.
n Odprodej v k.ú. Stradonice pozemku p.č.
76/18, orné půdy o výměře 12 m2 manželům
Jiřímu a Dagmar Berkovým za cenu 100,Kč/m2.
n Odprodej v k.ú. Stradonice, oddělenou část
z pozemku p.č. 257, ostatní plochy, ing. Richardu Pokornému za cenu 50,- Kč/m2.
n Směnu pozemků v k.ú. Nižbor - díl „b“
o výměře 4 m2 oddělený z pozemku p.č.
463/1 a následně sloučený do pozemku
st.p.č. 56 za díl „c“ o výměře 4 m2 oddělený
z pozemku p.č. st.p.č. 56 a následně sloučený do pozemku p.č. 89/5 mezi obcí Nižbor
a majiteli domu č.p. 10 v Nižboru.
n Rozpočtová opatření č. 5.
n Řešení podmínek kupní smlouvy týkající
se prodeje bytového domu č.p. 13 na pozemku st.p.č. 96/1 v k.ú. Nižbor.
n Návrh na rozdělení kompetencí zastupitelů a rozdělení úseků obce, které budou mít
na starosti.
n Personální obsazení kontrolního a finančního výboru.
Nesouhlasí:
n S odprodejem částí pozemku p.č. 512/1,
ostatní plochy v k.ú. Žloukovice a p.č.
467/1, ostatní plochy v k.ú. Nižbor.
n S některými návrhy ing. Janečka na rozdělení zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů a bodů týkajících se „otevřené komunikace k občanům“.
Pověřuje:
n Zastupitele obce k dodání návrhů
na vzhled vrchní stavby strojovny malé vodní elektrárny v termínu do konce listopadu
2010.
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n Radu obce k vyžádání si energetického
auditu projektu malé vodní elektrárny.
n Radu obce k vydání souhlasného stanoviska k PD pro stavební povolení na akci
výstavby malé vodní elektrárny a rybího
přechodu na jezu v ř.km. 42,893 v Nižboru
za předpokladu, uplatnění níže uvedených
stanovisek, které Rada podrobněji rozpracuje:
• stavba nebude kolidovat a nijak neomezí
chystanou výstavbu cyklostezky, na kterou
je již vydané pravomocné stavební povolení.
• Před napojením na dopravní infrastrukturu musí být vytýčeny hranice pozemku
p.č. 117 (který je v soukromém vlastnictví)
a pozemku p.č. 471/1, který je ve vlastnictví
obce a je veden v pasportu místních komunikací jako účelová komunikace.

• Při stavbě nesmí být projíždějící technikou
narušena statika domu č.p. 63 a dále ostatních domů na příjezdové silnici, které byly
postiženy povodní v roce 2002. Před zahájením prací doporučujeme provést pasport
jednotlivých objektů.
• Investor si zajistí vydání stanovení úpravy
provozu na místní komunikaci (dodatkovou tabulku ke stávajícímu zákazu vjezdu,
povolující vjezd dopravní obsluze k místu
stavby). Investor bere na vědomí, že místní
komunikace končí zároveň s budovou domu
č.p. 63.
• Obec požaduje, aby investor dodržel požadavky obce na vzhled vrchní stavby strojovny MVE, které vzejdou z návrhů zastupitelů.
n Ing. Janečka a Mgr. Jonášovou k přípravě

návrhu konkrétních dokumentů, informací nebo projednávaných záležitostí, které
by doporučili zveřejňovat a dále k přípravě
návrhu programového prohlášení zastupitelstva.
n Zastupitele k dodání seznamu akcí, které
by chtěli zařadit do rozpočtového výhledu
obce.
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.

Podzim v mateřské
škole „Sluníčko“

Co je ve škole nového?

V září čekalo děti překvapení ve formě nového nábytku, tentokrát
ve školní družině. Také paní učitelky se dočkaly renovace sborovny novým
nábytkem a linoleem. Dvě třídy byly vymalovány a veselými barvami září
opravené obložení zdí na chodbách. Za všechny tyto rekonstrukce patři náš
dík především obecnímu úřadu.
Od září se též opět rozběhl celoškolní projekt zaměřený na environmentální výchovu „Krok za krokem Křivoklátskem.“ Pořádali jsme již druhý projektový den zaměřený na poznávání, pozorování a ochranu přírody.
V rámci ekologické výchovy se žáci učí ve škole třídit odpad, k čemuž
slouží zvlášní konternery na plasty, krabice na papíry a koše na ostatní odpad. Děti se zapojily do soutěže o sběr plastových víček. Tímto prosíme i občany o pomoc ve sběru plastových víček.

V naší škole už zase zní vánoční koledy

V listopadu jsme s dětmi navštívili tradiční výstavu nižborských zahrádkářů a v prosinci navštívili děti a občané náš vánoční jarmark, který se konal
9. prosince.
Děti vyrobily spoustu originálních výrobků, přáníček a dárečků, kterými
se pochlubily a některé z nich prodaly za symbolickou cenu. Sbor pod vedením manželů Hrachovcových a paní učitelek zazpíval pásmo vánočních koled inspirovaných vánočním příběhem o narození Krista, příchodu pastýřů
s dary, tří králů a nakonec děti popřály všem veselé a šťastné vánoční svátky.
ZŠ Nižbor

Nový školní rok začal s počtem 53 dětí. Aby mohlo být
přijato několik dětí navíc, musely být provedeny úpravy
toalet, umývárny, dokoupeny židličky a stolky do tříd,
aby vše odpovídalo hygienickým normám.
První den v MŠ jsme slavnostně zahájili divadelním představením pohádek „O Káče“. Během měsíce září byla rodičům
poskytnuta nabídka zájmových kroužků pro děti, které budou
probíhat v MŠ. Pokračuje výuka anglického jazyka pod vedením manželů Bozemanových, 15 dětí z velké třídy je zapojeno
do výtvarného kroužku, kde pracují s netradičními technikami. Kroužek vedou p. učitelky z MŠ. Nově začíná výuka hry
na zobcovou flétnu pod vedením p. Hoskovce, učitele hry
na hudební nástroje. Tento kroužek navštěvují 4 děti.
Od října též navštěvujeme saunu v místní sklárně a tímto
děkujeme vedení sklárny a p. Jitce Bornové, že nám saunování
umožňují. V posledním roce byla dokončena výměna nábytku
pro děti v obou třídách, odpovídající dětským potřebám. Bylo
zakoupeno větší množství pomůcek pro výchovnou práci, rozvoj tvořivosti a fantazie, ale i hry dětí . Též byly upraveny šatny
dětí a hlavní chodba mezi třídami - položení lina, výzdoba šaten
a chodeb.
Musíme se zmínit i o velmi dobré spolupráci s rodiči, kteří
nám pomáhají při údržbě zahrady, přispívají různými sponzorskými dary - koloběžky, výtvarný materiál, dárky pro děti,
aj. Můžeme říci, že spolupráce s rodiči i s OÚ je velmi dobrá, tím všem děkujeme. Dobrá spolupráce je i s p. Křečkem
a p. Zaspalem.
Naše mateřská škola se také, pokud je to v jejích silách,
účastní výtvarných či kulturních vystoupení a aktivit, které se konají např. na zámku v Nižboru. Několika výrobky se
děti prezentovaly na zahrádkářské výstavě. Kulturním vystoupením zpestřují starší děti „Vítání občánků“. Ke konci
listopadu jsme pekli perníčky, což je akce společně s rodiči. Hotové výrobky byly nabízeny na „Vánočním jarmarku“.
Děti vyrábějí s p. učitelkami k této příležitosti drobné dárky.
Zde se musím zmínit a současně poděkovat „Lesům České republiky“, že nám věnují vánoční strom, který s dětmi
MŠ a ZŠ ozdobíme vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
V prosinci, jak bývá zvykem, proběhla v MŠ Mikulášská
nadílka a samozřejmě v každé třídě vánoční besídka, kde
děti předvádějí, co se již v MŠ naučily. Už se moc těšíme
a přejeme všem hodně štěstí a zdraví v Novém roce.
Za MŠ Ivana Mazancová
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Výstava zahrádkářů

Na zámku Nižbor se slavilo až do večera

V sobotu 23. října se na zámku Nižbor
v rámci oslav Dne Středočeského kraje uskutečnil další ročník oslav keltského svátku Samhain, který zároveň symbolicky uzavřel již
sedmou sezónu místního Informačního centra
keltské kultury. Oslavy uspořádala Obec Nižbor a Ústav archeologické památkové péče
středních Čech. Velmi příznivé počasí a bohatý
program sem přilákaly více než 900 návštěvníků. Na své si v sobotu na Nižboře přišli jak
dospělí, tak děti, kterým patřilo především
horní nádvoří. Děti si mohly vyzkoušet archeologickou dílnu, v níž pod dohledem odborníka
„odkrývaly poklady“ ukryté pod zemí, složit
obrázkové puzzle, vystřelit lukem na kance či
pomalovat si malý kámen. K vidění byla řada
keltských řemesel jako kovářství, výroba mincí,
spřádání atd. O výbornou atmosféru se svým
vystoupením staraly i oblíbená skupina Dick
O´Brass, která je na nižborských oslavách již
stálým hostem a znovu také skupina Kelská vinice. Milovníci tance měli možnost se pod vedením profesionálních tanečníků naučit vybrané, nejen irské tance a také porovnat své nadání
s ostatními diváky ve vyhlášené taneční soutěži.
Nadšení pak vzbudily všechny výstupy tanečníků a tanečnic z GAL-TIR, kteří během nich vystřídali řadu nádherných kostýmů a předvedli
široký repertoár dobových tanců.
Nejmenší návštěvníci se mohli zapojit
do soutěže „Nižbor a Stradonice hledají ta-
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lent“ a předvést libovolnou disciplínu před
širokým publikem. Tato obdoba televizní
soutěže přilákala na improvizované pódium
řadu malých recitátorů, hudebníků, herců,
zpěváků atd, kteří si svým uměním okamžitě
získali všechny přítomné. Divákům se líbily
i bojové souboje skupiny keltských bojovníků
z Tua Deargh a další scénky jako např. Keltská svatba. Jedním z vrcholů večera pak byla
nádherná ohňová show sdružení Orbis de
Ignis, která předvedla úžasné vystoupení se
zapálenými tyčemi, lany a dalšími předměty,
to vše podbarvené fascinující hudbou.
Celé sobotní odpoledne i večer panovala na Nižboře velmi pohodová a příjemná
atmosféra plná hudby, tance, zpěvu a další
zábavy. Návštěvníci si rovněž pochvalovali
vynikající pokrmy a nápoje, a to nejen v Taverně u ruky, ale také u stánků nabízející další pokrmy jako bramborové spirály, sýry atd.
Mnoho návštěvníků, včetně rodin z dětmi se
na zámku zdrželo až do pozdních večerních
hodin, kdy za zvuků krásných skladeb skupiny Dick O´Brass si nejprve zapálili a poté
symbolicky zhasli svůj oheň-svíčku a oslavili
tak příchod keltského nového roku.
Letošní oslavy svátku Samhain na Nižboře se velmi vydařily a tak se nejen příznivci
Keltů již těší na novou návštěvnickou sezónu
a další keltský svátek, tentokrát Beltain, které
proběhnou v sobotu 23. dubna 2011.

Ve dnech 5. - 7. listopadu se na nižborském zámku konala již v pořadí sedmá
výstava místních zahrádkářů a včelařů. Tématem letošní výstavy bylo: „Bylinky pro
krásu, zdraví a užitek a Život včely v úle“.
První den v pátek si výstavu přišly prohlédnout většinou děti z místní školky a školy,
dále ze školy v Berouně, Zličíně a Rudné.
V sobotu ráno výstavu oficiálně zahájila starostka Kateřina Zusková, která mimo
jiné poděkovala všem organizátorům a vyzdvihla práci místních zahrádkářů a skutečnost, že výstava přispívá k propagaci zámku
i samotného Nižbora. Všechny organizátory potěšila veliká návštěvnost a především
návštěva kolegů zahrádkářů z berounské
oblasti, kterou zorganizovala územní rada
českého svazu zahrádkářů Beroun.
Na „bylinkové“ expozici se podíleli všichni místní zahrádkáři, zejména pak Jitka Krainová a Věra Filipová. Expozici o životě včel

v úle připravila Soňa Vosyková. Nechyběla
ani výstava různých odrůd jablek zahrádkáře a pěstitele pana Řehoře. Krásné dřevořezbářské dekorace nabízel Petr Dobrý, biopřípravky, mýdla a jiné dárkové předměty L.
Růžičková. Živé květiny jste mohli nakoupit
u paní Hušnerové, naopak ty skleněné vystavoval a prodával Julius Starove. V dalších
prostorách zámku na vás čekaly výrobky
z keramiky, batiky, slámy a různé vánoční dekorace. Ochutnat jste mohli, kromě klasického občerstvení, oboustranné koláčky a kávy
od Majky Hrdinové nebo svařené víno u paní
Matouškové. Výstavu jako vždy obohatily
i kresby dětí z místní školy a školky a výtvarné počiny dětí paní učitelky Fetterové.
Spokojenost návštěvníků se dá shrnout
několika citáty ze zápisů v knize návštěvníků výstavy: „Krása, jen tak dál a za rok zase
nashledanou“.
Zahrádkář Zdeněk Sevald
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Vánoční

koncert

V sobotu 18. prosince se v 15 hodin uskuteční tradiční vánoční koncert smíšeného
pěveckého souboru Carmina Vocum z Prahy. Všichni jste srdečně zváni.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden - březen 2011

Křeček Josef		
Šlepr Josef		
Kalinová Libuše		
Homolka Karel		
Benešová Jindra		
Švandrlík Václav		
Pospíšilová Jiřina		
Záleský Jiří		
Bláha Josef		
Jaroš Jiří			
Plešingerová Jiřina
Ondráčková Marta
Sevald Zdeněk		
Jejkalová Jindra		
Mocková Evženie		
Hrudková Eva		
Lemon František		
Váňová Růžena		
Vlhová Marie		
Vrbová Helena		
Sedlmajerová Libuše
Šandová Blažena		
Homolková Milena
Páclová Marie		
Mázl Jaroslav		
Mudrochová Bohdanka
Vyšín Miloslav		
Červenka Jiří		

81 let
82 let
81 let
82 let
70 let
75 let
82 let
82 let
75 let
86 let
91 let
83 let
75 let
89 let
88 let
82 let
90 let
81 let
86 let
81 let
85 let
83 let
80 let
90 let
82 let
82 let
70 let
75 let

Vítání občánků

Promenádní koncert Komorního souboru
Pražského salonního orchestru

V sobotu 30. října se na zámku Nižbor konal promenádní koncert. V podání členů Komorního souboru Pražského
salonního orchestru zazněly mimo jiné
i překrásné melodie ze známých operet
a muzikálů. Kromě nich se posluchači
dočkali i několika známých valčíků např.
Na krásném modrém Dunaji nebo Tulipánů z Amsterodamu. Za všechny tyto
krásné melodie byli účinkující odměněni

spontánním potleskem a nejednou slzou
dojetí, která se zaleskla v očích některých
posluchačů.

Ve středu 6. října jsme v sále na zámku v Nižboru uvítali do života novorozené děti: Tomáše Nicolae Pejpu, Elišku
Vackovou, Darju Kouglovou a Sabinu
Vrátnou z Nižbora, Amálii Větrovcovou
a Terezu Pelcovou ze Stradonic a Matěje
Trejbala ze Žloukovic. Přejeme jim štěstí
a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

Panteři z Chyňavy
na nižborském zámku

Souznění klarinetu, saxofonů, keyboardu
a sytý dívčí hlas, známé melodie i půvabně
zazpívaná vánoční píseň nakonec - tím potěšili čtyři mladíci a dívka - skupina Panteři
z Chyňavy návštěvníky dalšího z koncertů
pořádaných na nižborském zámku, v sobotu
27. listopadu odpoledne.
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Nižborský Pavouk se blýskl výstavou svých loutek

Tak velká výstava nebývá k vidění v obcích široko daleko, jen v Nižboru, ale ani
tady není každým rokem. Ta předposlední se konala před pěti lety v sále obecního
úřadu. Ta letošní se dík přízni OÚ Nižbor
mohla připravit na počátek listopadu už
v zámeckém areálu, ve větších prostorách bývalé skautské expozice. Obě byly
úspěšné, o tom není pochyb, ani o tom,
že návštěvnosti prospělo spojení výstavy
místních zahrádkářů i loutkařů do jednoho společného místa i termínu. Ta letošní
ale předčila očekávání. Všem se líbily samozřejmě loutky a maňásci, ale i efektně
sestavené a nasvícené scény podobné těm,
ve kterých hrál soubor Pavouk dětem své
pohádky. (Za 60 let od založení loutkové
scény na jevišti ve sklárně to bylo neuvěřitelných 90 představení.) Svědčí o tom pochvalné zápisy v návštěvní knize i snímky
rozzářených a spokojených dětských tváří.
A to nejen dětí z Nižbora a okolí - výstavu
navštívily i dvě školní výpravy z Berouna.
Mohly si s loutkami i krátce pohrát, venku na nádvoří dokonce pouštět postavičku
loupežníka jako po lanovce, a občas sledovat s ucpanýma ušima, jakou šupu umí dát
výstřel z maličkého mosazného kanonku.
Výstava potěšila i dospělé návštěvníky. Mohli zavzpomínat nad dokumenty
připravenými paní Helenou Mrkáčkovou
a mohli si prohlédnout kroniky s fotografiemi z mnoha uplynulých let. Příprava výstavy si vyžádala spoustu hodin vymýšlení,
stěhování a instalování od členů souboru
Pavouk, pod vedením principála Ládi Vlhy
(kterých není ani deset). Museli obětovat
několik středečních večerů a ve finále i pár
hodin o sobotách i nedělích. Ale úsilí se
vyplatilo, odměněno obdivem malých i velkých diváků. Dokonce mají energii k přípravě nového představení a to na sobotu

18. prosince, jako vždy v sále obecního úřadu.
Výstavu obohatila i paní Věra Filipová zapůjčením
rodinného loutkového divadýlka, scény i souboru
loutek, s jakými se doma hrávalo dětem, když ještě nebyla televize.
Ještě jedna dobrá zpráva na konec. Výstava se
nebourá, ale může ještě zůstat pro potěchu těch,
kdo ji nestihl navštívit, a přijdou na zámek v době
konání několika prosincových adventních slavností. Dokonce má Pavouk svolení obce k uložení cenných loutek v prostorách zámku až do jara,
takže se nemusejí na zimu vracet pod trámy a tašky, kde živořily až dosud.
Za to děkuje obci Pavouk a obrazně celý soubor unikátních loutek, které na výstavě obdivoval
i renomovaný odborník na loutky pan Slunečko
z Prahy. Takže Pavouk se těší na všechny, kdo ještě
přijdou na zámek za loutkami a na děti v hledišti při sledování další pohádky. A také na někoho
z místní omladiny nebo i starších, kdo by posílil
soubor.
J. Lukeš, Nižbor
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Vážení obyvatelé Nižbora,
Stradonic a... té třetí obce!

Mateřské centrum Makovice

(Pardon, ale s hlavou už to jde
z kopce...)
Ať Vánoce strávíte v klidu,
ať třete buchtu a ne bídu.
Ať zdaří se Vám bez sanitky naprat
do sebe všechny řízky z kapra.
Ať natolik chutný je Váš salát,
že pýchou budete jen sálat!
A proč zase darů
vrchovatou multikáru?
Adresný-li a z lásky, přece i jediný
stačí
(či alespoň to nemusí být k pláči)
V kostele ať nezmrznete
(a farář ať má téma)
Ať nemusíte spílat dětem
(neb bít je prý se nemá)
Ať zbyde Vám čas na procházku,
se psem “na volno” či na provázku
(a v partnerském žijete-li svazku,
pak čas je třeba najít i na tělesnou
lásku)
A rovněž Silvestr ať je v klidu
(třeba nahoře na oppidu?)
A v Novém roce ať trable vezme
voda (pokud možno nijak velká!)
Ať celoročně milá je hospoda
(a v ní ať neřve telka).
Ať do života neleze Vám úřad
(např. s kým a kolik máte kuřat)
A pozor: politiků nesplněné sliby
už nenechte si líbit!
(a to i těch obecních - dle Ústavy
máte mít sluhy z nich)
Ať nezávidíte sousedovi kozu
(no, dneska spíš lepší značku vozu)
Ale hlavně - ať se Vám vyhne bacil!
Vážení obyvatelé Nižbora,
Stradonic a... aby do mně hrom
bacil!
Ne, už to mám! A Žloukovic!!!
(Tam, na omluvu, přejeme všeho
ještě trochu víc).
...............................................................
(Pozn.: „z kopce“ je od r. 1974
gramaticky správně)
Tomáš Hanák

S příchodem září se pro všechny děti a rodiče opět otevřely dveře herny rodinného centra Makovice, která funguje již třetím rokem v prostorách místní Sokolovny. Herna nabízí
pravidelné programy, určené k všestrannému rozvoji dětí i rodičů, ale také možnost posedět
a pohovořit si s ostatními maminkami u kávy nebo čaje v příjemném prostředí. Dětem jsou
k dispozici nejrůznější hračky, hudební nástroje a výtvarné potřeby. K naší radosti je zájem
maminek a dětí stále větší a větší.
S RC Makovice se můžete také zúčastnit mnoha zajímavých akcí. Během letošního podzimu již proběhla Drakiáda a Svatomartinský lampionový průvod, a na začátek příštího roku
chystáme například Masopustní rej.
Pro aktuální informace o dění a aktivitách rodinného centra Makovice sledujte nástěnku
u obchodu a další výlepové plochy v obci, nebo internetové stránky www.makovice.eu.
Pravidelné prográmky:
n PONDĚLÍ 10:00 - 12:00 Opičí kapela
říkadla, šeptadla a zpívadla pro děti od 2 do 6 let (ale i mladší)
n STŘEDA
10:00 - 11:30 Dopolední latté
volná herna, posezení s kávou
n ČTVRTEK 16:00 - 18:00 Výtvarné kouzlení
tvoření, rozvoj výtvarné kreativity pro děti od 2 do 6 let

Nižborští, stradoničtí a žloukovičtí baráčníci

Za čtyři roky, v roce 2014, bude mít
zdejší Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčnická Nižbor (Nová
Huť pod Nižborem) veliké výročí - 80 let
od svého založení. Proto bych se chtěl
obrátit na vás, občany nižborské, stradonické, žloukovické, požádat a poprosit
vás o darování písemných nebo fotografických dokladů či dokumentů, týkajících
se existence a činnosti zdejší Obce baráčnické.
Samostatnou kapitolou je vnější znak
příslušnosti k Obci baráčnické, a to je její
kroj. Chtěl bych proto požádat každého,
kdo kroj či nějakou jeho část vlastní, zda by

se jí nevzdal. Všechny výše jmenované věci
by byly uloženy v Muzeu Českého krasu
v Berouně a opatřeny štítkem se jménem
dárce. Pokud by se konala oslava zmiňovaného výročí, byly by zapůjčeny. Navíc existuje možnost, že by se poškozené věci a části nechaly opravit.
Přál bych si, aby povědomí o Vlastenecko-dobročinné samostatné obci baráčnické
Nižbor zůstalo zachováno i pro příští generace. Vždyť baráčníci byli svého času - ač organizace nepolitická - největší a nejvlivnější
zájmovou společenskou organizací v Nové
Huti či v Nižboru.
Zdeněk Mariancius
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Malá vodní
elektrárna

Bohoslužby o vánočních svátcích
Kostel Povýšení sv. Kříže - Zámek Nižbor

 Pátek - Štedrý den - 24. 12. 2010 Půlnoční mše se nekoná
 Sobota - Boží hod vánoční - 16.30 hod.
 Sobota - Nový rok - 11.00 hod.
Na Boží hod vánoční bude bohoslužba pravděpodobně obohacena o hudebníky a zpěváky,
kteří zahrají a zazpívají koledy (některé z nich jste měli možnost již slyšet na koncertech,
které se na zámku konaly). Přijďte se také s dětmi podívat na vystavený betlém, který opravil
pan Petr Dobrý.

Vánoční
a novoroční bohoslužby
2010 – 2011
Vánoční
a novoroční
bohoslužby
v okolí
Beroun
24. 12. 23:00
25. 12 10:00
26. 12. 10:00
31. 12. 18:00
1. 1.
10:00
2. 1.
10:00

Kr.Dvůr Loděnice Vráž Tetín Sv. Jan
22:00
23:30 22:30
9:30
11:00
8:30
8:00
9:30
11:00
8:00
8:00

9:30
9:30

16:30

0:00
11:00 18:00

Balón
nad Nižborem

Vzrůšo pro malé i velké byla
akce „Balonem nad Nižborem“,
která se uskutečnila v odpoledních hodinách v pátek 15.října
2010. Díky sponzorům Tomáši
Hanákovi a firmě WINKO s.r.o.
se děti i dospělí mohli podívat
na Nižbor z ptačí perspektivy.
Dík patří i všem, kteří pomáhali
s organizací.
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V poslední době ožil projekt výstavby
malé vodní elektrárny a rybího přechodu
na pravém břehu řeky Berounky v Nižboru.
Objekt elektrárny a rybího přechodu by měl
stát na pozemcích Povodí Vltavy s.p., v místech stávajícího jezu a propustě.
O výstavbu malé vodní elektrárny
na tomto vodním díle již v minulosti projevilo zájem několik investorů, nakonec však
projekt bude realizovat firma EKO-KOMVEL, s.r.o., která uzavřela se správcem vodního toku a zároveň i majitelem dotčených
pozemků řádné nájemní smlouvy a dohody.
V současné době má firma EKO-KOMVEL, s.r.o. vydané platné územní rozhodnutí o jehož prodloužení nyní požádala příslušný odbor výstavby na MěÚ Beroun.
Dále firma předložila projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
Tato dokumentace bude nyní podrobena
připomínkovému řízení ze strany dotčených orgánů.

sádky Podkozí
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
11. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.

sobota
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

9 - 12 hod.
9 - 17 hod.
9 - 17 hod.
9 - 17 hod.
9 - 17 hod.
9 - 17 hod.
9 - 17 hod.

KAPR, PSTRUH, LÍN,
AMUR, ŠTIKA
www.arybaz.cz

Nižborský list

Oficiální webové
stránky obce

Upozorňujeme občany, že na webových
stránkách obce (www. obecnizbor.cz, nebo
stačí zadat do vyhledavače: obec nižbor)
najdete aktuální informace o obci a dění
na obecním úřadu:
4 Aktuality - přehled o tom, co nejdůležitějšího se bude v nejbližší době konat
4 Složení zastupitelstva, funkce a oblasti
zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů
4 Úřední desku s informacemi o zveřejňovaných dokumentech z oblasti státní správy
a jednání zastupitelstva.
4 Povinně zveřejňované informace
4 Vyhlášky
4 Formuláře
4 Důležitá telefonní čísla
4 Geoportál - zde naleznete mapu obce,
údaje z katastru nemovitostí, územní plán
v mapových podkladech a další informace
4 Fotogalerie - z fotkami z uskutečněných
akcí
4 Informace o současnosti a historii obce,
Stradonicích a Žloukovicích
4 Odkazy na základní a mateřskou školu
4 Odkaz na sdružení v obci, sportovní organizace a podnikatele
4 Odkaz na zámek, kostel, informační centrum a hřbitov
4 Výstražné zprávy o počasí
4 Povodňové informace
4 Ztráty a nálezy
4 Dopravní informace
4 Informace o vypnutí elektrického proudu, plynu nebo vody.
Dále jsou zde zveřejněna jednotlivá vydání Nižborských listů, informační leták
o obci ( i v anglickém jazyce), turistické informace.
Obecní úřad Nižbor

Žloukovičtí starostové
Po letošních komunálních volbách, kdy si
občané zvolili zástupce vedení obce, nebude asi
bez zajímavosti připomenout si tradici starostování v obci.
Radikální změnu na venkově i ve městech
přinesl demokratický zákon z roku 1849, kdy
namísto dosavadního vrchnostenského zřízení
převzaly obce správu do svých rukou, když bylo
raženo heslo, že „Základem svobodného státu
je svobodná obec“.
Ve Žloukovicích se prvním starostou stal
rolník Jan Kouba (1850 - 1857) a za toto 160leté
období k dnešku se zde vystřídalo šestnáct
starostů, včetně třech nižborských, kam od 1.
ledna 1980 Žloukovice přísluší. (Stradonice již
od r. 1976.) Omylem státních úředníků vznikla
tehdy skutečnost, že k Nové Huti tak po dobu
šesti let (1856) patřil také Nový Jáchymov.
Je také známo, že král Václav IV. v roce
1382 přičlenil Žloukovice (tehdy Slukowitz)
ke hradu v Nižboru a toto tak nepřetržitě trvalo až do osamotnění (1850). Celkem 41 let pak
ve Žloukovicích byl starostou uhlíř Jen Šretr
(1857 - 1898), velice pokrokový člověk, za jehož působení byla v roce 1863 vystavěna místní
jednotřídní škola (zrušena 1949), zřízena obecní knihovna a založen hasičský sbor (1898).
Za jeho éry napáchala hlavně na polích velké
škody stoletá povodeň 25. 5. 1872 a v období
1874 - 1876 byla přes obec budována železniční
trať Protivín - Rakovník.
Druhé nejdelší období starostoval rolník
Antonín Petrbok 1913 - 1919 a 1922 - 1945,
tedy 29 let, po obě světové války. Největší akcí
v době jeho působení byla stavba silnice Nová
Huť - Žloukovice v r. 1933 - 1935. Z dnešního
pohledu nedostatku vody v obci byla v roce
1929 chybně odmítnuta nabídka zřízení obecního vodovodu při prováděné regulaci místního potoka. Částečnou zásluhu ale má na skutečnosti, že z důvodu války 1941 - 1945 nikdo
ze Žloukovic nepřišel o život, což je jistě mimo-

řádní výjimka u většiny obcí, i když různá udání
se zde vyskytovala.
Prvním poválečným starostou se stal řídící
učitel Václav Šťastný (1945 - 1951), za jehož
působení bylo největším přínosem rozsvícení
elektrického světla 9. 7. 1947. V dalším období
pak následovala rozsáhlá výstavba rekreačních
chat (v současnosti 574) a s tím spojené řešení problémů, jakož i další potřebná výstavba
a úpravy v obci. Posledním místním starostou
byl František Lemon z č. p. 1 (1971 - 1979),
Od února 1993, tedy po dobu 17 let, zastává
třetí nejdelší funkční období Kateřina Zusková, které i při letošních volbách přiřkli občané
nejvíce hlasů. Přejme si, aby se práce zastupitelstvu dařila ku prospěchu a rozvoje celé naší
obce, i když naděje na zřízení vodovodu, kanalizace, případně plynofikace je stále v nedohlednu, i s přihlédnutím na současnou ekonomickou situaci. Navíc působí silný argument,
že trvale hlášených občanů je ve Žloukovicích
málo (223), což pak představuje mimořádně
náročnou investici v přepočtu na jednotlivce.
Jaroslav Šturc
převzato z obecní kroniky Žloukovic

Zubní pohotovost o svátcích
n 24., 25., 26. 12. pátek, sobota a neděle
MUDr. Irena Pillmannová, Beroun, Talichova
825, tel. 311 600 220
n 27. - 28. 12. pondělí a úterý
MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Palackého
nám. 895, tel. 311 685 674
n 29. - 30. 12. středa a čtvrtek
MUDr. Marcela Srpová, Hořovice, Fügnerova
389, ALBA, tel. 311 512 119
n 31. 12. 2010 - 1. 1. 2011 pátek a sobota
MUDr. Eliška Svobodová, Komárov, ordinace
Buzuluk, tel. 311 572 389
n 2. 1. neděle
MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wagnerovo
nám. 1541, tel. 311 611 241
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Podzimní sezóna nižborského fotbalu

Do podzimní sezóny vstoupili fotbalisté SK Nižbor na vylepšeném
hřišti Memoriálem L. Krabce. Diváci určitě ocenili krytou pergolu,
zmodernizované toalety a už v průběhu jara bylo vylepšeno ozvučení
a zakoupen ukazatel skóre s časomírou. Díky dotaci Obecního úřadu
Nižbor byla zatravněna vyšlapaná místa před oběma branami.
V těchto podmínkách se A-tým pustil do boje o návrat ze III. třídy
do okresního přeboru. Až na úvod, kdy v 1. a 3. kole prohráli, zůstal tým
po zbytek sezóny neporažený a figuruje na 2. místě tabulky s tříbodovou
ztrátou na vedoucí Cembrit Beroun. Velkým posílením týmu byl návrat
Jakuba Hybše z hostování v Králově Dvoře. Střelecky se pravidelně prosazovali zejména Sevald a Roman Lukeš. Mladé mužstvo má budoucnost před sebou a jako důležité se ukazuje i to, že oproti jaru se přece jen
zlepšila tréninková docházka.
B-tým strávil podzim ve IV. třídě a také tento tým drží druhou pozici a dokonce ještě nepoznal hořkost porážky. Mužstvo táhnou starší
borci (Z. Stuna, Soukup, Svoboda, Dolejš...) a větší šanci dostávají, ačkoliv si toho vůbec neváží, dorostenci (Jan a Jakub Říhové, Šimáček,
Glazunov, Janovský a Gaube).
Žákovské družstvo se na podzim potýkalo s nízkou docházkou
nejen na tréninky, ale i na zápasy. Kvartet starších hráčů Huntier Luňák - Kaniok - V. Glazunov se málokdy sešel najednou a tak umístění v tabulce je adekvátní přístupu - sedmé místo z osmi.

Přípravka má sice docházku na zápasy i tréninky lepší, ale po odchodu silných ročníků 98 a 99 je v týmu hodně začínajících hráčů.
Podzim tak zakončili na posledním místě ve své skupině a jaro odehrají ve skupinách o 13. až 22. místo.
Výsledky A-týmu: Cembrit Beroun - Nižbor 2:0 (2:0), Nižbor - Všeradice 3:0 (1:0) Sevald 2, Němeček M., Hudlice - SK Nižbor 2:0 (2:0),
Nižbor - Liteň 7:1 (6:0) Sevald 4, Matějka F., Lukeš R., Kučera, Srbsko
- Nižbor 1:4 (0:2) Lukeš R. 2, Matějka V., Pick, Nižbor - Svatá 4:0 (0:0)
Halfar 2, Hybš, Truksa, Lužce - Nižbor 2:4 (1:3) Pick 2, Sevald, Kučera,
Karlštejn - Nižbor 0:1 (0:0) Pick, Nižbor - Tmaň 5:0 (3:0) Kučera 2, Sevald 2, Lukeš R., Vižina - Nižbor 1:5 (1:2) Matějka F. 2, Pick, Lukeš R.,
Sevald, Nižbor - Chyňava 1:1 (1:1) Kučera, Loděnice B - Nižbor 3:4 (3:2)
Lukeš R. 2, Truksa, Němeček M., Nižbor - Vysoký Újezd 7:1 (3:1) Sevald
3, Lukeš R. 2, Kučera, Matějka V.
Výsledky B-týmu: Všeradice B - Nižbor B 0:0, Nižbor B - Hýskov B
3:1 (1:0) Soukup, Stuna, Glazunov, Tetín B - Nižbor B 3:3 (1:2) Dolejš
2, Janovský, Nižbor B - Mořina 1:1 (1:1) Boubín, Mořinka - Nižbor B
2:7 (1:1) Říha Jakub, Halfar, Stuna, Dolejš, Skála, Šimáček, Matějka R.,
Chodouň - Nižbor B 1:2 (1:0) Stuna, Krejsa, Nižbor B - Chrustenice
6:2 (4:1) Lukeš R. 4, Svoboda 2, Osov - Nižbor B 0:3 (0:0) Stuna, Soukup, Brožovský, Nižbor B - Zdejcina 4:1 (1:0) Janovský, Dolejš, Skála,
Stuna

Nižborští Kelti překvapením 2. národní hokejbalové ligy

Hokejbalový tým mužů vstoupil na začátku září jako nováček do třetí nejvyšší
soutěže v ČR - 2. NHBL Střed/Sever. V silné
konkurenci týmů ligy, která zahrnuje Prahu,
střední a severní Čechy v podzimní části
obstál téměř na výbornou. Po 15. odehraných kolech figurovali Kelti na lichotivém 5.
místě, bodově velmi těsně za vedoucí čtveřicí favoritů. Kelti si dokázali poradit se všemi
celky, které v tabulce okupují místa za nimi.
Porážky zaznamenali čtyři, s týmy z popředí tabulky, avšak vždy se jednalo o vyrovnané zápasy ve kterých Nižboru chyběly tolik
potřebné zkušenosti a někdy i trocha štěstí. Kelti se v průběhu podzimu mohli jako
první pyšnit i skalpem silného celku Bohemia Benders Ďáblice, který teprve zápasem
s Nižborem přišel o svojí neporazitelnost.
Do jarních bojů Kelti vstoupí s cílem
vybojovat si co nejlepší pozici pro play-off,
které pro nejlepších 16 celků soutěže začne
počátkem dubna a ve vyřazovacích bojích
bude chtít tým od Berounky potvrdit roli
černého koně soutěže.
Tabulka 2. NHBL - Střed/Sever
1. Tygři M.Boleslav
36
2. Bohemia Ďáblice
34
3. Benátky n./J.		
32
4. Killers Litoměřice
32
5. Kelti Nižbor		
31
6. Spectrum Praga		
29
7. Ekonom Devils		
27

8. DDM Ústí n./L.		
9. HBC Rakovník		
10. South Park Cows
11. Kert Park Praha B
12. Concept Team Most
13. HBC Kolín		
14. Kovo Praha B		
15. HBC Mělník		
16. Louny		
17. Ďáblové Praha B
18. HBC Hostivař B

24
23
23
22
21
16
14
11
8
6
4

Mladší žáci se ve svém prvním roce
teprve hledají a především sbírají cenné
zkušenosti. Přes několik vysokých porážek
od nejlepších týmů své divize se na konci
listopadu utkali i s týmy z chvostu tabulky.
V Praze ještě nestačili na celek Ďáblů Praha, avšak 21. listopadu zaznamenali první
výrazný úspěch, když získali první skalp
soupeře v Litoměřicích. Podzimní část končí sice nejmenší Kelti na posledním místě
tabulky, vyhlídky do jarní části i další sezony ale určitě nejsou beznadějné. Keltíci totiž patří ke věkově nejmladším týmům celé
soutěže a většina z téměř dvaceti hráčů patří
ještě do kategorie přípravek.
A právě z toho důvodu uspořádal sportovní klub první turnaj přípravek na území
Středních Čech v historii. Berounského
poháru se zúčastnilo nakonec pět týmů
a Kelti si připsali první úspěch, když skončili na třetím místě a pohár z nižborských

skláren zůstal doma. První příčku obsadil kladenský Alpiq, který ve finále porazil
pražskou Hostivař.
Tabulka Mistrovství ČR mladších žáků
-skupina Střed/Sever
1. HBC Pento Most
45
2. ALPIQ Kladno		
43
3. HBC Hostivař		
36
4. HBT Vlašim		
33
5. Elba Franklin UNL
31
6. TJ Kovo Praha		
21
7. Kert Park Praha		
21
8. Ďáblové Praha		
9
9. Killers Litoměřice
9
10. Kelti Nižbor		
4
KELTI NIŽBOR hledají hráče do nejmladších věkových kategorií. Pro začátek
stačí hokejka, sportovní oblečení a chuť si
hokejbal vyzkoušet. Chceš sportovat? Zkus
hokejbal!
Kategorie otevírané klubem pro rok 2011:
Starší žáci (ročníky1997, 1998)
Mladší žáci (ročníky 1999, 2000)
Přípravka (ročníky 2001 a mladší)
Tréninky v lednu a únoru v tělocvičně na 3.
ZŠ Wagnerovo náměstí, od března na hokejbalovém hřišti tamtéž. Pro více informací
kontaktujte vedoucího mládeže R. Nováka,
tel: 777 593 669 nebo klubový mail hokejbalnaberounsku@seznam.cz. Více o klubu
na www.skkelti.cz
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MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje radekční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 800 výtisků
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