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Cyklostezka do Berouna slavnostně otevřena

Vede podél řeky Berounky a spojuje Nižbor s Berounem. Projekt, který se nazývá „Bezpečně za prací a vzděláním“, stál přes devět milionů korun, více než sedm milionů
korun hradil Regionální operační program Střední Čechy.
Cyklostezka má opravdu zajistit bezpečný a klidný přesun
do zaměstnání a škol. Nabízí totiž alternativní každodenní dopravu, která zvýší bezpečnost a také sníží negativní vlivy způsobené automobilovým provozem na životní
prostředí. Na snímku starostka Berouna Šárka Endrlová,
hejtman David Rath, starostka obce Nižbor Kateřina Zusková, starostka obce Hýskov Ivana Týlová, náměstek ředitele Regionálního operačního programu Střední Čechy
Václav Chytil.

Nižborské ulice dostanou jména

Zastupitelstvo obce na svém předminulém
zasedání rozhodlo o pojmenování ulic v Nižboru. V přiložené tabulce si můžete najít jméno
ulice, ve které se nachází vaše nemovitost.
V současné době je zadána výroba cedulí
se jmény ulic, které by se začátkem roku měly
osadit na příslušná místa. S každým vlastníkem
plotu, na němž bude cedule umístěna, vstoupíme osobně v jednání a domluvíme se s ním
na postupu připevnění cedule. (Dle § 30 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
provádí označení ulic a jiných veřejných prostranství obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice nebo jiného veřejné-

ho prostranství na své nemovitosti; v blízkosti
tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto).
Pojmenování ulic nepřináší pro občany povinnost měnit si občanské průkazy (OP).
Pouze u probíhajících výměn OP (z důvodu
konce platnosti, změny údajů) bude občanům
do nového OP název ulice zapsán.
Zároveň s pojmenováním ulic byl pojmenován i most v Nižboru jako Novohuťský. Tento
název by měl připomínat dřívější název obce
Nová Huť (název platný do roku 1925, do roku
1946 se obec jmenovala Nová Huť pod Nižborem a od roku 1946 Nižbor).
Tabulka pojmenování ulic na 4. straně.

Přejeme Vám klidné prožití nadcházejících vánočních svátků
a do nového roku 2012 Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Kateřina Zusková, starostka		
Členové zastupitelstva obce 		

Padá bílý sníh,
jiskřící odráží se v mých očích
a já bez cíle chodím sem a tam,
znovu si chvíle štěstí namlouvám.
Stopy jsou vločkami zaváté,
bolesti podzimu odváté,
čistá poduška zdobí zemi
a líbá se s tvory všemi.
Je ticho a klid,
jen z dáli slyšíš dětský smích,
výskající z bílé nadílky,
hebké jak duchny maminčiny postýlky.
Zima přichází tiše, po špičkách,
usíná větrem v duhových rampouchách,
zastav se, jen chviličku naslouchej,
a celým svým srdcem radost vyzpívej.

Vážení občané,

		
		

Padá bílý sníh

Pavel Hučko, místostarosta
Pracovníci obecního úřadu

Sype se bílý sníh,
i ty v pokoře ucítíš,
kolik něhy něhou můžeš dát,
když budeš chtít prosícím pomáhat…
Evžen Josef Petr, chatař ze Stradonic
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Stručná rekapitulace
odpadového hospodářství

Řada vzácných hostů i obyvatel Nižboru a okolí přišla vzdát hold jedné z největších legend československé armády - generálu Antonínu Hasalovi.

Pietní vzpomínka na generála Hasala

V sobotu 1. října se konala na hřbitově ve Stradonicích pietní vzpomínka na slavného
rodáka z obce Nižbor, armádního generála Antonína Hasala. U jeho hrobu se sešli nejen
nejbližší příbuzní, ale hold jeho památce přišli vzdát také ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, poslanec EP Jan Zahradil, senátor Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer,
armádní generál Tomáš Sedláček a další hosté.
Nižborská starostka Kateřina Zusková
zde přítomným připomněla, že symbolika a vztah generála k jeho rodné obci byly
zakódovány i v krycím jménu, které generál Hasal používal - Nižborský. Jeho rodina
uložila do zdejšího hrobu ostatky generála
i jeho manželky.
„Scházíme se, abychom vzdali hold a pietu
příslušníkovi československé armádní elity,

Hrob armádního generála Antonína Hasala
a jeho ženy na hřbitově ve Stradonicích.
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armádnímu generálovi Antonínu Hasalovi, řečenému Nižborský. Jednapadesát
let po jeho smrti, po více než půl století se
konečně vrací domů,“ řekl v úvodu ministr
Vondra. V krátkém projevu pak připomenul
přítomným životní příběh nižborského rodáka, který celý svůj život zasvětil armádě,
boji za svobodu, národní samostatnost a demokracii. „Jeho příběh je příběhem českých
dějin minulého století. Je to příběh člověka,
který udělal vše ve prospěch své vlasti a ta
se k němu zachovala takovým způsobem,
že většinu svého produktivního života strávil v cizině. Je to příběh hodný naší cti, naší
úcty,“ uvedl ministr obrany a svůj projev zakončil slovy: „Pane armádní generále, čest
Vaší památce.“
O životních osudech vojáků, kteří
za druhé světové války neváhali bojovat
za Československou republiku hovořil armádní generál Tomáš Sedláček. Zajímavé
bylo poslouchat vyprávění vojáka, jehož
kariéra se několikrát „protnula“ s osudem
generála Hasala. „Spojuje nás několik styčných bodů. Oba jsme utíkali z okupovaného Československa stejnou cestou. Generál
Hasal pouze o několik dnů dříve. Oba jsme
se dostali do Jugoslávie a pak do Paříže. Další styčný bod byl, že jsme oba odplouvali
z Francie stejnou lodí.“ Generál Sedláček
také zmínil, že druhý útěk z Československa
po únoru 1948 generálovi Hasalovi zachránil život. Spousta legionářů byla zatčena
a popravena.
-elb-

Odpadní vody
1. Vlastníci nemovitostí v Nižboru jsou napojeni na kanalizaci.
2. Vlastníci napojených nemovitostí musí
mít uzavřenou smlouvu s provozovatelem
kanalizace, kterým je VaK Beroun, a.s.
3. Vlastníci nemovitostí, které mají tlakovou přípojku, mají ještě uzavřenou smlouvu
o výpůjčce s obcí. Zde mají popsáno, jak se
o přípojku starat, jak budou spolufinancovány opravy a jsou zde uvedeny i kontakty
na servisní pracovníky.
4. Vlastníci nemovitostí ve Stradonicích
a Žloukovicích mohou odvádět odpadní
vody do domovních ČOV nebo do jímek,
které by měly být vodotěsné a měly by být
pravidelně vyváženy. Za pravidelné vyvážení obec poskytuje finanční příspěvek, o kterém jste byli informováni již v minulosti.
Komunální odpad
1. Mohou občané odkládat:
a. Do popelnicových nádob o obsahu 110 l
označených čárovým kódem. Nádoby lze
zakoupit na OÚ a vývoz jedné popelnice se
od ledna 2012 zvyšuje na 60,- Kč.
b. Do kontejnerů o obsahu 1100 l označených čárovým kódem. Cena za vývoz se
od roku 2012 nemění.
c. Do černých plastových pytlů se speciální plombou, které lze zakoupit na OÚ nebo
v prodejně potravin a které se po naplnění
a uzavření odkládají na příslušná svozová
místa. Cena pytle se od roku 2012 zvyšuje
na 45,- Kč.
Plastový odpad - občané separují do speciálních žlutých pytlů, které lze zakoupit
na OÚ nebo v prodejně potravin. Pytle se
po naplnění a uzavření odkládají na příslušná svozová místa. Cena pytle se od roku
2012 zvyšuje na 40,-Kč.
Sklo a papír občané separují do příslušných
kontejnerů, které jsou rozestavěny na svozových místech.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad sběr tohoto odpadu se provádí 2x ročně
(bezplatně).
Drobné elektro předměty, zářivky a monočlánky je možno odkládat do příslušného boxu umístěného v chodbě budovy OÚ.
Biologický odpad - si majitelé likvidují
sami, objemnější odpad z prořezávek zeleně
(větve) je možno odkládat na obecní pozemek za čistírnou odpadních vod.
Použité oleje z domácností - zhruba od února 2012 bychom rádi na některých svozových
místech zahájili bezplatný sběr použitých olejů z domácností (do příslušné nádoby, např.
popelnice by občané mohli v uzavřených PET
láhvích nebo malých kanystrech odkládat slitý
použitý olej např. z fritování.
Pozor - oleje z domácností, které neukáznění občané vylijí do kanalizace (ač je to zakázáno), způsobují poruchy na čerpacích šachtách a zintenzivňují zápach odpadních vod.
Obecní úřad Nižbor

Nižborský list

Z jednání zastupitelstva obce Nižbor

ze dne 4. 10. 2011

Zastupitelstvo obce Nižbor:
Revokuje:
n Bod č. 4 usnesení č. 4/2011 ze dne 9. 8. 2011.
Schvaluje:
n Výjimku z počtu žáků v ZŠ Nižbor
na školní rok 2011/2012.
n Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s podnikem Povodí Vltavy, s.p.
za účelem strpění umístění a provozování
cyklostezky na pozemcích p.č. 517/1 a 513
v k.ú. Nižbor.
n Schvaluje oslovení tří firem k dodání cenové nabídky na rekonstrukci krovu a střechy kaple sv. Liboria ve Stradonicích.
n Pojmenování ulic v obci Nižbor (k.ú. Nižbor).
n Pojmenování mostu v Nižboru na Novohuťský.
n Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizace v ulici Ke hřišti.
n Převzetí nově vybudované kanalizace
v ulici Ke hřišti.
n Nová pravidla po podporu klientů Klubu
Makovičky.
n Odkoupení pozemků v k.ú. Nižbor p.č.
120/2, ostatní plochy o výměře 175 m2 a p.č.
120/4, ostatní plochy o výměře 532 m2 za
cenu 170,- Kč/m2.
n Odprodej části pozemku p.č. 13/3 v k.ú.
Nižbor ( dle GP č. 603-106/2011- díl „h“
o výměře 2 m2, díl „f“ o výměře 10 m2 a díl
„g“ o výměře 1 m2 za cenu 250,- Kč/m2.
n Oplocení části pozemku p.č. 140/1 v k.ú.
Stradonice.
n Odprodej pozemku st.p.č. 661 o výměře
25 m2 v k.ú. Žloukovice za cenu 240,- Kč/
m 2.
n ZO všemi hlasy pro schvaluje odprodej
nově vzniklého pozemku o výměře cca 400
m2, který bude oddělen z původního obecního pozemku p.č. 642/1, ostatní plochy
v k.ú. Stradonice za cenu 77,- Kč/m2.
n Odprodejem pozemku p.č.77/11, ostatní plochy o výměře 100 m2 v k.ú. Stradonice, který vznikl oddělením z původního
pozemku p.č. 77/2, ostatní plochy za cenu
150,- Kč/m2.
n Rozpočtová opatření č. 4.
n S platností od 1.1.2012 zvýšení cen za svoz
tříděného odpadu (dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo 2008/213009) a cen za sběr a přepravu směsného komunálního odpadu (dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 5), jehož svoz
a likvidaci zajišťují pro obec TS Beroun.
n Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000,- Kč.
n Bezúplatný převod pozemku p.č. 127,
ostatní plochy - zeleně o výměře 1708 m2
v k.ú. Nižbor z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Nižbor
s omezujícími podmínkami uvedenými
v příloze č. 7 zápisu.

n ZO schvaluje všemi hlasy pro podání žádosti o dotaci z MŽP 1.3.1 - varování a vyrozumění obyvatelstva, monitorovací systém,
hlásný monitorovací systém.
Pověřuje:
n Ing. T. Janečka zajištěním přítomnosti
projektanta ing. Petra Novotného na příštím jednání ZO.

ze dne 22. 11. 2011
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Nesouhlasí:
n S návrhem směny pozemku p.č. 512/1
v k.ú. Žloukovice.
Schvaluje:
n Ustanovení inventarizační komise a schvaluje směrnici č. 4/2011 týkající se provedení
inventur obecního majetku a plánu inventarizace.
n Směrnici č. 5/2011.
n Zvýšení cen za svoz komunálního odpadu.
n OZV č. 1/2011 o cenách za úhradu nákladů za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu na území obce Nižbor .
n Podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012.
n Bezúplatný převod zemědělského pozemku (jeho části) p.č. 452/53 v k.ú. Nižbor
z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce.
n Bezúplatný převod pozemků, na nichž je
umístěno těleso místní komunikace, z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
obce - k.ú. Nižbor, p.č. 182/4, 182/8, 182/19,
182/21, 182/33, 429/39, 502/4, 502/5.
n Rozpočtová opatření č. 5 a 6.
n Zrušení dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“,
IČ 72040432, se sídlem Husovo nám.68,
k 31.12.2011 s tím, že jeho práva a povinnosti přejdou na město Beroun, IČ 00233129,
Husovo nám. 68, Beroun.
n Souhlasí s realizací stavebních úprav
u domu č.p. 34 vedoucích k zřízení auto
pneu servisu dle předložené PD vypracované projektantem Milanem Taflíkem.
n Nabídku ČD s.p. na odkup rozšířené části
pozemku p.č. 519/6 v k.ú. Nižbor.
n Odprodeje částí pozemků p.č. 569/1
a 568/1 v k.ú. Stradonice za cenu 150,- Kč/
m2 majitelům rekreačních objektů 0100
a 0101a zřízení věcného břemene práva
chůze a jízdy na těchto odprodávaných částech pozemků ve prospěch obce.
n S platností od 1. 1. 2012 zrušení odměn
předsedům finanční a revizní komise.
n Dopravní řešení křižovatky u železničního přejezdu.
n Odkoupení oddělené části z pozemku
p.č. 452/22 v k.ú. Nižbor dle podmínek uvedených v bodě 17 zápisu za cenu 200,- Kč/
m 2.

n Zavedení sběrných míst na použitý olej
z domácností.
n Termín zasedání ZO na den 20. 12. 2011
od 17.30 hod.
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.

Úsek cestovních dokladů
omezí koncem roku provoz
Od ledna 2012 nabývá účinnosti
novela zákona o občanských průkazech.
Novinkou je vydávání elektronického
občanského průkazu, tzv. e-OP. Ten má
velikost platební karty a nebude již zataven v plastu. Žádosti o nové e-OP budou nabírat a nové e-OP budou vydávat
pouze úřady obcí s rozšířenou působností
(ORP). Agenda e-OP bude zajišťována
na stávajícím technickém zařízení pro
agendu cestovních dokladů s biometrickými prvky. To znamená, že postup při
podání žádosti bude obdobný jako u elektronických cestovních pasů: Občan bude
vyfocen úředníkem v kabince a bude
pořízen jeho vlastnoruční podpis určený
k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Bude proto nutné provést technologické úpravy pracoviště agendy
e-pasů. Z tohoto důvodu bude úsek
cestovních dokladů Městského úřadu
Beroun, pracoviště v Tyršově ulici
v budově Policie ČR na konci roku
omezen. Od 27. do 30. 12. nebude
možné zpracovávat žádosti o vydání
e-pasů, ani nebude možné biometrické
pasy předávat. Odstávka se nebude
týkat vydávání takzvaných bleskových
cestovních pasů.

Vlastníkům nemovitostí

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, u kterých došlo k nějakým změnám
v jejich nemovitém majetku (např. prodali
nebo získali nemovitost), že musí během
ledna 2012 učinit na příslušném finančním
úřadu změnu v přiznání k dani z nemovitosti. Případné bližší informace získáte na
příslušných finančních úřadech.
Obecní úřad Nižbor
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Životní prostředí kolem
nás si zaslouží pozornost
S příchodem zimy se v každé obci většina
z nás potýká s problémem „kouřících komínů“,
kdy stačí pár neohleduplných jedinců a životní
prostředí a zdraví občanů a hlavně dětí dostává
na frak.
Chroničtí „vykuřovači“ se dělí na dvě skupiny.
Jednak na tzv. „Alchymisty“, kteří spalují v kamnech neuvěřitelné kombinace většinou všeho, co
do kamen nepatří, a pak na ty, kteří sice spalují
jen to, co se má, ale do kamen nepouštějí dostatek vzduchu, a tak kouř z jejich komínů sice
nevoní po plastech, ale dusivý efekt má stejný.
Prosíme proto všechny slušné občany, kteří
topí nebo si přitápějí pevnými palivy, věnujte
pozornost tomu, čím a jak topíte !! Nežijete zde
sami. Berte prosím ohledy na své spoluobčany. Vyvarujete se zbytečným konfliktům, které
obecní úřad v rámci této problematiky v poslední době ve zvýšené míře řeší.
Obecní úřad Nižbor

Majitel tohoto domu na Žlubinci je jedním z oněch chronických vykuřovačů!

Seznam nově pojmenovaných ulic a čísla popisná
1)
2)
3)

Název
Berounská
Lánská
Školní

Popis lokality
od křižovatky u žel. přejezdu směrem na Beroun
od žel. přejezdu až ke křižovatce u javora
podél školy a školky až k potoku

4)

Křivoklátská

od Lípy směrem k Ovčínu

5)
6)
7)
8)
9)
10)

od Lípy směrem na Stradonice
od žel. přejezdu směrem k nádraží (spodní cesta)
od žel. přejezdu směrem k nádraží (horní cesta)
od bývalé Aromy k č.p. 255
areál a nádvoří zámku
vzestupně od hlavní silnice

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Stradonická
Pod Nádražím
K Nádraží
K Zámku
Na Zámku
V Rovinách I.
II.
III.
IV.
V.
Za Potokem
Ke Hvězdárně
Do Jasánek
Nad Hotelem
Nad Sklárnou
Pod Šňárovou
Pod Lesem
Na Šňárové
V Římě I.
II.
III.
IV.
V.
Jelení
Žlubinecká
Ke schodům
Lomená
Lesní
Pod Hájovnou
Javorová
Konvalinková
V Hamburku

29)
30)
31)
32)
33)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Habrová
Modřínová
K Potoku
V Kalné
Pod Žlubincem
Úzká
Za Můstkem
Most
Pod Zámkem
Krátká
K Jezírkám
Ke Hřišti
Pod Hvězdárnou

ulice v části Hamburku (směrem k potoku)
ulice v části Hamburku (směrem k potoku)
ulice v části Hamburku (směrem k potoku)
ulice v Hamburku směrem do Kalné
od žlubineckých schodů až k Jasánkám
ulice v části Hamburku (okolo č.p. 10)
podél potoka za můstkem v Hamburku
most přes Berounku
zkratka z hlavní silnice směrem na zámek
ulice v části Hamburku směrem k Záleským
ulice nad areálem bývalé Aromy
ulice od vily U Čtrnáctých směrem ke hřišti
ulička od č.p. 30 pod hvězdárnu

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
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od můstku v Hamburku podél potoka k lávce u MŠ
od můstku v Hamburku směrem na Hradiště
v části obce Řím od Beránků do Jasánek
ulice nad současnou Keltovnou
od ubytovny sklárny až k bytovkám
od garáží Lesní správy až k č.p.292
od zdravotního střediska k Hlouškům
na Žlubinci okolo sklárenských bytovek
vzestupně od želez. přejezdu

ulice na starém Žlubinci směrem k Mazancům
od odbočky ze silnice II/116 na starý Žlubinec
na starém Žlubinci směrem ke schodům
na starém Žlubinci od Brožovských k Pavlicům
od křižovatky u javoru směrem k Výbrnici
spojující Javorovou a Žlubineckou
rovnoběžná se Svážnou
ulice z křižovatky u javora směrem na Šňárovou
od Kapločky ke křížku v Hamburku

Příslušná čísla popisná
33, 136, 211, 027, 077, 090
3, 8, 23, 42, 52, 54, 87, 113, 141, 144, 150, 192, 206, 270, 318, 336, 337, 338, 343, 346
1, 24, 25, 104, 119, 137, 094
4, 14, 21, 22, 26, 67, 71, 89, 95, 100, 102, 108, 111, 138, 179, 193, 241, 242, 259, 280, 365, 064,
066, 085, 065, 0105, 063, 0111, 047
27, 28, 29, 30, 31,32, 34, 35, 37, 63, 99, 106, 110, 148, 174, 191, 194, 208, 234, 246, 351, 355,
049, 359, 087, 0118, 044, 043, 042, 041, 040, 084, 0122, 068, 059
11, 80, 142, 143, 134, 131, 132, 224, 248, 253, 249, 272, 279
109, 114, 147, 175, 187, 225,133
92, 255, 256, 258, 274, 340
254, 260, 261, 262, 263, 264, 265
I. - 198, 221, 298, 299, 68, 056, 054
II. - 034, 035, 091, 06
III. - 121, 195, 196, 199
IV. - 273, 200, 197, 222
V. - 028, 045, 037
56, 61, 64, 363, 0108, 0112, 082
18, 20, 86, 93, 98, 149, 097
51, 77, 128, 129, 130, 183, 201, 207, 210, 212, 213, 350, 294
181, 182, 184, 185, 190, 220, 238, 271, 296, 297, 01, 07
140, 145, 146, 189, 228, 302-305, 308, 310, 314, 315, 316, 317, 332, 364, 370
284, 289, 292, 295, 301, 05
36, 118, 239, 268, 290, 306, 282
341, 342, 245
I. - 135, 157, 158, 159, 167, 177, 178, 202, 203, 204, 205, 209, 214
II. - 151, 152, 153, 154, 155, 161
III. - 156, 162, 163, 164, 172, 173
IV. -160, 165, 166
V. - 168, 169, 170, 171
112, 127, 223, 230,227, 229, 233, 300, 0113, 0104, 039
50, 123, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 244, 250, 286, 326, 357, 352, 367, 02, 046
124, 125, 126, 188, 247, 293, 353, 014, 04, 024, 023, 016, 036-demolice
275, 276, 277, 281, 283, 285, 287, 307, 320
41, 176
321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 354
75, 319
252, 266, 269, 333, 334, 335, 339
2, 5, 6, 7, 10, 17, 19, 38, 39, 45, 47, 55, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 88,
90, 91, 94, 96, 101, 103, 231, 358, 360, 361, 311, 312, 313, 358, 360, 361, 096, 0100, 0109, 088,
062, 107, 095, 080
086, 098
72, 356
85, 083, 0101, 105
15, 267, 344, 060, 052, 076, 050, 070, 071, 081, 079, 069, 061, 058
291, 288, 345, 032, 029, 030, 033, 031, 048
44, 46, 48, 97, 0107
16, 362, 366
180, 236, 235, 186, 237
43, 53, 9
257, 278, 349
122, 309, 369, 0102
57, 58
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Vítání občánků

Ve středu 12. října 2011 v sále na zámku v Nižboru jsme uvítali do života novorozené děti: Nikolu Heřmánkovou
a Viktoriu Votočkovou z Nižbora, Rafaela Sebastiana Villagomeze a Jiřího
Pondělíčka ze Stradonic a Natálii Průšovou ze Žloukovic. Přejeme jim hodně
štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Momentka z tradičního Žloukovického brodění.

Výroční zpráva o činnosti
Klubu přátel Žloukovic v roce 2011
Čtvrtý rok existence Klubu přátel Žloukovic (KPŽ) jsme zahájili první lednovou
sobotu tradičním vítáním Nového roku
v místní restauraci. Zlatá lyže Žloukovic
proběhla dne 5. března beze sněhu, takže se
závodilo na kolečkových bruslích.
Výroční valná hromada proběhla dne 27.
března. První sobotu v dubnu pak do místní restaurace zavítala trampská kapela Kamarádi Staré řeky z Berouna. Po skončení
koncertu začal ve vyprodaném sále neplánovaný country bál, na kterém si zahráli
i Stopaři.
Dne 30. dubna jsme přivítali jaro při pálení Čarodějnic. Květen patří turistice, a tak
jsme pochodovali vrchem ze Žloukovic
do Račic a zpět kolem řeky. Se zvyšujícím
věkem se zkracovala kilometráž. V květnu
se ještě konala oblíbená Prakyáda. Letos se
jí účastnilo 63 střelců.
V červnu se konalo také několik akcí.
Hned 4. června se pořádal již tradiční Fotbarový turnaj, kterého se letos zúčastnilo
5 družstev. Za zmínku stojí účast místního
dívčího týmu KPŽ Poupata, tentokrát v převlecích školaček ze základní školy. A jelikož
bychom se jen stěží setkali na Štědrý den,
tak jsme si jej uspořádali přesně o půl roku
dopředu a sice 24. června v místní hasičárně. Byly to Vánoce se vším všudy. Sešli jsme
se v zimním oblečení v čepicích a lyžemi
na rameni, k jídlu se podával bramborový
salát i smažený kapřík byl. Samozřejmě nemohlo chybět vánoční pečivo a pod ozdobenou borovicí se rozdávaly vánoční dárky.
5. července se členové KPŽ zúčastnili žloukovického brodění hasičů a to jako
diváci i jako závodníci. Pouťová taneční
zábava 9. července byla trochu zklamáním
pro slabou účast. 16. července jsme se vydali
vlakem do Zbečna na Hamounův statek, kde
probíhala lidová slavnost Šafářův dvoreček.
První sobota v srpnu již tradičně patří
Běhu Berounkou. Čtyřicetiletá tradice se

zdá dostatečným důvodem k pokračování.
Tentýž den večer proběhl Country bál se
skupinou Stopaři z Berouna. Loučení s létem poslední srpnovou neděli se uskutečnilo i přes celodenní déšť. Večer přestalo pršet
a lampiónového průvodu obcí se účastnilo
kolem šedesáti lidí.
Novinkou v akcích KPŽ bylo velmi zdařilé
Volné splutí Berounky. Tuto nádhernou řeku
sjelo na trase Skryje - Žloukovice 13 kánoí
a jeden raft s posádkou místních hasičů.
Drakiáda první říjnovou sobotu nás zaskočila letním počasím. Bylo horko a po větru ani památky. Na Hrachovce se sešlo
téměř 100 účastníků. I posvícenská zábava
se vydařila. Ve vyprodaném sále hrála skupina Duo Gate a v pondělí se někteří z nás
sešli v 9 hodin na Pěknou hodinku, kde nám
zahrála místní kapela SLZA. V sobotu 29.
října jsme vyrazili na prohlídku hráze přehrady Klíčava. Součástí výletu byla exkurze
do úpravny pitné vody. Někteří z nás šli ještě
na túru z Klíčavy na Křivoklát.
První sobota v listopadu patřila návštěvě
zámku Nižbor, kde se konala zahrádkářská
výstava. Na ní i někteří naši členové vystavovali své výrobky. Poslední akcí roku bude
již tradiční Mikulášská besídka v místní restauraci.
Fotografie s krátkým popisem všech akcí
KPŽ si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce Nižbor, v sekci Klub
přátel Žloukovic - www.obecnizbor.cz/
klub_pratel_zloukovic.php.
Děkujeme tímto všem, kteří se organizačně podíleli na našich akcích i všem
účastníkům. V příštím roce budeme v akcích určitě pokračovat, objeví se tradiční
akce a třeba i něco nového.
Dovolte, abych už nyní popřál všem
úspěšný a pohodový rok 2012, a ať nám vše
šlape minimálně tak dobře jako letos.
Za Klub přátel Žloukovic
Ivan Sirotek

leden - březen 2012

Holý Jindřich		
Křeček Josef		
Kleinová Květoslava
Fortuník Ľudovít		
Vitásková Marie		
Šlepr Josef		
Tkadlecová Věnceslava
Kalinová Libuše		
Homolka Karel		
Procházka Josef		
Dubská Jana		
Pospíšilová Jiřina		
Jungmann Jaroslav
Záleský Jiří		
Fortuníková Milada
Jaroš Jiří			
Plešingerová Jiřina
Lenická Miloslava
Ondráčková Marta
Jejkalová Jindra		
Mocková Evženie		
Hrudková Eva		
Lemon František		
Vlhová Marie		
Váňová Růžena		
Vrbová Helena		
Sedlmajerová Libuše
Homolková Milena
Šandová Blažena		
Hakl František		
Mázl Jaroslav		
Mudrochová Bohdanka

75 let
82 let
70 let
70 let
70 let
83 let
75 let
82 let
83 let
80 let
70 let
83 let
75 let
83 let
70 let
87 let
92 let
80 let
84 let
90 let
89 let
83 let
91 let
87 let
82 let
82 let
86 let
81 let
84 let
70 let
83 let
83 let

Provozní doba OÚ

Provozní doba na Obecním úřadě
Nižbor v době vánočních svátků:
Posledním úředním dnem v letošním roce bude středa 21. 12. 2011.
V roce 2012 bude na obecním úřadě opět otevřeno 2. 1. 2012.
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Děti zaujaly především výrobky týkající se adventu a Vánoc.

Slavnostního zahájení výstavy se ujali Tomáš Hanák a Kateřina Zusková.

Letošní výstava zahrádkářů neměla chybu

V roce 2004 byl společným úsilím obce Nižbor a Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech nižborský zámek otevřen veřejnosti s vynikající naučnou expozicí o Keltech.
Od tohoto roku se také všechny zámecké síně
vždy na několik podzimních dnů zaplnily exponáty všech barev, chutí a vůní, spolu s ukázkami
výrobků šikovných rukou místních obyvatel. A z
blízka i z dáli se sjížděli návštěvníci pro potěchu
oka, pro inspiraci, pro radu, i leccos si koupit jako
ozdobu domova nebo hezký dárek na Vánoce.
I letos od pátku 4. 11. do neděle 6. 11. nebylo jinak. Vlastně bylo. „Letošní výstava neměla chybu.
Byla nejhezčí ze všech“. Takové hodnocení bylo
mnohokrát slyšet od návštěvníků, kterých přišlo
letos přes tisíc. Kdo za to může? Elán, nápady,
šikovnost a obětavost členů (a hlavně členek)
místní organizace zahrádkářů. Výstava byla totiž
nejen prostorově a esteticky výborně vyřešená,
ale i tematicky bohatší než ty předešlé. Název výstavy „Barvy podzimu aneb bejvávalo“ napovídá.
V jedné ze síní bylo k vidění tolik milých a zajímavých věcí z doby našich babiček a prababiček,
že dospělí si před nimi rádi zavzpomínali a děti se
mohly udivit. Na výstavě se i soutěžilo. O nejhezčí jablko, nejhezčí strašidlo z dýně, také o nejhezčí
výtvor z darů podzimní přírody. To školáci z nižborské a hýskovské základní školy a předškoláčci
z Mateřské školky „Sluníčko“ i ti nejmenší z Klubu Makovičky předvedli návštěvníkům, jaké mají
šikovné ručičky. Na téma krásy podzimu děti pod
vedením svých učitelek modelovaly, vystřihovaly,
lepily a malovaly. A svými výtvory jistě každého
potěšily. Za to jim na oplátku členové nižborského loutkářského spolku Pavouk nainstalovali pár
oblíbených loutek k pokoukání a pohrání. Vítězové soutěže pak dostali na památku broušený
pohár z dílny sklárny Rückl Crystal, a. s., Nižbor.
Bylo toho víc k vidění, obdivování i koupení: výrobky z keramiky, ozdoby ze slámy, řezbářské výtvory, květiny a keře, krásné šperky, kaktusy, aromatická mýdla, vizovické pečivo, léčivé přípravky
z medu, ozdobné sklo, voněly koláče, káva, víno
i medovina, byla tam mykologická poradna - pan
Ing. Jiří Bayer, na nádvoří bylo pro návštěvníky
připraveno nejrůznější občerstvení, a kdyby pršelo, i rozměrný stan…
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Za úspěch výstavy si zaslouží poděkování všichni její tvůrci a organizátoři - členové
ČZS Věra Filipová, Soňa Vosyková, Jana Vopravilová, Bohumila Fetterová, Emil Chott,
Zdeněk Řehoř, předseda Alois Kutzendörfer
a další. Ale i všichni ostatní, kteří se podíleli
na jejím zdárném průběhu: v prvé řadě Obecní úřad Nižbor, v čele se starostkou Kateřinou
Zuskovou, a Ústav archeologické památkové
péče středních Čech, zastoupený Mgr. Irenou
Benkovou, za propůjčení zámeckých prostor.
A dík patří také herci Tomáši Hanákovi, též
členu místní organizace, za milé zahájení,
a samozřejmě všem sponzorům výstavy: firmám Filip Filip, Rückl Crystal, a. s., Majkafé,
Stavebniny Nižbor David&David, Zahradnictví Petr Křeček, firma Rozsypal, Sklárna Nenačovice Julia Starove, Reproplast Kladno.
Naši nejmenší se v pátek přišli společně po-

dívat, jak se jejich výtvory a obrázky uplatnily
a všem líbily - to je pro ně cenné povzbuzení
a jejich učitelkám za to rovněž patří uznání.
Nižborské organizaci zahrádkářů tato výstava svým úspěchem a od začátku do konce
vládnoucí pohodou dodala sílu do další činnosti
a možná, že do jejích řad přivede i pár nových
členů. Za všechny návštěvníky - dík a ať se tak
povede i ta příští!
P. S.: Výstava není jen setkáním zájemců
a fandů v určitém oboru, to je i společenská událost. Kdo se tam pohyboval, zajisté si povšiml, jak
se spolu zdravili a vítali dobří známí. Slyšel, jak
si výstavu pochvalují. Dovolím si porovnání: Co
za stejnou dobu, ve stejné dny, předvedli veřejnosti naši rozhádaní poslanci v Praze? Kdo může
být komu příkladem plodné spolupráce - Nižbor
Praze nebo Praha Nižboru?
Jan Lukeš, Nižbor
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Sdružení zaměstnanců Rückl Crystal, a.s.
Vás srdečně zve na

sklářský ples
Pátek 16. března 2012 v Keltovně v Nižboru.

K tanci a poslechu hraje skupina ROBERT JÍŠA BAND.
Bohatá tombola. Objednávky vstupenek ve vrátnici sklárny.
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Klub Makovičky

Svatomartinské slavnosti světla

V magický den 11. 11. 2011 se do Nižbora nastěhovaly Svatomartinské slavnosti světla. Před sokolovnou se sešly davy malých i velkých účastníků s lucernami
a lampióny, které se za soumraku vydaly po stopách Svatého Martina a světélek,
kterým nám lemoval cestu. Ta letos vedla po nové cyklostezce podél řeky směrem do Stradonic. Řidičům jedoucím po silnici na druhé straně řeky se mohl naskytnout úžasný pohled na rozsáhlou světelnou linii. I přes mrazivé počasí došli
všichni až do Stradonic. Cestou na děti čekalo překvapení v podobě vypouštění lampionů štěstí
s přáním, abychom se příští rok opět všichni sešli a ve zdraví přečkali zimu. K nebi se jich v jeden okamžik vzneslo více než 20 a byl to opravdu krásný pohled. Průvod končil v zahradě nově
zrekonstruovaného penzionu Klamovka, kde na všechny čekalo bohaté občerstvení. Pro zahřátí dětí byl připraven čaj, pro zletilé účastníky svařené víno a pro všechny výborné svatomartinské rohlíčky. Kdo chtěl, mohl si na ohýnku opéci buřta. A pro toho, kdo se chtěl opravdu dobře
najíst, byla připravena skvělá svatomartinská husa s ochutnávkou mladého svatomartinského
vína. Klamovka praskala ve švech a prošla touto zatěžkávací zkouškou na jedničku. Slavnosti
se tentokrát opravdu vydařily a doufáme, že si všichni odnesli v srdci kousek svatomartinského
světla. Už teď se těšíme na další ročník.
Lenka Kutinová, Kateřina Jonášová, RCN

Draci a Kelti

V pátek 7. října se na Hradišti, v místech
keltského oppida, konal již čtvrtý ročník tradiční podzimní nižborské Drakiády. Zdatnější jedinci měli sraz před školou a na místo
dorazili přes sjezdovku, ostatní putovali ze
stradonické strany. Cestou nahoru svítilo sluníčko, vítr foukal a zdálo se, že počasí je chystanému vypuštění plejády draků více než nakloněno. Ale jen co draci vzlétli, vítr přestal
spolupracovat a udržet draka ve vzduchu se
dařilo jen skutečným drakovodům. To jsme
ovšem ještě netušili, že je to onen pověstný
klid před bouří. A to doslova. Ve chvíli, kdy
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všichni pouštěči byli již znaveni marnými pokusy dostat draka nahoru a šli si raději opéct
buřta, se nad skupinou začala stahovat černá
mračna. Po chvíli se spustil déšť, ale nebyl tak
vydatný, jak jsme očekávali. Přesto někteří
z nás do sebe šupli buřta a raději se rozeběhli k domovům. Ti statečnější ještě chvíli
pobyli u ohýnku, ale vzhledem k tomu, že se
počasí již nehodlalo umoudřit, byl 4. ročník
Drakiády prohlášen za ukončený. I přesto,
nebo právě proto, že letošní Drakiáda byla
poněkud dobrodružnější, už se všichni těšíme na další ročník. Doufáme, že zkušenost se
špatným počasím nikoho neodradí a že účast
bude opět vysoká!
Lenka Kutinová, Silvie Kozáková, RCN

V září 2011 Rodinné centrum Nižbor otevřelo nové zařízení pro místní
děti v krásném mezonetovém prostoru
v domě č.p. 258 kousek od zámku Nižbor.
Klub Makovičky je otevřen od pondělí
do pátku od 7:30 do 15:30 hodin. Pro děti
ve věku od 2,5
do 6 let je připraven výchovný
a vzdělávací program pod pedagogickým vedením.
Klub Makovičky
využívá také části
přilehlé oplocené zahrady s vybavením pro děti. Od 15:30 je možné děti
zapojit do dalších aktivit a kroužků, a tím
prodloužit čas pobytu dítěte v Klubu. Vše
se uzpůsobuje potřebám a zájmům dětí a jejich rodičů. Klub je realizován s příspěvkem
obce Nižbor.
Makovičky stále přijímají děti, přijďte
se k nám podívat! Pro více informací kontaktujte koordinátorku Silvii Kozákovou
605 285 292, silvie.kozakova@seznam.cz
nebo sledujte www.makovice.eu /klub-makovicky

Žáci základní školy navštívili tradiční výstavu nižborských zahrádkářů, která se jim velmi líbila a zaujaly
je práce místních občanů. Přispěli též
do soutěže s motivem jablka a dýně,
kterou pro ně zorganizovali sami zahrádkáři. Na oplátku srdečně zveme
všechny občany na vánoční jarmark
základní a mateřské školy, který se
bude konat ve škole 8. 12 od 16:00 hod.
Jako již tradičně vystavíme výrobky
našich žáků a zazní pěvecký sbor s pásmem vánočních písní a koled.
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Mateřská škola Sluníčko Nižbor
Sluníčko vyhrálo soutěž o nejkrásnější dýni

Děti z mateřské školy Sluníčko se dlouho těšily na výstavu zahrádkářů na zámku. Pod vedením svých učitelek připravovaly různé
výrobky související s hlavním tématem soutěže, což byly dýně.
Poznávání dýní jsme se věnovali skutečně zevrubně - děti dýně
prohlížely, dlabaly, zpracovávaly téma nejrůznějšími technikami
a za použití rozličných materiálů: od papíru, voskovek, lepidla, vlny,
až po skutečné dýně, které děti využily od celých plodů až po semínka - z nich pak trpělivě a pečlivě vyrobily obrovský obrázek ježka.

Po vydlabání největší dýně se podařilo získat takové množství
dužniny, že jsme se s ní šli pochlubit do školní kuchyně.
Naše milé paní kuchařky se nezalekly, operativně změnily jídelníček - a polévkou z této jediné dýně nakrmily všech 130 strávníků! Polévku si všichni moc chválili, včetně dětí známých svou vybíravostí.
Úsilí všech dětí i paní učitelek nakonec přineslo ovoce v podobě
broušeného poháru za nejkrásnější dýni, které nám do mateřské školy
přišli předat pánové Kutzendorfer a Chott jako zástupci zahrádkářského svazu.
Děti sice více ocenily sladkosti, které byly součástí výhry, přesto
se však rodičům pyšně chlubily vystaveným pohárem.

jich rodiče. Milá miminka, těšíme se, že vás za pár let přivítáme mezi
námi v mateřské škole!
Divadlo pro všechny
Mateřská škola není bohužel nafukovací. Rozhodli jsme se však,
že k některým aktivitám přizveme i ostatní místní děti.
V rámci spolupráce s Klubem Makovičky mají děti z Makoviček
možnost navštěvovat představení pořádaná v MŠ Sluníčko, například v listopadu to byl hudební pořad Jiřího Helekala, v prosinci hudební pořad Vánoce, vánoce přicházejí.
Díky báječné spolupráci s obecním úřadem a laskavosti paní starostky můžeme využívat i velký sál úřadu s pódiem, kam rádi zveme
základní školu a od letoška i Makovičky. Na prvním letošním představení Pohádkové tancování Zlatovláska se tak sešlo neuvěřitelných
80 dětí ve věku 2 - 7 let!
Jako vánoční dárek dětem a pohádkové rozloučení se starým rokem pořádá mateřská škola na konci prosince divadelní představení na biblické motivy s názvem Vánoční příběh, na který opět zve
základní školu i Makovičky. Představení se uskuteční s podporou
obecního úřadu.
Jarmark
V době, kdy jde toto vydání Nižborský listů již do tisku, naše děti
pilně připravovují stánek na letošní Jarmark. Tradiční společná akce
„Pečení s maminkami“ je ještě budoucností, na perníčky se zatím
jen těšíme.
Základní škola letos poprvé pozvala děti z mateřské školy na nácvik společného zpívání koled. Zpívající školáci jsou pro malé děti
velkou inspirací a snaži se jim vyrovnat. Ostatně, uvidíte na Jarmarku!

Mateřská škola děkuje a přeje krásné Vánoce!
V letošním roce jsme mohli s radostí a dojetím sledovat nasazení
rodičů a sponzorů, kteří i v tomto nelehkém období našli čas a prostředky, aby pomohli mateřské škole.
Děti se tak mohly radovat například z nových koloběžek či tříkolek,
zástěrek na výtvarné činnosti, ale i z doma šitých princeznovských šatiček, na které se děti vrhly s velikým nadšením. Seznam darů by byl
velmi dlouhý, v poslední době do něj přibylo dokonce i pianino!

Děti z mateřské školy na statku pana Pecky
Při každodenních vycházkách do okolí mateřské školy děti poznávají kulturní krajinu, odhalují zákonitosti přírody a učí se, jak ji
člověk využívá.
V rámci tématu Dítě a domácí zvířata měly děti mnoho aktivit,
a mezi jinými zavítaly na exkurzi na statek pana Pecky.
Majitel nás laskavě provedl po celém statku, dlouho vyprávěl o životě, potřebách a užitečnosti jednotlivých zvířat. Děti pozorovaly
koně, ovce, holuby, různé druhy prasat, křečky, krůty, husy, slepice, kozy a další zvířata, z nichž byly úplně nadšené. Bylo vidět, že
i v naší obci tato domácí zvířata pomalu ubývají a mnoho dětí se
s nimi v běžném životě často nesetká.
Většinu zvířat si nakonec mohly i pohladit, nasbíraly si různobarevná peříčka, ale odlévání stop jsme museli nechat na příště - počkáme si na sníh.
Děti nakonec dostaly tolik dýní, že je ani nemohly pobrat - však jste
mohli vidět, jak jsme je později využili na zahrádkářské výstavě!

Mateřská škola a život obce
Vítání občánků
Již mnoho let se děti z mateřské školy účastní vítání občánků.
I letos si pod vedením paní učitelky Mazancové připravily pásmo
říkanek i písniček, kterými přišly pozdravit své příští kamarády a je-

Školní jídelna dostala darem od obecního úřadu nové židle - ty
staré zde sloužily již od sedmdesátých let a bylo to na nich vidět.
Díky darům rodičů, ale především s obrovskou pomocí obecního úřadu se povedlo upravit část školní zahrady. O tu ovšem pečují
i naše děti na podzim si zde zasadily cibulky jarních rostlin, a teď
všichni čekáme, co nám vyroste.
Děkujeme… a teď už hezké Vánoce a šťastný nový rok - v lednu
se na vás zase těšíme!
Eva Horváthová, ředitelka MŠ Sluníčko
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Poděkování sponzorům JPO Nižbor

VOLEJBAL
nebo WOLLEY-BALL?
Není důležité, jak se to píše, ale jestli se to hraje s chutí, pro radost. Proto
zveme každého, kdo volejbal alespoň
už někdy viděl, aby si přišel rekreačně
zahrát do nižborské sokolovny, každou
neděli od 20 hodin.

Půlnoční mše

Po loňské odmlce Vás srdečně
zveme na „Půlnoční mši“, která se
koná v sobotu, na Štědrý večer ve 22
hodin v kostele Povýšení sv. Kříže
na nižborském zámku. Přijďte si zazpívat koledy!
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Zubní pohotovost - prosinec 2011
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.

 3. a 4. 12. MUDr. Davidová Petra ,Beroun,
Medicentrum 775 595 704
 10. a 11. 12. MUDr. Hentsch František,
Zdice, Palackého nám.21, 311 685 672
 17. a 18. 12. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun,
Švermova 1591, 311 625 510
 23. 12. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní
68, 311 533 384
 24. 12. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, 311 746 414
 25. 12. MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice,
Komenského 49, 311 516 660
 26. 12. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106, 311 542 346
 27. a 28. 12. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660
 29. a 30. 12. MUDr. Kovaříková Anna, Beroun,
Medicentrum, 311 746 418
 31. 12. MUDr. Kozlerová Irena, Beroun,
Plzeňská 1880, 737 171 408
 1. 1. 2012 MUDr. Kozlerová Irena, Beroun,
Plzeňská 1880, 737 171 408

Carmina Vocum
z Prahy.

Kvalitní švédské krmivo
pro psy a kočky
s dovozem zdarma až domů.

tel.: 777 341 262

al

www.husse.cz

ita

e-mail: beroun@husse.cz

kv

Přinášet pozitivní zprávy je v dnešní době,
kdy jsou média plná z valné většiny těch opačných, více než potěšující. O to je milejší, když
se dá napsat o úspěších, třeba podnikatelů.
Nižborští skláři uspěli v soutěži Firma roku
2011 a jen o pověstný chloupek jim unikl postup do celostátního finále. I tak je cena za druhé místo z 350 přihlášených, kterou převzali
zástupci společnosti 13. října ve Slovanském
domě v Praze, velkým úspěchem. Prezident
společnosti Jiří Rückl si ocenění velmi váží, stejně jako další letošní obdobné ceny, kterou byl
zisk titulu Marketér roku.
-rd-

V sobotu 7. 1. vystoupí
na zámku Nižbor
pěvecký soubor

á

Společnost Rückl Crystal druhá v soutěži
Firma roku Středočeského kraje

v našem okolí. Mezi takové naše
mecenáše patří dlouhodobě firmy
Karlow-Karlshof, a. s., pana K. H.
Kranicha a Izomax Roberta Frdlíka, které na nás každý rok pamatují menší či větší částkou. Za to,
že i v této pro podnikatele složité
době na nás nezapomínají, jim patří obrovský dík. Naše poděkování
za zimní pneumatiky na zásahové
vozidlo či radiostanice od firmy
K+K Karlshof nebo za lezecké vybavení a materiál na překážky pro
výcvik od firmy Izomax, se určitě
mnohokrát umocní, když se jejich
pomocí podaří zachránit majetek,
zdraví nebo dokonce život našich
spoluobčanů.
Za jednotku děkuje
Lemon František, velitel

sk

Jak mnozí z obyvatel obce vědí,
1. listopadu minulého roku byla
ustavena Jednotka požární ochrany obce Nižbor.
Spojením jednotek SDH Stradonice a Žloukovice, které byly
zrušeny, vznikla JPO obce Nižbor.
K dnešnímu dni čítá 21 hasičů.
Ze zákona za vybavení, provoz
a odbornou způsobilost členů jednotky zodpovídá zřizovatel, tedy
obec. Ta také každý rok v rozpočtu
na hasiče jistou částkou pamatuje.
Všichni ale víme, jak vypadá současná situace v rozpočtech obcí.
Přitom nároky na vybavení, odbornou a fyzickou připravenost i dobrovolných hasičů stále stoupají.
Takže se snažíme oslovovat sponzory, tedy podnikatele působící

éd

Nižborští hasiči, z části Žloukovice, vyslovují dík firmě Karlow-Karlshof, a. s., p. ing. Kranichové, za sponzorský dar na nákup zimních pneumatik pro pohotovostní vozidlo Volkswagen Tranzit, které letos darem
získali od SDH Otročiněves.
V říjnu také přibylo prostřednictvím HZS Beroun
nové zásahové vozidlo AVIA CAS 8, za již zastaralé auto
ROBUR.
V začátku listopadu se hasiči zasloužili o vyčištění
ledolamů u stradonické lávky od nánosů a křoví.
Lze si také letos vzpomenout šedesátiletého výročí,
když v roce 1951 byla z dobrovolné sbírky občanů pořízena ve Žloukovicích první motorová stříkačka PS-6.
Je zachována darovací listina, kdy až na dva majitele
domů, přispěli všichni občané. Jak by asi dopadla takováto sbírka, v současnosti lze jen těžko odhadnout.
Hasiči v části Stradonice budou hodnotit svoji
letošní činnost na výroční valné hromadě v sobotu
3. prosince a ve Žloukovicích v sobotu 17. prosince
od 15 hod., a zároveň zvou všechny členy a své příznivce.
Výbor SDH

Šv

Z podzimní činnosti hasičů

O našich výrobcích
l Vysoce kvalitní super prémiová
a prémiová krmiva vyrobená na základě originálních švédských receptur
pouze ze surovin nejvyšší kvality.
l Strava z velmi kvalitních bílkovin zajišťující dobrou kondici, zdraví a zdravou lesklou srst.
l Nepoužíváme žádná umělá barviva.
V super prémiových krmivech používáme jen čisté přírodní antioxidanty.
l Každé granulované, konzervované a fóliové krmivo je plnohodnotné
a kompletní a zabezpečuje vybalancovanou výživu bez jakýchkoliv dalších
přídavných látek.
l Můžete si být jisti, že Váš pes či kočka dostanou v každém věku potřebnou
správnou a zdravou výživu.
l Krmiva jsou doručována až k Vám vyškoleným pracovníkem, který na Vaše
přání sdělí doporučené dávkování
a typ krmiva.
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Fotosoutěž - vyhlášení vítězů

20 2

Před časem vyhlásil OÚ fotosoutěž, zaměřenou na život v Nižboru a okolí. Z došlých
fotografií vybrala porota (Kateřina Jonášová, Tomáš Hanák, Kateřina Zusková) „finálové“ snímky. Nejlepší tři fotografie budou vyhlášeny a oceněny symbolickou cenou
v sobotu 7. ledna 2012 ve 14:30 hodin na zámku v Nižboru, tedy před odpoledním koncertem. Všem místním fotografům děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník!
Obecní úřad Nižbor

pf

Jiří Oberfalzer, senátor Parlamentu ČR za Berounsko a Prahu-západ

Dračí dobrodružství pro kluky a holky
Odhalena pamětní deska
Libuši Malé

V pátek 28. října byla na budově
místní sokolovny v Nižboru slavnostně odhalena pamětní deska dlouholeté
člence a bývalé náčelnici Sokola sestře
Libuši Malé, která tak, jak je pravdivě
uvedeno v textu na desce, uvedla do života nižborský Sokol. V únoru 2012 by
se Libuše Malá dožila 90 let.

Outdoorový oddíl Draci během uplynulého půlroku rozšířil svou činnost o spoustu
nových aktivit. Hned jak to jarní počasí dovolilo, začali jsme k pravidelným pátečním
schůzkám využívat přírodu v okolí Nižboru.
Kluci a holky se naučili pracovat s mapou
a buzolou, vyzkoušeli si improvizovaný zívod v orientačním běhu, vyjeli jsme společně na kolech, udělali si pěší túru za poklady. Protože společně strávený čas vždycky
uteče jako voda, přidaly se k pátkům ještě
občasné víkendové výlety, spojené s lezením po skalách nebo oblíbeným geocachingem. Vrcholem předprázdninové sezóny se
stal třídenní výlet do Krkonoš, korunovaný
výstupem na Sněžku. Dokonce i nejmladší
účastníci ve věku zdaleka ne předškolním
vystoupali na vrchol naší nejvyšší hory statečně po svých. Zaslouženou odměnou pro
všechny draky pak byla parádní koulovačka
na nejspíš jediné hromadě sněhu v celých
Čechách. Za akci téměř srovnatelného významu se dá považovat víkendová vodácká
výprava z konce června. Tentokrát se oddíl
Draci proměnil na partu malých plavčíků,
doprovázených zkušenými lodivody, a doplul na kánoích po Berounce do Nižboru.

Po prázdninové pauze jsme mezi oblíbené činnosti zařadili cyklistiku, a našlapali
společně pár desítek kilometrů. Na podzim jsme pokračovali v prohledávaní okolí
a objevování nových kešek, které vždycky
doprovází spousta dobrodružství a napětí.
V listopadu nás krátící se dny nás zahnaly
do sokolovny, ale o víkendech se ještě povedlo udělat pár pěkných výletů. Výstup
ke kříži ve Svatém Jánu pod Skalou, spojený
s prohlídkou nedalekého skanzenu Solvayovy lomy byl jednou z posledních letošních
venkovních akcí. Doma za pecí ale čekat
na jaro nebudeme - společnými silami jsme
totiž zprovoznili lesní klubovnu! Dračí sluj
bude sloužit k oddílovým schůzkám nejen
v zimě, ale i v ostatních částech roku, kdy se
dá přilehlý oplocený trávník využít na nejrůznější bojovky a jiné hry.
Do příštího roku máme další plány na rozvoj oddílu Draci. Do programu přidáváme
novou nedělní akce, která bude pravidelně
vždy první neděli v měsíci. Informace o minulých i budoucích činnostech oddílu najdete
na webu www.makovice.eu. Rádi mezi sebou
přivítáme nové členy z řad dětí i rodičů.
Petr Poduška, RCN

sobotní prodej ryb 9-12 hodin
areál ČRS Loděnice (proti Pizzerii)
sobota 26. 11.				
sobota 10. 12.				
Vánoční prodej
21. + 22. + 23. 12.		

areál ČRS Unhošť (za Pivovarem)
sobota 3. 12.
sobota 17.12.
9 - 17 hodin
21. + 22. + 23.12.

www.arybaz.cz
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Hokejbal v plném proudu

Fotbalové áčko deváté,
béčko druhé
Okresní přebor
SK Nižbor - Chlumec 6:2 (3:1)
Branky: Lukeš R. 3, Kučera, Hybš, Matějka F.
ČLU Beroun B - SK Nižbor 1:3 (1:0)
Branky: Matějka V. 2, Matějka F.
SK Nižbor - Broumy 2:2 (1:1)
Branky: Sevald, Kučera
Žebrák - SK Nižbor 1:1 (1:0)
Branka: Lukeš R.
SK Nižbor - Zdice 1:6 (1:3)
Branka: Lukeš R.
Drozdov - SK Nižbor 4:2 (1:1)
Branky: Hybš 2
SK Nižbor - Neumětely 3:3 (1:3)
Branky: Sevald, Němeček M., Lukeš R.
Trubín - SK Nižbor 2:2 (0:1)
Branky: Hybš, Sevald
SK Nižbor - Praskolesy 5:2 (1:1)
Branky: Lukeš R. 2, Sevald 2, Matějka V.
Tlustice - SK Nižbor 3:1 (1:1)
Branka: Matějka F.
A-tým Nižboru je po polovině soutěže
na 9. místě ze 14. účastníků.
IV. třída - skupina A
SK Nižbor B - Vysoký Újezd 6:3 (4:1)
Branky: Halfar 2, Molina 2, Dolejš,
Kučera
Osov - SK Nižbor B 1:5 (1:1)
Branky: Stuna Z. ml. 2, Stuna Z. st.,
Dolejš, Janovský
SK Nižbor B - Všeradice B 3:1 (2:0)
Branky: Halfar, Janovský, Dolejš
Mořina - SK Nižbor B 1:2 (0:0)
Branky: Boubín, Luňák
SK Nižbor B - Liteň 2:2 (0:1)
Branky: Soukup, Hlaváček R.
Zdejcina - SK Nižbor B 2:2 (1:0)
Branky: Molina, Sevald
SK Nižbor B - Chrustenice 4:1 (2:0)
Branky: Janovský 2, Stuna Z. st., Soukup
Béčko je po podzimu na druhé postupové příčce.

SK Kelti Nižbor - Muži
Muži na podzim téměř ovládli třetí nejvyšší republikovou soutěž. Ve 2. Nhbl střed-sever se hned zkraje září usadili na první příčce
tabulky a až do konce listopadu ji neopustili.
Kelti v průběhu podzimní části sehráli šestnáct utkání, z nichž ve dvanácti případech
odešli se třemi body. Na domácícm hřišti
v Novém Strašecí Kelti ztratili jediný bod,
když jedině dobře hrající Bohemia Ďáblice
uzmula Keltům tříbodovou výhru díky výborným přesilovkám. Na hřištích hostů Kelti
rovněž řádili. Avšak museli sklonit dvakrát
hlavy v Kolíně a na Kladně s Jungle Fever, kde
zápasy rozhodovaly nájezdy a domácí byli
úspěšnější. Až pokles formy na konci listopadu znamenal první prohru Keltů v základní hrací době. V souboji vedoucího týmu se
druhým v pořadí, celkem Nordics Most, Kelti
nezvládli. Domácí opanovali zápas v jeho druhé polovině a jako první celek Nižbor porazili.
V 17ti členém pelotonu regionální soutěže
Kelti po podzimu získali 40 bodů. Prosincové dohrávky mohou Kelty odsunout na druhé
místo, když stejně bodů pravděpodobně získá
klub z Mladé Boleslavi a lepší skóre jej posune
do čela. I přes to mají Kelti postup do play-off
v kapse a v jarní části budou hrát o přímý postup do čtvrtfinále (první čtyři týmy postupují
napřímo) a co možná nejlepší pozici pro vyřazovací boje.
Mládež
Kelti do sezony 2011/12 vstoupili se třemi
mládežnickými týmy. Starší a mladší žáci hrají
regionální soutěže Mistrovstí ČR, ve kterých
mnoho výrazných úspěchů nezaznamenali.
I přes obrovské zlepšení hráčů nelze opomenout fakt, že Kelti jsou v těchto kategoriích
teprve na začátku, oba týmy se v průběhu
podzimu dávaly dohromady a ročníkově patří hráči mezi nejmladší. Velké gólové příděly
do branek Keltů tak byly k vidění v průběhu
celého podzimu, zárověň ale Kelti dokázali
hrát se slabšími týmy vyrovnané zápasy a dokázali vybojovat i několik bodů. Starší žáci
za dvě remízy s Kladnem a Ďábly Praha a především šest bodů s Killers Litoměřice, které
v posledním dvojkole porazili 5:0 a 5:1. Mladší
žáci tolik radosti nezažili. Jediné tříbodové vítězství zaznamenali v derby s Novým Strašecím, které na jeho půdě porazili 5:2.
Kelti rovněž od nové sezony, společně
s několika dalšími celky z regionu, rozjeli turnaje týmů přípravek. Na dvou kláních, které
na podzim proběhli, vyslali tým, který se rozhodně neztratil. V Hostivaři Kelti dlouho hráli
o první místo, když porazili Kladno, Rebely
z Prahy a remizovali s domácím týmem Hostivaře. Nakonec však nestačili na Mladou Boleslav a skončili třetí. V Berouně, na vlastním
turnaji, obsadili až pátou příčku, když se nej-

mladším Keltům stal ve čtvrtfinále osudným
opět soupeř z Mladé Boleslavi.
Práce trenérů se neodráží pouze ve výsledcích, ale i v počtu hráčů mládežnických týmů.
Na konci podzimní části Keltí omladina čítala téměř padesát hráčů do 15ti let z celkého
okresu Beroun a vedení Keltů věří, že bude
mít i v jarní polovině sezony rostoucí tendenci.

Nižborské fretky - Ženy
Ani nižborské Fretky ve svém snažení nepolevují. Výsledkem jsou dvě druhá místa na turnajích v Berouně a Pardubicích. Domácí turnaj
v Berouně Fretky vyhrát nedokázaly, když jim
ve finále vystavil stopku soupeř z Prahy. ESA Praha díky famózním výkonům brankářky Hůlkové
ženskému hokejbalu kraluje a z Berouna si odvezla pohár za první místo.
Nejinak tomu bylo i na turnaji v Pardubicích. Tam měly Fretky drtivou střeleckou
převahu nad všemi týmy, ale opět nestačily
na ESU s jejich brankářkou a vzájemný zápas
prohrály těsně 1:2. Bod jim uzmulo rovněž
ženstvo Pardubic pod názvem Svítkov „B“, zatímco Svítkov „A“ nižborská děvčata porazila
4:0 a nově vzniklé Chlumecký Báby deklasovaly Fretky v poměru 6:0.
Nižborská hokejbalová liga
Nový ročník Nižborské hokejbalové ligy
bude hrát šest týmů. Loňský obhájce Mighty
Riders nepokračuje a o pohár si to rozdá šestice tradičních týmů: HC Lemra, HC Sokol,
Žlubinec Kings, Diablo Beroun, Demons Beroun a HC Perun. Od 3. 12. se v Nižboru rozběhne soutěž, která několikrát zavítá i do Berouna, kde na ZŠ Wagnerovo náměstí budou
hrát svoje domácí zápasy oba berounské celky. Vítěz bude znám nejpozději v sobotu 11.
2. a největším favoritem je v nadcházejícím
ročníku celek HC Sokol, který angažoval ostrostřelce Gottharda.
Roman Novák

Nábor mládeže

Kelti Nižbor přijímají do týmů přípravky (ročníky 2001 a mladší) mladších žáků (ročníky 1999, 2000) a starších žáků (ročníky 1997, 1998) všechny
kluky a holky, kteří by chtěli hrát hokejbal. Zájemci se mohou hlásit vedoucímu mládeže Romanu Novákovi
na telefonu 777 593 669 anebo osobně
přijít na trénink na 3. ZŠ Wágnerovo
náměstí v Berouně. Tréninky se konají v pondělí, úterý a čtvrtek od 16:30
na školním hřišti ZŠ.
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