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Jaké budou oslavy výročí
obce? Jaké si je uděláte
Ta odpověď je samozřejmě nadsázka; obec
připravuje program, zároveň zvažuje finanční
možnosti, chce udělat radost dětem, rodičům
i seniorům. Ve finální fázi je příprava „galerie
na mostě“, která na bezmála dvou desítkách
tabulí vkusně představí historii obce (měla by
na mostě zůstat i v dalších létech), stejně tak
„vítací“ tabule k vjezdu do obce. V jednání je
několikadenní návštěva proslulého pojízdného
letního kina bratří Čadíků.

Frühaufové (a její zkušené kamarádky Dariny)
se podaří poskytnutou energii a ochotu zužitkovat, třeba vypravit průvod v historických
kostýmech nebo nastudovat krátké epizody
z dějin obce.
Teď jde o to, zda dobrovolníci budou jen čekat, jaké dostanou pokyny „shora“, nebo zda si
drobná zpestření oslav připraví - s pomocí obce
- sami. Ale nejen oni - je to výzva a příležitost
i pro ostatní obyvatele. Máme pocit, že život
v našich obcích je
pro většinu z vás
příjemný, tak proč
to - pro jednou nedat najevo vlastním přičiněním?
Proč neoprášit starý stůl a na čistém
ubruse nenabídnout kolemjdoucím, co jste napekli? Zkuste zapojit
děti (bude třeba je
přemlouvat, samozřejmě),
možná
Momentka z masopustu, který se v Nižboru konal poslední únorodokáží vymyslet
vý den a opět přilákal desítky masek.
nevídané věci. Víte
o kapele? Nebo
Květnové oslavy na Panské louce (23. 5.)
máte svoji? Sem s ní - v programu se místo urbudou spíš v režii zahrádkářů; zářijové (19. 9.),
čitě najde. Místní loutkáři už se nechali slyšet,
tamtéž, spíš v režii obce - podle všeho dorazí
že takové jubileum jim za námahu stojí: chystaWabi Daněk (ale nikomu ani muk, aby Nižbor
jí výstavu a snad i speciální představení. Hasiči
nepraskl ve všech švech), velmistr bublinář nase zahanbit určitě nenechají. A co fotbalisté,
učí děti, jak zmizet rodičům v bublině, kvalitní
sokolové, rybáři? Bude sportovní turnaj? Uzedixieland bude Berounce vyhrávat Down by
né ryby? Znáte šikovného řezníka? Tak už jen
the riverside, budou se houpat houpačky a snad
sehnat pašíka (případně tofu-prase). Dokážete
i lodě na vodě, samosebou ohňostroj... Každát dohromady obrazy našeho kraje? Udělejte
dopádně, vyhovět všem a vybrat „něco mezi
výstavu. Na termínu nezáleží, vámi zorganizoMichalem Davidem a Radůzou“ opravdu není
vané akce a „akcičky“ se mohou konat i v jiných
možné a někdo bude určitě tradičně reptat.
dnech, než jsou stanovená data oslav (23. květMoc nás překvapilo, když na přípravnou
na a 19. září), jubileum slavíme celý rok.
schůzku na OÚ dorazilo - místo očekávaných
Zkrátka, ať je na co koukat, na co vzpomínat
pár zbloudilců - několik desítek místních „dob- už proto, že oslav 1000 let se s největší pravděrovolníků“ a nabídli své nápady a služby - díky!
podobností nedožijeme.
Věříme, že s pomocí obce a ochotné Hanky
Tomáš Hanák
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Výzva
Milí spoluobčané,
jsme rádi, že se někteří z vás již aktivně
zapojili do připravovaných akcí k letošnímu 750. výročí obce Nižbor. Kdo by chtěl
ještě přispět, má možnost - rádi bychom
doplnili připravovanou knihu historických
fotografií o další zajímavé snímky, a proto
vás žádáme o zapůjčení starých fotografií vztahujících se k Nové Huti, Nižboru,
zámku i všem dalším místům a lidem naší
obce (před rokem 1960). Fotografie můžete přinést na obecní úřad nebo zavolat
a domluvit se na předání. Kontaktní osoba:
Pavel Hučko, tel. 724 747 253.

Slovo starostky
V letošním roce bude Nižbor slavit krásné
výročí - 750 let od první zmínky o obci. Většina z Vás již asi ví, že jsme se rozhodli tento
rok pojmout trochu slavnostněji a připravit
pro Vás řadu akcí, ze kterých si budete moci
vybrat dle Vaší libosti nebo do kterých se budete moci zapojit sami.
Průběžně o nich budete informováni
v následujících vydáních tohoto listu. V nejbližší době se můžete těšit na pivní slavnosti
a jarmark pořádaný místními zahrádkáři
- to vše v sobotu 23. května 2015 na Panské
louce. Pro děti je u příležitosti jejich svátku
na sobotní odpoledne 30. června 2015 připravena oslava, která proběhne v prostorách
místní sokolovny.
Doufám, že si letošní rok všichni společně
užijeme a bude na co vzpomínat.
Milý Nižbore, do tohoto významného
roku ti přeji jen to nejlepší ...
Kateřina Zusková, starostka obce
Obec Nižbor vyhlašuje
4. ročník fotografické soutěže.

Letošní téma je: Do světa!

Fotografie do soutěže mohou soutěžící zasílat do konce září 2015 na adresu
obec.nizbor@telecom.cz
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Jak je v obci Nižbor řešeno odpadové hospodářství
Na území celé obce platí obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a odpadem ze hřbitova na území obce Nižbor a č. 1/2011
o cenách za úhradu nákladů za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu na území obce Nižbor. Jejich celé znění najdete
na webových stránkách obce v oddíle „Obecně závazné vyhlášky“.
Seznam svozových míst - kontejnery na separovaný odpad

Odpad od občanů se dělí na:
Odpad určený k separaci - sklo, papír,
plasty, kovy, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad, biologický odpad rostlinného
původu.
Vše ostatní, co občané ze svého odpadu nevytřídí tzn. zbylý směsný komunální odpad
by měl skončit v popelnicové nádobě nebo
speciálním pytli k tomu určeném.
Jednotlivých druhů odpadu se občané
zbavují následovně:
Sklo - se dává do sběrných nádob na příslušných stanovištích (sklo bílé a barevné se
dává dohromady).
Papír - se dává do sběrných nádob na příslušných stanovištích.
Plasty (včetně kartonových nápojových
obalů) se třídí do speciálních žlutých pytlů (ty si občané mohou zakoupit na OÚ
nebo v prodejně COOP v Nižboru za cenu
40,- Kč/kus). V ceně pytle je zakalkulována
i cena za odvoz.
Kovy - mohou občané bezplatně celoročně
odkládat na určená stanoviště u hasičských
zbrojnic ve Stradonicích a Žloukovicích
nebo je mohou připravit k odvozu v den
sběru železného šrotu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad sběr a svoz je zajišťován obcí dvakrát ročně (informace o termínu jsou zveřejňovány
v dostatečném časovém předstihu).
Biologický odpad rostlinného původu se
celoročně může bezplatně odkládat na vyhrazené stanoviště na pozemku p. č. 399/1
v k. ú. Nižbor (za budovou ČOV v Nižboru).
Zbylý směsný komunální odpad občané
shromažďují do sběrných nádob (popelnice,
kontejnery, igelitové pytle - určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu).
Stavební odpad - není odpadem komu-

strana 2

nálním. Pro odložení stavebního odpadu je
možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu u firmy mající
k takové činnosti oprávnění.
Odpad ze hřbitova - nájemci hrobových
míst odkládají odpad ze hřbitova do velkoobjemového kontejneru, který je celoročně
umístěn na hřbitově.
Sběrnými nádobami na zbylý směsný komunální odpad jsou:
Popelnice - ty je možno zakoupit na OÚ.
Tyto nádoby jsou ve vlastnictví občana, který si ji zakoupí.
Kontejnery - ty jsou umístěny většinou u bytových domů a jsou v pronájmu
od Technických služeb Beroun.
Speciální černé pytle s plombou - je možno zakoupit na OÚ nebo v prodejně COOP
v Nižboru za cenu 45,- Kč/kus. Naplněné
pytle se následně odkládají na svozové trase před dům nebo na svozové místo. V ceně
pytle s plombou je zakalkulována i cena
za odvoz.
Seznam jednotlivých svozových míst, tzn.
kde jsou umístěny kontejnery na separovaný sběr a kam je možno odkládat zakoupené
speciální pytle s odpadem, je uveden ve vedlejším sloupci na této straně.
Systém vyvážení popelnicových nádob
a kontejnerů na zbylý směsný komunální
odpad a cena za tuto službu: Vývoz je uskutečňován systémem používání čárového
kódu (každá nádoba je opatřena čárovým
kódem. Občané nádobu, kterou chtějí nechat vyvézt připraví k vývozu. Za každý
uskutečněný vývoz se platí částka 60,- Kč
(popelnice) a 450,- Kč (kontejner). Vyúčtování za svozy se provádí zpětně za dané
čtvrtletí.
Svoz popelnicových nádob a kontejnerů se
provádí pravidelně v úterý.

Nižbor
4 Nižbor u prodejny COOP
4 Ulice V Hamburku u č.p.10
4 Ulice V Hamburku u stodoly
4 Ulice K Zámku u č.p. 255
4 Ulice V Rovinách I.
4 Ulice V Římě I. u č.p. 205
4 Ulice K Nádraží (u želez. zastávky)
4 Ulice Nad Sklárnou - vedle garáží
4 Ulice Nad Sklárnou u č.p.304
4 Ulice Nad Sklárnou u č.p. 308
4 Ulice Lánská u č.p. 270
4 Ulice Na Šňárové u č.p. 341 a 342
4 Nižbor křižovatka Lány - Chyňava
4 Ulice Žlubinecká
Stradonice
4 Stradonice náves
4 Stradonice u hřbitova
Žloukovice
4 Žloukovice náves
Seznam - svozová místa pytle. Svozová místa na pytle jsou umístěna
u kontejnerů na separovaný odpad
a na níže uvedených dalších místech:
Nižbor
4 Ulice Křivoklátská v zatáčce u kójí
na popelnice
4 Ulice Křivoklátská u televizního
vykrývače
4 Ulice V Hamburku u hasičské
zbrojnice
4 Ulice Školní pod ZŠ Nižbor
4 Ulice Stradonická u telefonní
ústředny
4 Ulice K Nádraží u č.p. 175
4 Ulice Pod Lesem u zrcadla
4 Ulice Konvalinková u plakátovací
plochy
4 Ulice Žlubinecká u kontejneru
na posyp
Stradonice
4 Na návsi horní část u kontejneru
na posyp
4 Za obcí (směr Zdejcina) u odbočky
do Černova u č. ev. 25E
4 Pod železničním viaduktem
(směr Hýskov)
Žloukovice
4 Na silnici z Nižbora u chat podél
hlavní silnice
4 Horní a Dolní Seče - první
křižovatka na Horních Sečích
4 Levý břeh Žloukovice bude svážen
na trase: rozcestí do Vůznice,
po cestě od Kaštánku (na každém
rozcestí), u železničního mostu
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Dřevěný kříž ve Stradonicích se
stal již podruhé terčem vandalů
V roce 2010 nechala obec postavit
na Hradišti nový dřevěný kříž, který požehnal za účasti veřejnosti P. Josef Pecinovský.
V roce 2012 se stal terčem útoku neznámého
vandala, který kříž podřízl. Obec složitým
způsobem pospojovala odříznuté části kovovým rámem k sobě a kříž znovu vztyčila.
V tomto stavu kříž vydržel zhruba stejně dlouho. Začátkem tohoto roku se někdo
opět pokusil kříž poničit hlubokými záseky
sekerou. Na kříži je ještě vyrytý nápis „Smrt
Křesťanům“.
Je smutné, že kříž bez úhony přežil v minulosti všechny totalitní režimy a dnes zřejmě bojuje o své přežití s nějakým vandalem,
nebo jak říkají někteří možná s nepřátel-

ským „Keltem“, kterému vadí tento symbol
v místech, kde bývalo keltské oppidum.
Pevně doufáme, do třetice všeho dobrého, že kříž, který opravíme, má své špatné
vybráno a čekají ho už jen lepší časy. Dále si
myslíme, že Hradiště, na kterém se rozkládalo kdysi oppidum je tak rozsáhlé, že jsou
zde další vhodná místa, kam by např. kelti
mohli umístit nějakou svoji symboliku a věříme, že je zde dostatek prostoru k tomu,
aby zde symboly křesťanů a případně keltů
žily pospolu v klidu a míru. Nepřipomíná
Vám tento případ i tak trochu to, co se nyní
děje v naší multikulturní společnosti?

Svaz zaměstnanců sklárny Nižbor
připravuje za podpory OÚ Nižbor
v roce 2015 tyto akce:

n Zájezd do Divadla na Vinohradech na představení Amadeus, 14. března. Začátek ve 14 hod., odjezd od sklárny ve 12.15.
n Zájezd do Divadla Na Jezerce na hru
„Zahraj to znovu, Same“ - 17. dubna.
Hlavní role Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová. Odjezd upřesníme.
Stradonickým	
  hasičům	
  děkujeme	
  za	
  vyčištění	
  ledolamů	
  na	
  lávce	
  
řes	
  řeku	
  
np
Oslava
DneBerounku.
matek a setkání důchodců - 7. května od 14 hod. na OÚ. V rámci
oslav 750. výročí založení Nižboru zveme
všechny důchodce - kulturní program MŠ
Sluníčko, hudba, občerstvení.
n 14. května
zájezd
do Litomyšle - prohlídka
zámku, oběd,
na
zpáteční
cestě zastavení v Chlumci
nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna.
Odjezd od sklárny v 5.30 hod. Poděkování
OÚ za finanční příspěvek!
n 26.-27. září zájezd na Moravu - do vinného sklípku. O zájezd je v obci velký zájem, podrobnosti včas zveřejníme.
❱❱ Umístění čidla vodní hladiny Habrovén Bude-li zájem, připravíme na konec
ho
potoka
(na
mostku
před
fotbalovým
čidle vodní hladiny Habrového potoka (na mostku před
fotbalovým hasičům děkujeme
❱❱ Stradonickým
prázdnin ještě jeden poznávací zájezd.
hřištěm), které bylo pořízeno v rámci zísza vyčištění ledolamů na lávce přes
které bylo pořízeno v rámci získané dotace na protoipovodňová
n Na všechny akce se můžete přihlásit ve
kané dotace na protipovodňová opatření.
řeku Berounku.
Dotaci obec
obdržela
od MŽP
vrátnici sklárny nebo u paní Jitky Bornové.
Dotaci
obec obdržela
odČR.
MŽP ČR.
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V Rehabilitační
nemocnici Beroun
nově i cévní ambulance
Tato ambulance, kde působí MUDr. Jana
Valešová, je určena pacientům s onemocněními tepen a žil. Bohužel, tyto zdravotní problémy
trápí dost lidí, proto je jistě otevření ambulance pro cévní onemocnění vítaným rozšířením
spektra ambulantní péče v berounské nemocnici.
„Cévní chirurgie se zaměřuje na pacienty
s cévními onemocněními, tj. s onemocněními
tepen a žil. Do skupiny pacientů s tepenným
postižením patří pacienti s obtížemi způsobenými zužováním tepen - tj. pacienti s ischemickou chorobou (nedokrevností) dolních končetin, s postižením krčních tepen, ale i pacienti
s obtížemi způsobenými naopak nadměrným
rozšiřováním tepen - tzv. výdutěmi. U pacientů
s žilním postižením se pak v největší míře jedná
9:32
A4_prevence.qxd
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o pacienty s křečovými žilami. Do oblasti cévní
chirurgie spadá v neposlední řadě i zakládání
dialyzačních cévních přístupů - tzv. a-v shuntů
u pacientů se selháním ledvin“, shrnuje stručně
tuto problematiku MUDr. Valešová.
Rozhodně je třeba připomenout, že stejně
jako u jiných onemocnění, i tady lze stanovením diagnózy a pravidelnými kontrolami hrozící
zdravotní problémy včas podchytit a včasnou
léčbou zabránit těžkým následkům.
Vlasta Dolejšová, mluvčí
Rehabilitační nemocnice Beroun
A4_prevence.qxd

8.2.2011

9:32

Výkup kovů
za hotové
od března končí
Již žádnou hotovost už nedostanou
lidé za odevzdaný kovošrot. Od března za něj dostanou zaplaceno pouze
bezhotovostně. Změnu přinesla nová
vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR. Omezení výkupu na bezhotovostní platby má zabránit především krádežím kovů.
Podle ministerstva má jít o první
krok. Velmi záhy má následovat vymezení bezhotovostní platby pouze
na převod na účet, popřípadě poštovní
poukázku tak, aby výkupci neplatili lidem za kovošrot například stravenkami.
Ministerstvo chce proto jasně definovat, co bezhotovostní platba znamená.
Navrhuje to v novele zákona o odpadech. Do Sněmovny se může dostat
začátkem léta. Platit by mohla začít
už letos. Do té doby mohou sběrny
a výkupci volit různé způsoby bezhotovostní platby: ministerstvo doporučilo převod na účet nebo poštovní
poukázku.

StrÆnka 1

12. 3. 2015
čtvrtek
od 10:00 do 13:00
Budova polikliniky Medicentrum
Beroun s.r.o., v 1. patře
v Nefrologické ambulanci
(Politických vězňů 40, Beroun)
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Humanitární sbírka
Obecní úřad Nižbor pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov,
o. s. (Centrum sociálních služeb).
n letní, zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/ n lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony n domácí potřeby - nádobí
bílé, černé, skleničky - vše nepoškozené n
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky n obuv - veškerou nepoškozenou n
hračky - nepoškozené a kompletní n menší funkční elektrospotřebiče - vysavače,
žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky,
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky,
mikrovlnky, počítače.
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené
pouze v igelitových pytlích.
NE V OTEVŘENÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH
Výše uvedené věci můžete nosit do zasedací místnosti OÚ Nižbor.
Sbírka proběhne ve dnech:
pondělí 13. 4. 2015 od 8:00 do 17:00
úterý
14. 4. 2015 od 8:00 do 12:00
středa 15. 4. 2015 od 8:00 do 17:00
čtvrtek 16. 4. 2015 od 8:00 do 12:00
Děkujeme za pomoc
Obecní úřad Nižbor
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 15. 12. 2014
Bere na vědomí:
n Informace o složení slibu členky zastupitelstva paní Ireny Kozákové
n Informace uvedené v bodě 1 - 17 zápisu.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 11 - bod 4 zápisu.
n Návrh rozpočtu obce na rok 2015, který je
vytvořen jako schodkový, kdy schodek bude
uhrazen z finančních rezerv na běžných
účtech z minulých let. Rozpočet je schválen
v paragrafovém členění - bod 6 zápisu.
n Zahájení příprav na výběrovém řízení
pro výběr zhotovitele na akci: ZŠ Nižbor rozšíření ZŠ v souladu s Vnitřní směrnicí
č.3/2014 o veřejných zakázkách - bod 8c
zápisu.
n OZV č. 2/2014 - bod 12b zápisu.
n Uzavření smlouvy o zpětném odběru
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. - bod 12c zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 22/2, ostatní
plochu o výměře 43 m2 a nově oddělený
pozemek p.č. 517/3, ostatní plochu o výměře 18 m2, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 517/1 majitelům domu
č.p. 7 v k.ú. Žloukovice za cenu 50,- Kč/
m2 - bod 13a zápisu.
n Odprodej nově odděleného pozemku
p.č. 217/18, ostatní plochy o výměře 465

m2 v k.ú. Žloukovice, který byl oddělen
z původního pozemku p.č. 217/1 majiteli
chaty č.e. 469 v k.ú. Žloukovice za cenu
50,- Kč/m2 - bod 13b zápisu.
n Zrušení služebnosti dle § 1299 OZ
k pozemku p.č. 263/14 v k.ú. Stradonice pro vlastníky dotčených nemovitostí
uvedených v bodě 13c zápisu.
n Odkoupení pozemků p.č. 314/1, trv.
trav. plochy a p.č. 313, vodní plochy vše
v k.ú. Nižbor za cenu uvedenou v bodě
13 d zápisu.
n Dodatek č. 17 s firmou PROBO BUS,
a.s. - bod 16 zápisu.
Nesouhlasí
n se zařazením návrhů na změnu ÚP
obce uvedených v bodě 10 a příloze č.
5zápisu do případné změny ÚP obce
Nižbor.
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.

Sběr železného šrotu

Pořádá v sobotu 25. dubna od 9:00 fotbalový oddíl SK Nižbor. Prosíme, abyste
jej, z důvodu špatných zkušeností s některými spoluobčany, vyndavali až těsně před
samotným sběrem.
Děkujeme. SK Nižbor

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Obecní úřad
Nižbor informuje:
❱ ❱ Pozvánka
na zastupitelstvo
Srdečně zveme na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční
v pondělí 23. března od 17 hodin
a ve středu 6. května od 17 hodin.

❱ ❱ Očkování psů
proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 10. dubna 2015.
V Nižboru před základní školou
od 16 hodin, ve Žloukovicích před
hasičárnou v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi od 17:30 hodin.

❱ ❱ Poplatky za psy
Oznamujeme Vám, že obecní úřad
již nebude rozesílat složenky na poplatky ze psů. Držitelé psa jsou povinni uhradit tento poplatek do konce
března buď v hotovosti na OÚ nebo
bankovním převodem na účet č.
3025131/0100, V.S. 1341 (při převodu
musí být dále uvedeno i jméno držitele psa). Poplatek za jednoho psa činí
100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.

❱ ❱ Nepůjde proud
Upozorňujeme občany, že v úterý
17. 3. 2015 v době od 7:30 do 15:30
bude v celé obci (Nižbor, Stradonice,
Žloukovice) přerušena dodávka elektrické energie.

❱ ❱ Změna umístění
kontejneru na odpad
ze hřbitova
V nejbližší době dojde k přesunutí
kontejneru na odpad na místním hřbitově tak, aby bylo jeho vyvážení jednodušší. Kontejner bude umístěn u hřbitovní zdi blíže k rozptylové loučce.

Termín konání: SOBOTA 16. května 2015
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE - u autobusové zastávky			
STRADONICE - na návsi					
NIŽBOR - Šňárová, na otočce autobusů		
- na parkovišti u mostu				

8:15 - 8:30
8:45 - 9:00
9:15 - 9:30
9:30 - 10:00

Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti):
staré nátěrové hmoty a ředidla, znečištěné hadry, výbojky, zářivky, odpadní oleje
(max. 10 l), televizory (max. 1 ks), mrazáky (max. 1 ks), ledničky (max. 1 ks), pneumatiky (max. 4 ks), vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks),
autobaterie (max. 1 ks).
Eternit je nutné odevzdávat v pytlích!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ MÍSTA JE ZAKÁZÁNO!
Obecní úřad Nižbor

Co se připravuje na léto
ve školce a ve škole?
I letošní letní prázdniny budou ve znamení stavebního ruchu, který proběhne
v obou zařízeních. Ve škole se kromě běžných oprav ve stávajících třídách počítá
s přístavbou jedné třídy, která by měla být
sestavena ze stavebnicových modulů přistavených k stávající budově na straně stávajícího školního hřiště.
Ve školce dojde mimo jiné k modernizaci kuchyně a k rozšíření její kapacity, aby
v ní mohly paní kuchařky vařit větší počet
obědů. Více o MŠ a ZŠ na stranách 6 a 7.
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Mateřská škola Sluníčko: Zápis 14. dubna
➽ Co jsme zažili
Prosinec byl jako obvykle nabitý událostmi. Kromě tradičního programu, do něhož
patří pečení vánočních perníčků s maminkami, účast na školním jarmarku a každoroč-

Ještě před vánočními prázdninami jsme si
na představení divadla Krab zopakovali koledy a stromeček už byl velmi, velmi blízko.
Po Novém roce k nám přijel pan Bílý
s pořadem Letem světem. Děti procestovaly

snažíme bránit ze všech sil. V mateřské škole
máme proto zdravotně preventivní program,
jeho součástí je i pravidelné saunování dětí.
Díky laskavosti nižborské sklárny Rückl
Crystal mohou děti v rámci programu mateřské školy využívat služeb sauny zdarma.
Děkujeme!
➽ Co chystáme?
Kalendář akcí do konce roku je velmi
bohatý, ale dopřejeme vám alespoň malou
ochutnávku:
Sergej Prokofjev, Péťa a vlk v podání
kvintetu FOK - v Nižboru. Uvědomujeme si,
že pro většinu dětí je problematické, nepohodlné a třeba i nemožné účastnit se kulturních
akcí ve velkých městech. Nabídka u nás je
však omezená. Pokud je to možné, vozíme
děti na větší vzdálenosti autobusem, ale to
se nedá srovnat s komfortem místní akce, navíc se do autobusu vejde poměrně málo dětí.
Alespoň některé kulturní zážitky by ale měli
sdílet všichni.
Rozhodli jsme se proto uspořádat opravdový koncert přímo u nás. Spojili jsme se
tedy se základní školou Nižbor a soukromým
zařízením Makovičky, OÚ Nižbor nám vyšel
vstříc zapůjčením velkého sálu a výsledkem
bude koncert pro všechny.
Na programu, který pořádá Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK, je hudební pohádka a workshop „Sergej Prokofjev, Péťa
a vlk“. Součástí koncertu je představení hudebních nástrojů, jednotlivých hudebních
motivů i předvedení celého díla.
Zatímco nejstarší děti z mateřské školy se
již zapsaly do první třídy a brzy nás opustí,
na jejich místa se těší jejich mladší kamarádi
a sourozenci. A my se již připravujeme na zápis do mateřské školy.
Eva Horváthová

Zápis

do mateřské školy
ní vánoční besídky pro rodiče, jsme stihli
i spoustu dalších akcí.
Nejprve nás čekala daleká cesta - jeli
jsme do pražského divadla Minor, tentokrát
na nové představení O Smolíčkovi. Divadlo
Minor je jedno z nejlepších divadel pro děti
vůbec a za svá představení nasbíralo na světových festivalech i hezkých pár cen.
Na předvánočním zahradním dýchánku,
na který nás pozval Osmany Laffita, nás kromě nádherného betlému a bohatého občerstvení čekalo i překvapení - vystoupení kouzelníka Roberta. Děti asistovaly kouzelníkovi
a zábavné triky nebraly konce.
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v teple mateřské školy různé kouty světa, procvičily si své znalosti zvuků zvířat a na chvíli
se staly obyvateli různých exotických zemí.
V únoru se u nás zastavil pan revírník Šebek z Lesů ČR Křivoklát na besedu o životě
lesa. Přivezl spoustu zajímavých exponátů
a dlouze si s dětmi povídal o zvířatech žijících v lese, o jejich zvyklostech, o významu
přírody pro nás pro všechny a také o tom, jak
se člověk může na životě lesa podílet.
➽ Sauna
V zimním období nám bohužel často vládnou různá respirační onemocnění, jimž se

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že zápis do mateřské školy na školní rok 2015 - 2016
se bude konat takto:
Kdy: v úterý 14. 4. 2015
V kolik: 13 - 16 hodin
Kde: v budově Mateřské školy „Sluníčko“, Nižbor, Školní 119, 267 05
Nižbor
Co s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče. Veškeré formuláře
dostanete k vyplnění u zápisu. Vezměte s sebou i děti.
Těšíme se na vás!
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ZŠ Nižbor v polovině školního roku 2014/2015
Čas plyne rychle a čas na základní škole snad ještě rychleji. Ani jsme se nenadáli a je zde pololetí. Na základní škole v Nižboru se
v tomto období konaly dvě velké akce.
Tak jako každým rokem se uskutečnil
tradiční vánoční jarmark. Tento rok připadlo jeho konání na úterý 16. prosince.

To však nebyl konec, protože na žáky
a všechny přítomné čekalo překvapení
v podobě nádherného ohňostroje. Ten nám

Akce začínala v 16 hodin otevřením
výstavy s vánoční tématikou. Lidé na ní
mohli shlédnout velmi vydařené práce žáků
základní školy, které děti vytvořily spolu
s učiteli během adventního období. Na jarmarku byla možnost si vyhlédnutý výrobek
za symbolickou cenu zakoupit a přispět
tak na dobročinnou aktivitu školy – adopci
na dálku našeho afrického chlapce Bensona. Vybrané peníze budou použity na jeho
vzdělání.
Po prohlídce výstavy se návštěvníci
mohli přesunout do areálu školního hřiště,
kde bylo k dispozici malé občerstvení a kde
byl připraven vánočně laděný kulturní program. Zahájila ho krátkým proslovem paní
starostka Kateřina Zusková. Poté již na přihlížející rodiče, babičky, dědečky a další příznivce školy čekalo kulturní vystoupení dětí
ZŠ a MŠ připravené pod odborným vedením manželů Hrachovcových spolu s pedagogy školy.
Představení začalo efektním nástupem
žáků na vstupní schodiště. Následoval úvodní zpěv ze slavné České mše vánoční, který
již na vánočním jarmarku nemůže chybět.
Letos nás čekalo malé překvapení v podobě
prvňáčků, kteří se proměnili ve stádo bečivých oveček. Po úvodním zpěvu bečivé
stádečko opustilo svou skrýš za rohem školní budovy a pod vedením ovčáka spustilo,
za zpěvu koledy „Pásli ovce valaši“, svůj vánoční bekot. Pak následoval sled tradičních
vánočních koled, který všichni známe a také
jsme si je mohli společně s dětmi zazpívat.
Nakonec nemohla chybět koleda „My nižborské děti jdeme k vám“.

všem připomněl, že konec roku se neodmyslitelně blíží a s ním přichází další nový
rok, v kterém se, jak doufáme, zase všichni
ve zdraví sejdeme na tradičním nižborském
jarmarku.
Druhou významnou událostí byl zápis
předškoláčků do první třídy. Tento důležitý
akt se konal dne 29. ledna v čase od 13 do 16
hodin. Nejvíce se na tento den asi těšily děti.
Nicméně i pro rodiče a pedagogy je to velký
den spojený se slavnostní atmosférou a příslušnou vážností, která je dána faktem, že
malý předškoláček vstupuje do nového života. Je to pro něj jakási iniciace, zasvědcení
do nové, nepoznané oblasti vědění. Vždyť
od okamžiku vstupu do školy pro něho

nastávají docela jiné povinnosti, než měl
v bezstarostné školce.
Na ZŠ Nižbor se snažíme, aby pro děti
byl náročný přechod z mateřinky do školy co
nejpříjemnější. Při zápisu na ně čekala samá
krásná překvapení. Již při příchodu přivítaly děti pohádkové bytosti, které jim předaly
uvítací balíček s věcmi, které se jim ve škole
určitě budou hodit. Pak vzala pohádková
bytost předškoláčka za ruku a provedla ho
po škole. Dětem se tato exkurze velmi líbila. Poté následovala hlavní část zápisu, totiž předvedení svých schopností před paní
učitelkou. V 1.A již na rodiče s dětmi čekala
paní ředitelka s pedagogickým sborem. Zatímco paní ředitelka se věnovala rodičům,
dětí se ujaly paní učitelky. Hravou formou
se dozvídaly vše potřebné pro to, aby zjistily, zda děti jsou či nejsou zralé a připravené na školní docházku. Děti si to víceméně
užívaly. Některé byly na počátku nesmělé,
jiné nebojácné, objevil se i pláč, ale to vše
je otázka dětské povahy a temperamentu
a k zápisu to patří. Po předvedení svých
znalostí a dovedností samozřejmě přišla
pro statečné předškoláčky odměna. Mohli
si ji samostaně vybrat z výstavky na lavicích.
Krásné ručně vyráběné předměty pro ně
připravili jejich budoucí spolužáci. Nakonec ještě závěrečná památeční fotografie
a budoucí školáček mohl s dobrým pocitem
a úsměvem na tváři odejít. To také bylo jedním z cílů zápisu - naladit děti do školy. A je
se na co těšit. Vždyť kdo by si nechtěl sám
přečíst pohádku nebo napsat pohled třeba
dědovi a babičce.
Účast na zápisu byla hojná a jsme za to
rádi. Výsledky se rodiče dozvěděli formou
kódů uveřejněných na webových stránkách
školy. Závěrem si přejeme, aby se novým
prvňáčkům v dalším školním roce dařilo.
Za ZŠ Nižbor Mgr. Pavel Stolín
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Workshop Nižbor
S prvními jarními dny dorazí vlny inspirace až ke břehům obce Nižbor, kde bude
občanské sdružení Nezevli jen tak pořádat
workshop pro studenty architektury. Spolu
s místními a odborníky zaplaví nábřeží řeky
Berounky nápady, jak tento veřejný prostor oživit – v březnu jen ideově na papíře
a v květnu tady pak studenti navrhované
objekty sami postaví.
Podle předpovědí očekáváme dvě kreativní vlny. Během prvního prodlouženého
víkendu 6.- 8. března se studenti seznámí
s prostředím a vymyslí návrhy konkrétních
objektů k řece. K dispozici k tomu budou
mít vrbové proutí a další lokální nebo recyklované materiály. Ve druhé vlně od 30.
dubna do 3. května účastníci své nápady
vlastními silami zrealizují a předají je nám,
budoucím uživatelům. O záruku kvality se
postarají odborníci nejen z řad architektů,
kteří budou s týmy konzultovat návrhy i výrobní postup.
První vlna workshopu se blíží - takže na co
se můžeme těšit?
n Pátek 6. března
18:00 - 19:30 Nižbor očima studentů - prezentace výstupů z poznávací hry v obci
19:30 - 20:30 přednášky odborníků - na téma
práce s vrbovým proutím, drobná architektura kolem nás a možnosti oživení veřejného
prostoru
n Sobota 7. března
20:00 koncert
n Neděle 8. března
10:00 prezentace pracovních návrhů s diskuzí - studenti nám sami představí své
návrhy, po workshopu budou mít týden
na zapracování připomínek a dotažení návrhu
Přesné místo konání přednášek a prezentací bude upřesněno na plakátech.
Workshop organizuje občanské sdružení studentů architektury Nezevli jen tak.
Drobnými zásahy chtějí rozhýbat veřejný prostor českých vesnic a malých měst.
Snaží se propojit svět studentů, odborníků
a místních. Uplatňují kreativitu studentů,
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která dosud zůstávala jen na papíře, v reálném prostředí českých luhů a hájů - pořádají workshopy na Berounsku, odkud většina
z nich pochází. Na fotkách z minulých akcí
v Srbsku, Berouně a Koněprusích můžeme
vidět, jak takový workshop vypadá.

A jak to bude vypadat tady? To už je na nás přijďme se podívat, přiložit ruku k dílu nebo
si jen tak popovídat na Workshop Nižbor!
Realizaci projektu podpořila obec Nižbor
a Nadace Vodafone ČR v rámci grantového
programu V pohybu.

Bronz z Mistrovství ČR
v hip hopu zamířil do Stradonic
Chtěly bychom se vám maličko
pochlubit. Jsme parta sehraných holek
ve věku od 5 do 9 let. Už pár let se věnujeme hip hopu, některé z nás už od 3
let. Máme poctivou trenérku, se kterou
se pravidelně scházíme na základně Klamovka. Všechno začalo registrací v září
2014 do soutěže Czech Dance Organisation. Zvládly jsme natrénovat bezvadnou
sestavu (Happy Faces), se kterou jsme
šly do soutěže na plné pecky. Ale takový
příjemný úspěch jsme snad ani nečekaly.
31. 1. 2015 jsme vyjely, po dvou předchozích úspěšných umístěních, i na mistrovství České republiky do Jablonce nad
Nisou. A umístily jsme se opět! Získaly

jsme krásné 3. místo. Vyslechly jsme si
českou hymnu, posbíraly medaile, diplomy a pohár. S úsměvem jsme se vrátily
domů, většina z nás do Stradonic, Nižbora, Žloukovic a blízkého okolí. Vítězství
jsme patřičně oslavily výborným dortem
a dětským šampíčkem, se zbylým týmem
dětí z taneční skupiny Free Motion, které
nám držely palce.
Velké díky patří hlavně naší trenérce
Betty. A i našim trpělivým rodičům, kteří s námi tráví čas na tréninku i na soutěžích a dělají nám hlasitou podporu, fandí
a vozí svačinky.
Valérie Šulcová a děti
z taneční skupiny Free Motion
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Zpráva o činnosti za rok 2014 Klubu přátel Žloukovic (KPŽ)
Již sedmým rokem se Klub přátel Žloukovic zabývá pořádáním tradičních i nových akcí pro své členy i širokou veřejnost. Příchod nového roku 2014 si členové Klubu zopakovali ještě 11. ledna, kde proběhla dražba zajímavých předmětů a výtěžek byl okamžitě použit
na „novoroční“ přípitek.
Na Zlatou lyži Žloukovic nám opět nenapadl sníh, ale závod se přesto uskutečnil
na kolečkových lyžích na nově vyasfaltované
cestě směrem ke křížku.
19. dubna se za hojné účasti konala valná hromada Klubu, kdy se přihlásili dva noví
členové, čímž historicky rozšířili počet členů
na 76.
26. dubna se konala brigáda na sběr dřeva,
abychom mohli postavit hranici a na ní upálit posledního dubna čarodějnice. Tak se také
stalo a všichni se dobře bavili do pozdních
hodin.
Opětně za vydatného deště se 14. května
sešlo 24 střelců na Prakyádě. V dětské kategorii vyhrál Jára Nágl a mezi dospělými Vladimír Laducha Hajník.
Týden poté byla mimořádně svolána
brigáda ke křížku, kde byla posekána tráva
v okolí. Tím se navázalo na loňskou úpravu
aleje směrem ke Spálené hájovně.
13. června začala příprava na suché máje,
muži porazili suchý smrk, který byl následovně ozdoben a postaven u zastávky autobusu. Ženy ozdobily suché květiny a traviny,
které uvázaly u stavení májovníků. Druhý
den se májovníci odění do slavnostních krojů
sešli u krále a odtud se průvod vydal za doprovodu kapely Slza v rozšířeném obsazení
k pomníku padlých, kde byla položena kytice
a minutou ticha byla uctěna památka padlých
hrdinů. Poté se májovníci vydali na dlouhou
pouť obcí, zastavili se u každého stavení, které bylo ozdobeno suchou květinou, tam požádali paní domácí, jestli pustí svého muže
na májovou veselici. Po přípitku, tanečku
a občerstvení se průvod vydal na další cestu.
Po skončení průvodu obcí společně zatančili
u krále, krále porazili a pan Lešák jej následně vydražil. Celý průvod se odebral do místní
hospody, kde se všichni při hudbě dále bavili
až do pozdních nočních hodin.
Aby toho v červnu nebylo málo, uspořádali jsme za pěkného počasí na parkovišti
stejně jako v minulých letech živé Člověče
nezlob se.
5. července pořádali místní hasiči populární soutěž zdatnosti a hasičských dovedností Žloukovické brodění. Úzkou spojitost
mezi Sborem dobrovolných hasičů a Klubem
přátel Žloukovic prokazuje účast našich členů nejenom jako přihlížejících, ale i závodníků a pořadatelů.
Již po více jak 40 let je určena pro Běh
Berounkou první sobota v srpnu. Na cestu
po břehu proti proudu řeky a zpět řekou se
vydalo třicet masek. Spousty diváků sledovaly za doprovodu harmoniky Bédy Paura průvod v řece. Večer akce pokračovala country
bálem v sále místní hospody za doprovodu
skupiny Stopaři z Berouna.
10. srpna se uskutečnila zcela nová akce
U křížku v polích. Byla nazvána Snídaně

v trávě. Pod lípou jsme rozložili deky, za zvuků gramofonu na kliku posnídali každý to, co
má rád. Byly buchty koláče, obložené chleby,
párky, uzené maso, polévky, káva, čaj, pivo...
prostě každý snídal podle svého zvyku, někdo v teplákách, jiný v pyžamu či noční košili. Snídaně skončila v poledne.
V srpnu se členové Klubu zúčastnili folkového festivalu na Panské louce v Nižboru,
kde hrály různé skupiny. Zdařilé odpoledne
trochu pokazil úvodní deštík, ale na strategickém místě hned vedle výčepu skvělého
Všeradického piva a poté, co vysvitlo slunce bylo postaráno o velmi dobrou náladu.
Domů se večer všichni vraceli pěšky.

ledne se všichni dobře bavili. Večer končil
posezením u ohýnku za zvuků kytar. V pondělí 20. října se chlapi sešli v devět hodin dopoledne v místní hospodě na Pěkné hodince.
Po minutě ticha za kamarády, kteří už nejsou
mezi námi, položili květinu k pomníku padlých hrdinů a na břehu Berounky zapálili svíčku na památku kamaráda Petra Potměšila.
Po návratu do hospody pokračovali volnou
zábavou za doprovodu skupiny SLZA. Odpoledne podle tradice přišly partnerky a přinesly
občerstvení. Všichni se bavili, tančili a zpívali
do pozdních hodin.
Další víkend se vydala skupina našich členů na dvoudenní túru do Českého Středohoří

❱ ❱ ❱ Loučení s létem
Prázdniny končily a nadešel čas pro již
tradiční akci Loučení s létem. Zábavných
soutěží se tentokrát zúčastnilo 18 dětí.
Po opečení buřtíků se setmělo a 80 účastníků
vyrazilo s rozsvícenými lampiony průvodem
kolem obce. Na cestu opět hrál Béda Paur
a večer jsme zakončili u ohýnku při kytaře.
30. srpna se konalo Volné splutí Berounky. Na plavbu se vydalo devět kanoí a dva
rafty. Na startu v Branově svítili sluníčko, ale
v oblasti kolem Roztok přišla bouřka. Většina
vodáků ji přečkala v Hospodě u jazzu, ti více
odolní o něco níž po proudu v pláštěnkách
pod stromy. Za půl hodiny zase svítilo slunce,
takže i promoklí stačili uschnout a v pohodě
dorazili ve večerních hodinách do Žloukovic.
V průběhu podzimu se řada členů po několik víkendů vydávala pravidelně na Placinu, kde pod vedením ochránců přírody
pokračovalo loňské vyřezávání nežádoucích
rostlin, aby tím vznikal životní prostor pro
rozšíření vzácných původních bylin.
První sobota v říjnu je vždy na Hrachovce
Drakiáda. Sešlo se kolem stovky účastníků
a chvílemi dokonce foukal i vítr. Celé odpo-

po trase Lovosice - Lovoš - Milešovka. Nocleh
byl zajištěn na vrcholu Milešovky v observatoři a v neděli nastal návrat přes Milešov - Boreč
do Lovosic na nádraží.
15. listopadu se konala na zámku v Nižboru výstava zahrádkářů. Po její prohlídce
a malém občerstvení se účastníci vydali pěšky
domů.
Prosinec byl na akce neobvykle bohatý.
Začalo se Mikulášskou besídkou se skupinou
SLZA, potom následovalo zahájení adventu
v Berouně na náměstí. V pořadí již třetí setkání Žloukováků a jejich příznivců na Štědrý
večer u hasičárny od 22 hodin v režii rodiny
Posseltových slavilo neobyčejný úspěch s hojnou účastí. Na Silvestra se dopoledne vydalo
dvacet pěšáků a dva psi na vycházku do Kamenitého campu, kde postáli, opekli buřty
a zahřáli se u ohýnku, vzpomněli na zesnulé
kamarády, kteří toto magické trampské místo
milovali a navštěvovali a přes Placinu se pak
vrátili do Žloukovic. Večer se sešli na tancovačce v hospodě, kde k příchodu Nového roku
hrála skupina Hvězdná pěchota.
Ivan Sirotek, guvernér KPŽ
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František Nepil: Hrál pán na flétnu
Hrál, až srdce usedalo.
„To je pěkné, když mi srdce usedá,“ povídal
mu malý bílý ptáček. „Jak to, pane, děláte? Já
zpívám pořád tak vesele, že je mi až do pláče.“
„Já bych hrál také rád vesele,“ potřásl hlavou pán, „jenže ať dělám, co dělám, tak mi to
nejde.“
„A jděte, co by vám nešlo?“ divil se ptáček.
„Vždyť byste mohl hrát spoustu veselých písniček, jak se tak na vás dívám.“
„Chtěl jsem hrát pro jednu jedinou bytost.
Jenže co pro ni znamená moje flétna? Nic!
Od rána do noci by poslouchala kytary.“
„Není ta bytost taková pihovatá se zrzavými vlásky?“ vyzvídal ptáček.
„Není. Má vlasy zlaté jako
žitný lán a tvář má jako z alabastru.“
„Ale ta se zrzavými vlásky
taky není marná,“ namítl ptáček. „Ta by možná poslouchala
spíš vaši flétnu než kytary. A jak
té by srdce usedalo – já to přímo
vidím!“
„Jenže tu mou by nenahradila,“ vzdychl pán s flétnou. „Ta má
je jenom jedna.“
„Ale tahle by byla druhá,“
přesvědčoval ho ptáček. „Ta by
vám ji nahradila raz dva. - Co
například ta toho, pane, sype
v zimě na krmítko!“
Pán pokrčil rameny, přiložil
flétnu k ústům a hrál. Za chvíli
mu ptáček šeptal:
„Vidíte, pane, už zase vyšla!
A při měsíčku ty její pihy nejsou
ani k poznání. Jděte se na ně podívat blíž! Uvidíte, že je ani neuvidíte!“
Pán hrál dál, ale pomalu
kráčel k malému domku s ještě

menší zahrádkou. „Dobrý večer,“ pozdravil
rusovlasou dívku, „neruším vás tou flétnou?
Někdo to hraní nemá rád.“
„Jak byste mě mohl rušit,“ odpověděla dívka, „vždyť si vás jdu schválně poslechnout.
Nevadí vám, že poslouchám?“
„Naprosto ne! Naopak - těší mě to,“ ujišťoval
ji pán s flétnou. „Písně, které nikdo neposlouchá, jsou jako studánka, ze které nikdo nepije.“
A všiml si, že při měsíčku nejsou pihy té
dívky opravdu ani k poznání. A i kdyby byly,
tak co?
A začal hrát. A ona začala poslouchat.
A ptáček se dal do zpívání.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2015

Lukeš Antonín		
Tkadlec Jiří		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Lukeš Jan		
Bendl Petr		
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav		
Hlavatá Libuše		
Mikušková Matilda
Pšenáková Jindřiška
Šimková Kristina		
Houška Karel		
Husák Josef		
Zikán Jaroslav		
Marianciusová Věra
Matoušková Miloslava
Řehořovská Hana		
Froněk Josef		
Prchalová Věra		
Hučko Pavel		
Marek Josef		
Kutzendörferová Jaroslava
Langová Hana		
Jungmann Josef		

75 let
84 let
88 let
85 let
87 let
75 let
70 let
89 let
95 let
94 let
88 let
83 let
75 let
82 let
84 let
70 let
83 let
70 let
84 let
70 let
89 let
75 let
89 let
70 let
84 let
75 let

Blahopřání manželům
Divišovým ke zlaté svatbě
Půl století spolu,
smekáme kloubouk dolů.
50 let je doba dlouhá,
ač někdy se zdá jak chvíle pouhá.
A tak Vám přejeme ať další dlouhé roky
životem vedou Vaše společné kroky.
Milý tatínku a maminko, dědečku a babičko,
jistě si vzpomenete, kdy jste si poprvé řekli
Vaše ´´ANO´´.
Možná se to zdá býti dávno, ale důkazem Vaší lásky je to, že jste stále spolu, že
jste tolik společně zvládli, a že pomáháte
i nám. Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to co jste společně dokázali.
Přejeme Vám, ať Vám život přináší jen to
krásné a ať spolu prožijete ještě spoustu
šťastných let plných lásky a radosti.
Věra a Ivo, Jana a Vašek, Ivča a Tomáš
Anička a Viktor, Lukáš a Bětka

Vítání nových občánků
Vítání nových občánků v naší obci se
uskuteční ve středu 29. dubna 2015 v sále
na zámku v Nižboru. Rodiče novorozenců
se mohou přihlásit osobně na OÚ Nižbor
nebo telefonicky na tel.: 311 693 213.
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Fotbal SK Nižbor
“A“ MUŽSTVO - I. B třída Střed. kraje
Fotbalistům Nižbora se v zimním
turnaji nedařilo a skončil s jedním bodem poslední, když dokázali remizovat
jen s Chyňavou 2:2. V ostatních utkání
postupně podlehli Hostomicím 6:3, Loděnicím 3:1, Hořovicku B 12:1 a Zdicím 4:2. Věřme, že se v mistrovkých
utkáních vrátí ke svým podzimním výkonům. Mužstvo už se bude ale muset
obejít bez Hurycha, kterému skončilo
hostování a dlouhodobě zraněných Suchého a Malého. Potěšující je, že se hráči obou týmů dospělých v hojném počtu
zúčastnili tradičního zimního soustředění v Solenicích.
So 21.3. od 15:00
So 28. 3. od 15:00
So 4. 4. od 16:30
So 11. 4. od 10:30
So 18. 4. od 17:00
Ne 26. 4. od 17:00
So 2. 5. od 17:00
So 9. 5. od 17:00
Ne 17. 5. od 17:00
So 23. 5. od 17:00
Ne 31. 5. od 13:30
So 6. 6. od 17:00
Ne 14. 6. od 17:00

Nižbor - Mutějovice
Jeneč - Nižbor
Nižbor - Hýskov
Doksy - Nižbor
Nižbor - Hřebeč
Zlonice - Nižbor
Nižbor - Unhošť
Nižbor - Jedomělice
Mšec - Mšec
Nižbor - Velká Dobrá
Tn Rakovník - Nižbor
Nižbor - Vonoklasy
Braškov - Nižbor

“B“ MUŽSTVO - III. třída
Ne 22. 3. od 14:00
Ne 29. 3. od 15:00
Ne 5. 4. od 14:00
Ne 12. 4. od 16:30
Ne 19. 4. od 14:00
Ne 26. 4. od 14:00
So 2. 5. od 17:00
Ne 10. 5. od 14:00
Ne 17. 5. od 17:00
Ne 24. 5. od 14:00
Ne 31. 5. od 10:15
Ne 7. 6. od 14:00
Ne 14. 6. od 17:00

Nižbor - Tmaň
Lužce - Nižbor
Nižbor - Chodouň
Hudlice - Nižbor
Nižbor - Zdice B
Nižbor - Karlštejn
Kr. Dvůr B - Nižbor
Nižbor - Vižina
Vys. Újezd - Nižbor
Nižbor - N. Jáchymov
Cembrit - Nižbor
Nižbor - Tetín
Svatá - Nižbor

Více na www.sknizbor.estranky.cz

Členské známky za Sokol
na rok 2015 jsou již v prodeji
Zakoupit je můžete na OÚ Nižbor. Cena
pro děti a nevýdělečně činné je 100,- Kč a pro
výdělečně činné 500,- Kč. Za jednotlivé oddíly by peníze na známky měli vybrat oddíloví
vedoucí. Prosíme o zaplacení známek v termínu do konce března.

Budoucnost Křivoklátska stojí před rozhodnutím,
zda převáží ochrana přírody, nebo lesní hospodaření
Převáží v krajině na Křivoklátsku ochrana přírody, nebo lesní hospodaření? To bylo hlavním tématem konference o budoucím národním parku Křivoklátsko, která se ve čtvrtek
19. února uskutečnila v zasedacím sále zastupitelstva Středočeského kraje.
„Cílem dnešní konference je znovu otevřít debatu o možnosti vyhlášení národního parku Křivoklátsko. Domnívám se, že národní park Křivoklátsko by Středočeskému kraji otevřel dveře do světa.
Na území budoucího parku by se zvýšila nabídka
turistických možností i volnočasových aktivit.
Po dnešním jednání si chceme udělat názor, jak
v záměru vyhlášení národního parku Křivoklátsko
dál postupovat. Očekávám, že po této konferenci
nám budou svá stanoviska tlumočit obce a města,
kterých se záměr nejvíce dotýká. Většinový názor
obcí budeme respektovat,“ zdůraznil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).
V průběhu konference postupně vystoupili
obhájci i odpůrci záměru vyhlášení národního
parku Křivoklátsko. Neutrálně mezi těmito dvěma tábory s odlišnými názory působil Vladimír
Dolejský, náměstek ministra životního prostředí
(MŽP). Ten ve svém vystoupení připomněl vývoj
procesu vyhlášení národního parku Křivoklátsko a naznačil směr, jakým bude MŽP v nejbližší
době v této věci postupovat. „Oznámení procesu
vyhlášení národního parku bylo zveřejněno 22.
ledna 2010 na hradě Křivoklát. V průběhu zákonné lhůty bylo podáno pět námitek obcí. Námitky
obcí Běleč, Skryje, Nižbor a Karlova Ves byly vypořádány, městys Křivoklát byl z návrhu vyjmut.
Je připraveno příslušné znění zákona MŽP. Plně
respektujeme a vítáme probíhající debatu. Pokud
bude společenská objednávka pro vyhlášení parku, jsme připraveni ji naplnit,“ tlumočil stanovisko
ministerstva náměstek Vladimír Dolejský.
V průběhu vystoupení náměstek Dolejský
upozornil, že MŽP souhlasí s vyhlašováním lesnických parků, nicméně zachování nesporných
hodnot centrální části Křivoklátska umožní kategorie národní park. Připomněl také, že Česká republika má 4 národní parky, které zaujímají 1,5 %
rozlohy státu. „To je pod průměrem Evropské
unie. Z toho jen 0,26 procenta rozlohy ČR je bezzásahovým územím,“ doplnil Vladimír Dolejský.
Největší podporu budoucímu parku na Křivoklátsku vyslovil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko Petr Hůla.
„Vyhlášení národního parku Křivoklátsko se nedotkne majetku obcí, nebude ani omezen vstup
lidí do lesů ve srovnání se současným stavem.
Nedojde ke změně režimu ve sběru hub, lesních
plodů, vjezdu cyklistů do lesa. Stejná, nebo lepší
zůstane i dostupnost palivového dřeva. Na rozdíl
od současného stavu budou mít obce možnost
ovlivnit, co se v lesích odehrává,“ vyjmenoval Petr
Hůla hlavní argumenty, které hovoří pro vyhlášení
národního parku Křivoklátsko. Podle Petra Hůly
je největším problémem současné ochrany přírody na Křivoklátsku především přemnožená spárkatá zvěř. „Je vychýlen poměr pohlaví ve prospěch
samic, počet spárkaté zvěře exponenciálně roste.
U prasete divokého je to naprosto katastrofální

stav. Například v roce 2013 bylo na Křivoklátsku
uloveno 4 552 divokých prasat. Přitom normovaný stav je 127 kusů. Vinou divokých prasat mizí
vzácnější druhy dřevin a trpí bylinné patro,“ zdůraznil Petr Hůla.
Naopak pro zachování současného způsobu hospodaření na Křivoklátsku se vyslovila inspektorka pro genetiku a plánování lesa státního
podniku Lesy České republiky Zdeňka Hajleková.
„Celkem 87 procent rozlohy lesů na území navrhovaného národního parku Křivoklátsko je ovlivněno činností člověka. Cílem činnosti lesníků je
vytvoření stabilního lesa, který bude věkově prostorově smíšený a bude zajišťovat produkci dřeva.
Ročně se na Křivoklátsku může těžit až 43,5 tisíce
metrů krychlových dřeva. V průměru se těží asi
82 procent povolené těžby ročně. Z toho 67 procent tvoří jehličnan a zbývajících 33 procent je
těžba listnáčů. Z pohledu lesního hospodaření je
území navrhovaného národního parku Křivoklátsko v dostatečném režimu ochrany přírody,“ řekla
Zdeňka Hajleková.
Proti záměru vyhlášení národního parku se
postupně ve svých diskusních příspěvcích vyslovili Miroslav Pecha, specialista pro Lesnický park
státního podniku Lesy České republiky, Miroslav
Pecha starší, předseda Základní pobočky České
lesnické společnosti i další odborníci. Nesouhlasné stanovisko se záměrem vyhlášení národního
parku Křivoklátsko tlumočil i starosta obce Běleč
Jiří Rohla (Nezávislý). „Lesy na území katastru
naší obce nejsou natolik výjimečné, aby si zasloužily vyšší stupeň ochrany přírody, než jaký zde
nyní platí. V anketě, kterou jsme v obci uspořádali, se pro vyhlášení parku vyslovili pouze dva naši
spoluobčané,“ zdůraznil starosta Bělče Jiří Rohla.
V diskuzi jako první vystoupil poslanec Parlamentu ČR Petr Bendl (ODS), který mimo jiné
poděkoval hejtmanovi za uspořádání konference a možnost veřejně prezentovat různé názory
na záměr vyhlášení národního parku na Křivoklátsko. Podporu pro park vyslovil i další poslanec
Parlamentu ČR Václav Zemek (ČSSD). Podobně
pro byl i starosta Kublova Josef Matějka (Nezávislý). Naopak starosta obce Čilá František Hájek
(Nezávislý) tlumočil stanovisko spoluobčanů, kteří se stoprocentně vyslovili proti záměru vyhlásit
na Křivoklátsku národní park.
„Dnešní konference splnila svůj účel. Naplno
jsme otevřeli diskuzi o budoucím statutu Křivoklátska. Rádi bychom, aby se co nejdříve rozhodlo, zda zde bude vyhlášen národní park, nebo tady
i nadále zůstane CHKO a biosférická rezervace
UNESCO. Dnešní konference není uzavřená,
očekávám další stanoviska dotčených obcí. Konečný názor Středočeského kraje bychom chtěli
na základě mínění obcí předložit ministerstvu
ŽP do konce roku,“ řekl závěrem hejtman Miloš
Petera.
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U příležitosti oslav 750 let výročí obce Nižbor
si Vás dovolujeme pozvat na

O. Ročník

Slavností piva
a tradičního jarmarku
BĚHEM CELÉ AKCE PRO VÁS BUDEME MÍT PŘIPRAVENO:

20 druhů točených piv Prodej „pivních“ doplňků (sklo, textil, reklamní předměty)
Prodejní stánky s rukodělnými výrobky, které volně navazují na již tradiční zahrádkářskou
výstavu pořádanou místními zahrádkáři každoročně před Vánoci na nižborském zámku.

ŽIVÉ VYSTOUPENÍ COUNTRY KAPELY TEXAS A ROCKOVÉ SKUPINY POSEIDON

AAktuální
ktuální iinformace:
nformacee: w
www.facebook.com/sla
ww.facebookk.com/slavvnostipivanizbor
nostipivanizzbor

Hlavní partneři akce:
strana 12

Obec Nižbor

