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Trojí spokojenost v kapli sv. Liboria ve Stradonicích
byly nainstalovány do věžičky
kaple. Budeme je slýchat i nadále každý den třikrát, tak jako
v Nižboru - ráno, v poledne
i večer.
Touto milou akcí, která
se těšila velké návštěvnosti
a všem se líbila, byla zakončena rekonstrukce kaple, která se podařila především díky
obětavé a skvělé práci pana

Nejdřív spokojenost těch, kteří do kaple zavítali poprvé 11. května 2013 a kromě
opravené střechy a fasády viděli i krásně zrenovovaný interiér kaple.
V sobotu 27. července byly vystaveny dva
nové zvony do kaple (včetně nového zvonu
do kapličky ve Žloukovicích), které byly ten
samý den při mši svaté požehnány.
Do třetice všeho dobrého, 19. srpna bylo
vše završeno krátkým pěveckým recitálem
studenky Bostonské konzervatoře Kristýny
Gočové (na snímku), která přednesla známé písně a árie od A. Dvořáka, B. Smetany
a F. Schuberta. Na varhany mladou nadějnou
pěvkyni doprovázel Kryštof Zuska. Po tomto vystoupení se prvně po dlouhých letech
ve Stradonicích rozezněly nové zvony, které

Jaromíra Pecky, místních řemeslníků a díky
finanční podpoře od všech dárců, kteří jste
přispěli do veřejné sbírky.
Nyní nám zbývá uložit dokumenty o rekonstrukci pod pamětní dlaždici, která je
umístěna v podlaze kaple. Jako poslední nás
ještě čeká oprava varhan a případné pořízení
nových lavic.
OÚ Nižbor a Jan Lukeš

Časté výpadky
elektřiny
V minulých týdnech jsme byli svědky mimořádných výpadků elektrické
energie, které postihly nejen naší obec,
ale i okolní obce a města. Chápeme, že
v mimořádné situaci, např. při vichřici, může dojít k poruše na přenosové
soustavě. Ne vždy však síla větru nebo
deště odpovídala délce výpadku, které
v poslední době byly opravdu neúměrně dlouhé.
Chápeme rozhořčení obyvatel a situaci chceme řešit. Vstoupili jsme proto
v jednání s ostatními starosty, kteří řeší
stejné problémy, a společně se budeme
snažit jednat s odpovědnými pracovníky
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a hledat
možnosti řešení tohoto problému.
OÚ Nižbor

Dráha BMX hostila Český pohár
Poslední prázdninovou sobotu se na nižborské dráze již počtvrté představila špička tohoto atraktivního sportu. S výjimkou špatného parkování neukázněných řidičů proběhly závody hladce, bez vážnějších zranění, a diváci, místní i přespolní,
mohli sledovat dramatické i taktické boje o krásné skleněné
poháry, věnované Sklárnou Rückl. Dík za vydařený zážitek patří kromě organizátorů také společnostem GE Money Bank,
VZP, Strabag, Winko, Uniqa pojišťovna, ČEZ, Sportful Bike
shop a samozřejmě Obci Nižbor. A za rok na shledanou při
ještě vyšších a odvážnějších skocích!
Tomáš Hanák
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Ohlédnutí
za povodněmi
Zvýšené dešťové srážky, zvýšené hladiny řeky Berounky, Habrového potoka
a mnoha dalších menších toků zanechaly
začátkem června své stopy i v naší obci.
Došlo k vytopení několika rodinných
domů a chat. Voda poškodila cyklostezku
a řadu místních komunikací. Velké škody
vznikly i na cestách do chatových oblastí,
kde valící se vody ze strání a rozvodněné během roku malé potůčky vymlely nezpevněné
cesty a vyplavily mnoho tun materiálu. Vichr
a podmáčená půda způsobily pád mnoha
stromů. Padající stromy zase výpadky elektrického proudu.
Veškeré škody na obecním majetku byly
řádně nahlášeny na pojišťovnu a krajský úřad,
který nám zatím zaslal finanční prostředky
na pokrytí tzv. prvotních nákladů . Bohužel
do dnešního dne jsme od krajského úřadu
nebo ministerstva dopravy, kam jsme dávali
žádost o finanční prostředky, neobdrželi ještě
ani jednu korunu na opravy komunikací nebo
cyklostezky. I přes tyto strasti si myslíme, že
jsme od nejhoršího byli uchráněni (na rozdíl od jiných měst a obcí, kde pohled na již
poněkolikáté zcela zatopené domy a zničený

Vítání občánků

Rodiče miminek, která se letos narodila,
a mají zájem o slavnostní přivítání dětí do řad
občanů naší obce, se mohou přihlásit osobně
na OÚ Nižbor nebo na tel.: 311 693 213.
Termín je stanoven na středu 16. října
2013 od 15 hodin v sále na zámku v Nižboru.
Přihlášení dostanou pozvánku a ještě jednou
potvrdí svou účast. Předejdeme tím zbytečnému zdržování začátku slavnosti. OÚ Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2013
Abrahám Karel		
Chaloupka Miroslav
Fleišnerová Libuše		
Bouška Jaroslav		
Šturc Jaroslav		
Lauer Josef		
Krill Jiří			
Mašková Hana		
Hrádek František		
Tkadlecová Danuška
Klicperová Irena		
Hladká Alžběta		
Rozsypalová Eva		
Roubal Václav		
Luláková Marie		
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70 let
75 let
83 let
93 let
81 let
91 let
82 let
75 let
75 let
80 let
80 let
93 let
80 let
86 let
82 let

majetek byl opravdu skličující). Děkujeme
opětovně všem členům povodňové komise,
hasičům a všem dobrovolníkům, kteří nám
při povodních pomáhali.
POUČENÍ Z LETOŠNÍCH POVODNÍ:
- do budoucna nám pomohou údaje a grafy
z předpovědní a hlásné služby, kdy model výpočtu vody, která doteče do naší obce se dá
relativně spolehlivě vypočítat z údajů z monitorovaných hlásných profilů (pro nás směrodatný hlásný profil v Liblíně);
- provést revizi nebezpečných stromů a provést jejich prořezávku tak, aby bezprostředně
neohrožovaly životy a majetek lidí a nebo aby
nebyly v blízkosti el. vedení ( to je spíš úkol
pro společnost ČEZ, a.s.);
- zlepšit odtokové poměry (čistit propustky
a dešťovou kanalizaci, obnovovat příkopy,
apod.);
- jednat spolu se starosty z okolních obcí se
společností ČEZ, a.s., o řešení omezení častých výpadků el. proudu.
Opětovně upozorňujeme vlastníky všech
ohrožených objektů nebo občany, kteří chtějí
dostávat informace o případném nebezpečí
povodně, že je možno tento požadavek nahlásit na OÚ a uvést číslo mobilního telefonu,
na který chcete, abychom vám SMS zprávy
zasílali. Pamatujte, prosím, že když si změníte své telefonní číslo, musíte nám tuto skutečnost nahlásit.
OÚ Nižbor

VaK Beroun varuje
před podvodníky
Společnost Vodovody a kanalizace
Beroun byla upozorněna zákaznicí z Berouna, že pod záminkou kontroly kvality
pitné vody se dožadovali vstupu do domu
údajní pracovníci vodáren. Podobné případy se nedávno staly na Kladensku a další podezřelé jednání bylo zaznamenáno
odběrateli ve Zdicích.
„Varujeme proto hlavně starší občany
před zneužitím jejich důvěry podvodníky“, říká Jiří Paul, technický ředitel VAK
Beroun. Kontrolu jakosti pitné vody provádí na Berounsku a Hořovicku laboratoř
Čevak a.s., která sídlí v areálu VAK Beroun. Odběry vzorků vody jsou v naprosté
většině případů odebírány u spotřebitelů,
se kterými laboratoř dlouhodobě spolupracuje. „Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním do objektu
požadovali vždy na zaměstnanci VAK Beroun nebo Čevak předložení identifikační
karty“, dodává Paul. K ověření totožnosti
pracovníka vodáren je možné také využít
bezplatnou linku zákaznického centra
společnosti - 800 100 663, na kterou se lze
dovolat 24 hodin denně.
VaK Beroun

Volby do Poslanecké sněmovny
NĚKOLIK STRUČNÝCH INFORMACÍ K RYCHLE SE BLÍŽÍCÍM MIMOŘÁDNÝM VOLBÁM:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek 25. 10. 2013 (14-22 hod.) a v sobotu 26. 10. 2013 (8-14 hod.).
Občané naší obce budou opět volit ve třech volebních okrscích:
Občané hlášení k trvalému pobytu v Nižboru - zasedací místnosti OÚ
Občané hlášení k trvalému pobytu ve Stradonicích - č.p. 3 (Klamovka)
Občané hlášení k trvalému pobytu ve Žloukovicích - v č.p. 93 (budova hasič. zbrojnice).
Volební lístky obdrží občané do svých poštovních schránek. Opětovně upozorňujeme,
aby všichni měli řádně označené poštovní schránky jménem! Voliči mají možnost, pokud v uvedený termín voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště, volit na voličský
průkaz v jiném volebním okrsku. O vydání voličského průkazu musí požádat v místě
svého trvalého bydliště.
OÚ Nižbor

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 12. října 2013
Sběrná místa a čas:
Žloukovice - u autobusové zastávky 			
8:15 - 8:30
Stradonice - na návsi
			
8:45 - 9:00
Nižbor - Šňárová, na otočce
			
9:15 - 9:30
- na parkovišti u mostu
		
9:30 - 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla 4 znečištěné hadry 4 výbojky, zářivky 4 odpadní oleje (max. 10 l) 4 televizory (max. 1 ks) 4
mrazáky (max. 1 ks) 4 ledničky (max. 1 ks) 4 pneumatiky (max. 4 ks) 4 vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks) 4 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
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150. výročí školy ve Žloukovicích
V letošním roce uplynulo již 150 let od postavení jednotřídní obecné školy ve Žloukovicích. Tato
byla vybudována na místě tehdejší obecní pastoušky č. p. 18. V obci bylo tehdy 49 domů a žilo zde
kolem čtyř set občanů. Starostou byl uhlíř Jan Šretr, který obec vedl v období let 1862 - 1898.
Škola byla vystavena pod patronátem jeho jasnosti knížete p. Maxe
Egona z Fürstenbergu nákladem 4.536 zlatých a 13 krejcarů, z čehož knížecí jasnost uhradila 2.721 zl. a ostatní zaplatili občané dle čísel domů.
Školní budova měla být stavěna již v roce 1856, kdy byl schválen i její plán,
ale pro nedostatek prostředků z toho sešlo.
Slavnostní otevření školy se konalo 2. června 1863, když předtím byla
celá cesta od řeky ke kříži vyrovnána, uvítací brána postavena před č. p. 5.
Až ku škole pak bylo postaveno množství keřů, tvořících krásné stromořadí. Před školou na severní straně byla postavena kazatelna a proti školním dveřím zřízen altán pro knížecí rodinu. V sousední zahradě p. Vydry,
č. p. 17, pak byla postavena besídka pro pohoštění pozvaných.

Celá obec byla „na nohou“ a již od rána se scházeli účastníci z okolních vesnic, knížecí i okresní úřednictvo, okolní faráři z Hudlic, Bratronic,
apod.
Kníže Max Egon s manželkou, dětmi a dvěma bratry byl přivezen
na lodi z Nové Huti, uvítán vzletnou řečí starosty Jana Šretra u již zmíněné brány. Průvod se pak odebral ke škole, kde byla tato vikářem posvěcena. Výborně zde bylo také hodnoceno vystoupení pěveckého souboru
z Nové Huti. Ve školní třídě pak knížecí rodina podělovala školní dítky
stříbrným zlaťákem a jedním koláčkem, který dětem podávala říšská
princezka.
Provázena celým slavnostním průvodem odebrala se pak celá knížecí
rodina za bouřlivých ovací k odjezdu opět na lodi. Ostatní hosté pak odešli k pohoštění v uvedené besídce, na náklady obce.
Tolik k slavnému otevření školy.
Uvědomíme-li si skutečnost, že tehdy nevedla do obce žádná řádná
komunikace (silnice do Nižboru až v roce 1935 a železniční zastávka
v roce 1921), když obtížné spojení s obcí bylo jen bočními lesními cestami, tak je nutné obdivovat úsilí tehdejších lidí, kteří dokázali postavit tuto
masivní stavbu, kde základním materiálem byl kámen, lámaný na levém
břehu řeky proti obci.
Zapátráme-li do historie místního školství, tak dle školní kroniky se
zde vyučovalo po domech již od druhé poloviny 18. století. Od roku 1810
jsou již vedeny záznamy o vyučujících, za nimiž chodily děti do školy
v Nové Huti pod Nižborem. V zimním čase ale docházel učitel za špatného počasí sem, kde vyučoval v najatých místnostech. Vybíral si plat
od dětí sám, tzv. sobotáles, dva krejcary týdně od jednoho žáka, což si
doplňoval po obci za různé psaní koled, apod. Tak se tu učitelé střídali
velmi často. Třeba v roce 1832 učitel Kinsbier, který působil v č. p. 1 (tzv.
Borčovně) chodil na stravu „po třídě“. Měl se ale tak špatně, že po půl roce
odešel. V roce 1838 zde rok a půl vydržel oblíbený „šumař Lén“, který pak
jako houslista vynikl v Berlíně, kam se odtud odebral. – Nejčastěji se učilo
v domech č. p. 1, 13, 21 a 39.
Rázný krok učinil v důsledku trvalých problémů podučitelů, hlavně
s ohledem na jejich stravování, místní duchovní správce a tehdejší školdo-

zorce pan Karel Hýna, aby tato
výuka byla dle zákona dotována
a povolena nebo zavřena. Šlo
zde vlastně od roku 1810 o školu pokoutní. Jmenovaný svolal
8. října 1852 veškeré občany
a vyjednal učiteli služné 13 ¼
korce žita v tom směru, aby sedláci půl a domkáři čtvrt korce
sypali za každé dítko a k tomu
školné 1-2 zl. platili.(Pozn. – korec = 93,5 litru = nádoba o výšce 41 cm a průměru 54 cm.)
Žito ale dával jen ten, kdo do školy děti posílal. Ku příkladu nádeník, který
posílal do školy tři děti, sypal ¾ korce a sedlák nemající školních dítek
neplatil nic. Sepsaný protokol z tohoto jednání byl ihned předložen C. K.
místodržitelství, které 7. dubna 1853 podučitelskou štaci ve Žloukovicích
oficiálně povolilo. – Tolik k minulosti.
Rozhodnutím KNV Praha byla k 31. srpnu 1949 žloukovická škola
uzavřena pro nedostatek žáků, když do příštího ročníku šlo jen devět dětí.
A tak po 86 letech dojíždějí děti opět do nižborské školy. Posledním učitelem byl Václav Šťastný, který se přistěhoval v roce 1937 z Nezabudic. Ze
čtrnácti tehdejších žáků posledního školního ročníku 1948-49 (na snímku) již čtyři zemřeli. Jinak v obci žije ještě sedm starších občanů „absolventů“ zdejší školy a vůbec dosud nejstarším žijícím žákem je 95letý pan
Miroslav Malý, bydlící v Hýskově.
Lze ještě doplnit, že v předzahrádce školy obec postavila pomník sedmi obětem I. světové války 1914-1918, jehož slavnostní odhalení se konalo 14. května 1922 (viz. snímek). Jmenný seznam padlých byl na pomníku
doplněn až v roce 2008.
Po uzavření školy pak v její obytné části působil do konce roku 1979
MNV, když od 1. 1. 1980 přešly Žloukovice do společné obce v Nižboru.
Jinak ustavením Osvětové besedy v roce 1954 bylo zde v bývalé školní

třídě započato promítání filmů až do roku 1977 a od roku 1984 promítali
v kině ještě mládežníci. Třída byla také využívána k různým přednáškám,
výstavám, příp. volbám.
V roce 2001 vypsala obec výběrové řízení na prodej školní budovy,
na které se přihlásil jediný zájemce, kterému byla tato prodána za sedm
set tisíc korun, a které současně obec použila na odkoupení koloniální
prodejny č. p. 93 od Jednoty Hořovice za jeden milion sto tisíc korun.
Tolik vzpomínka k výročí dnes již bývalé školy pro připomenutí starší
a informaci mladší generaci.
Žloukovická kronika
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Hola, děti, hola, škola na vás volá!
Blíží se podzim a s ním v naší škole nastal nový školní rok. Během
prázdnin se tu opět hodně změnilo. Počítačovou třídu žáci najdou
v nových prostorách zrekonstruovaného bývalého kabinetu. Vybavení
počítačové třídy a nová interaktivní tabule, kterou budou žáci využívat ve výuce, byly pořízeny z projektu EU- peníze školám. Projekt,
na kterém se všechny paní učitelky i vychovatelky podílely tvorbou
výukových programů využitelných na interaktivní tabuli i v počítačové síti, byl úspěšně ukončen v červnu 2013.
I v letošním školním roce čeká na žáky mnoho zajímavých akcí,
sportovních soutěží, výletů a projektů. V září si prověří tělesnou zdatnost při soutěži mezi třídami v rámci sportovního dne.

Těšíme se na spolupráci s veřejností a přivítáme jakoukoli aktivitu
a spolupráci na akcích školy a školní družiny formou zajímavých besed, čtecích chvilek pro děti, sportovních soutěží, výletů či projektech
školy. Máme radost ze spolupráce s cukrárnou „Světluška“ a moc děkujeme paní Soukupové za propagaci školního časopisu a pohádek,
které vytvořili žáci naší školy. Tím přispívají na sbírku pro našeho
adoptovaného chlapce z Keni Bensona.
Poděkování patří všem, kteří na sbírku přispívají a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv pedagogů ZŠ Nižbor

V hodinách výtvarné výchovy i v družině
se zapojíme do soutěže pořádané místními
zahrádkáři na téma „Kouzelná Zahrada“.
Pokračovat budou i projektové dny s ekologickou tématikou a nově k multikulturní
výchově s tématikou oslav vánočních svátků.
Do povinných předmětů druhé třídy je zařazena výuka anglického jazyka a pro prvňáčky
dobrovolný kroužek AJ vedený panem Bozemanem. Pokračovat bude i výuka hudebních
oborů ZUŠ Dr. Tauberové.
12. 9. od 16:00 do 17:00 hod pořádá
škola „Den otevřených dveří“ pro veřejnost.

Klub Makovičky má za sebou druhý rok
Je za námi již druhý školní rok v Klubu Makovičky. Některé
děti zůstávají nadále u nás v KM, jiné přestupují do státních
mateřských škol a nové přicházejí.
O děti nebyla nouze ani o prázdninovém provozu. Klub byl
otevřen po dobu pěti týdnů od 7 do 17 hodin a využít ho mohly i děti, které normálně v průběhu roku Klub nenavštěvují
a jejich mateřská škola nebyla v provozu. O prázdninách jsme
program uskutečňovali hlavně venku na příjemném stinném
místě nedaleko budovy Klubu.
Jsme velice rádi, že v novém školním roce dovedeme čtyři
předškolní děti do první třídy. Budeme opět navštěvovat solnou jeskyni, pořádat a účastnit se různých kroužků, výletů,
akcí, představení a oblíbených pyžamových nocí.
Těšíme se na nové malé návštěvníky.
Lucie Pavlíčková, lektorka KM
http://www.makovice.eu/klub-makovicky
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MŠ Sluníčko Nižbor: Začínáme!
Za jedinou noc se vše změní: z předškoláků se stanou školáci! A naše mateřská škola
přivítá kromě malých kamarádů, kteří už nás znají, i mnoho maličkých, pro které samostatné objevování světa teprve začíná. Na děti čeká spousta nových věcí. Co se u nás
o prázdninách změnilo?
➽ Velká rekonstrukce u Soviček
Ve třídě předškolních dětí, u Soviček, probíhala skoro celé léto bouřlivá rekonstrukce.
Skoro 40 let staré toalety a umývárna byly
kompletně zbourány. Zařízení bylo vymě-

něno a nová podlaha i obklady září barvami
i čistotou. Nová závěsná WC jsou hygienicky
vhodnější, neboť usnadňují úklid. Nový systém splachování je pro děti snadnější, nepotřebují pomoc dospělého a je tak podporován
rozvoj samostatnosti. A podlaha? Mozaika
na zemi děti jednoduše baví!
Děti mají také nově vymalovanou třídu, paní učitelky stěhovaly nábytek a celkově provzdušnily interiér.
➽ Třídění odpadu
Ve třídách jsme zavedli nový,
přehlednější systém třídění odpadu. My všichni musíme respektovat životní prostředí i naše bližní,
třídění odpadu je pro náš živočišný druh naprostou nutností. Děti
se nyní již od mateřské školy budou setkávat s všeobecně ustáleným systémem barevnosti. Barvy
označující nádoby na jednotlivé
druhy odpadu jsou totiž stejné - od třídních
košů až po kontejnery v Nižboru, v Berouně
či v Praze.
➽ Nový vodovod
Možná někoho z vás vyděsily bagry, které
se krátce před začátkem školního roku objevily na naší zahradě, připravily nás o japonskou vrbu a všechno rozryly. Nás ne, máme
totiž radost!
Na zahradě probíhala pokládka potrubí
pro veřejný vodovod. Nový vodovod zásadně
mění kvalitu vody v naší mateřské škole, která byla doposud odkázána na vlastní studnu.

Co se pro děti změní? Doposud byl převládajícím nápojem „školkový čaj“ z převařené
vody, pitný režim byl doplňován balenou vodou z PET lahví, které měly děti k dispozici
celý den.
Balená voda je však značně problematická, protože okamžitě po otevření lahve
začíná podléhat zkáze. Z toho důvodu jsme
nemohli instalovat automaty s velkými barely na vodu, jak si přáli někteří rodiče – vodu
je třeba spotřebovat do 48 hodin po otevření
barelu.
Nyní se promění skladba nápojů pro děti
– v novém jídelníčku máme například čerstvé
citronády a oranžády, děti budou mít vždy dostatek čerstvé vody z vodovodu.
TIP: Pijete kohoutkovou?
Už i v České republice můžete v mnoha restauracích dostat zdarma nebo za mírný poplatek vodu z vodovodu. Naučme děti říkat si
o vodu!
OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM
➽ Loutkofest, Solvayovy lomy...
Červen je vždy nabitý událostmi, ale mezi
všemi vyniká Loutkofest a výlet do Solvayových lomů.
V rámci seznamování dětí s angličtinou
se snažíme zařadit každý rok divadelní představení v podání zahraničního souboru. To
letošní bylo zvláště vydařené – Three Little Pigs od Noisy Oyster. Přestože bylo celé
v angličtině, děti se výborně bavily a věříme,

že na zábavné dopoledne s Třemi prasátky
a výrobou loutek z klacků hned tak nezapomenou. Chcete se podívat aspoň na kousíček představení? Zkuste kliknout: youtu.
be/Z_8XEdRy11Q
V Solvayových lomech připravují Lesy
České republiky každý rok zábavný den plný
dobrodružných aktivit. I letos jsme byli pozváni a nejstarší děti si užily například střelbu
ze vzduchovky! (na fotografii)
➽...rozloučení s předškoláky
Už to nejsou žádné malé děti ze školky!
V červnu jsme se s nimi rozloučili dlouha-

tánským programem, který děti předvedly
(a to mohl být ještě delší, protože děti toho
uměly opravdu hodně). Děti samy připravily
občerstvení, dostaly památku na mateřskou
školu a nakonec si dokonce připily „šampaňským“. Bylo vidět, že se všechny do školy
moc těší, ale nakonec se objevilo i pár slziček. Nyní si už připravují aktovky do školy.
Hodně štěstí, školáci! Děti ze školky se
na vás přijdou brzy podívat..

Zahrádkářská výstava
Srdečně vás zveme na naši tradiční každoroční výstavu, která se opět uskuteční
v prostorách nižborského zámku od pátku
8. listopadu do neděle 10. listopadu. Tématem letošní výstavy je „POHÁDKOVÁ ZAHRADA“.
Tato reprezentativní výstava je výjimečnou příležitostí pochlubit se svými zahrádkářskými a rukodělnými výtvarnými úspěchy
- prosíme vás tímto o jejich zapůjčení a předvedení veřejnosti. Dále vás chceme požádat
i o zapůjčení nejrozličnějších hraček a podobných rodinných „skvostů“, se kterými si
hráli vaši předkové; vaše laskavé zápůjčky
rádi převezmeme na zámku v týdnu před výstavou v době od 13 do 17 hodin. Děkujeme,
vše samozřejmě v pořádku vrátíme.
Věříme, že vás i letošní výstava potěší,
a těšíme se na shledanou na zámku!
Zahrádkáři Nižbor

Vzpomínka
na Františka Nepila
Osmnáct let je tomu, co už zde není pan
František Nepil. Tenkrát v srpnu 1995 jsem
se s manželi Nepilovými naposledy setkala
ve stradonické kapli. Teď by obdivovali krásu zrekonstruované kapličky v milovaném
kraji.
Minulý rok uspořádali nižborští zahrádkáři na počest pana spisovatele Františka
Nepila výstavu na nižborském zámku. Zbyla z ní zápisová kniha návštěvníků nejenom
z okolí Berouna, ale mnohem vzdálenějších
míst, jako je Praha, Kladno, Mělník, Hodyně, Černov, Řevnice, z Plzeňska i odjinud.
Lidé se vyznávali listu papíru, že František Nepil patří k lidem, kteří stále obohacují
jejich život. Vzpomínají i na osobní setkání,
rozhlasová vysílání, opatrují knihy. Ty si
také mohli na výstavě zakoupit.
Zápisovou knihu dostala paní Nepilová. Je v ní také vzpomínka
jejich souseda pana Rudolfa Krejčího: „Jsem
rád, že jsem poznal pana
Františka Nepila osobně
a vzpomínám, jak mne
učil roubovat stromy
a pěstovat králíky.“
Bohumila
Fetterová
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FOŤTE, CVAKEJTE, POSÍLEJTE!

UZÁVĚRKA FOSOUTĚŽE 2013 SE BLÍŽÍ!
Připomínáme, že uzávěrka letošního ročníku „obecní“ fotosoutěže je 31. října 2013.
Přáním organizátorů je nejen povzbudit amatéry k zachycení zdánlivě nedůležitých, všedních okamžiků ze života našich obcí, ale současně vytvořit i svědectví o dnešní době.
Příroda, lidé, kouzlo nenápadných míst i výjimečných okamžiků, to vše se můžete pokusit
zvěčnit. Minimálně je to dobrá záminka k procházce do dosud
nenavštívených koutů vašeho okolí či vyzkoušení si vlastních
schopností. Ale uvítáme i fotografie aranžované, zátiší, detaily, barevné i černobílé, zkrátka vše, co si zaslouží pozornost
vašeho oka a objektivu.
Jako příklad či návod může posloužit prezentace vítězných
snímků loňského ročníku fotosoutěže, kterou najdete na webových stránkách obce Nižbor; pokud se chcete inspirovat
profesionály, v restauraci Zastávka u nižborského nádraží si můžete prolistovat řadu fotografických publikací špičkových českých i světových autorů.
Fotografie zasílejte do 31. 10. 2013 v elektronické podobě (pokud to s počítačem neumíte, nějaké batole Vám jistě rádo pomůže) na mail: obec.nizbor@telecom.cz, kdy je
uzávěrka soutěže. Fotografie budou následně vyhodnoceny porotou a v pátek 15. listopadu v podvečer proběhne v prostorách restaurace Zastávka slavnostní vyhlášení, spojené
s koncertem.
Těšíme se!
Tomáš Hanák a spol.



❱ ❱ Blesk ve tvaru České republiky zachycen fotoaparátem P. Váňové

Fotbalisté chtějí nejvyšší příčky
S nemalými cíli vstoupili do letošního
ročníku okresního přeboru hráči A-týmu.
Vedení týmu vyhlásilo útok na nejvyšší příčky okresního přeboru a pokusit se postoupit
do I. B třídy, což by byl historický úspěch
klubu.
V týmu proběhly, jako prakticky před
každou sezónou, částečné změny v kádru.
Tou největší je návrat z hostování kanonýra
Romana Lukeše a příchod brankáře Josefa
Poláčka. Naopak brankář Bohumil Bednář
odešel na rok do Broum. Klub rovněž neprodloužil hostování s Janem Kernem, Samuelem Kuchařem a Adamem Kuchařem.
Mužstvo pod vedením Miroslava Kovaříka
vstoupilo do sezóny poměrně úspěšně, když
přivezlo bod z Komárova za remízu 4:4,
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i když o poločase vedlo 3:1. Hattrickem se
zaskvěl Filip Matějka. V domácím utkání
o týden později si pak Nižbor s přehledem
poradil se Stašovem.
B-tým chce navázat na loňské úspěšné
boje ve III. třídě, kterou celkem v pohodě
zachránil. Trenér Richard Matějka pomalu chce do týmu zapracovávat dorostence
(Kaniok, Král, Huntier...) a zkombinovat
bojovné mládí se zkušeností. Záleží už jen
na nich, jestli ho svými výkony přesvědčí.
Béčko zahájilo sezónu remízami - 4:4 ve Vysokém Újezdu a doma s Tetínem 1:1.
V mládežnických soutěžích se i letos
představí nadějné mužstvo žáků a nejmladší
přípravka.
SK Nižbor

Kaplička
ve Žloukovicích
V současné době se dokončují zednické
práce na opravě omítek na fasádě, o dokončené výměně šindelové střechy jsme vás již
informovali. Počátkem září bude do kapličky nainstalován nový zvon, který bude
v kapličce pravidelně zvonit.
Klub přátel Žloukovic (KPŽ) uspořádal peněžní sbírku, aby finančně pomohl při výrobě nového zvonu pro žloukovickou kapličku. Celková částka, kterou
naši spoluobčané přispěli, činí 28 580 Kč.
KPŽ děkuje všem spoluobčanům, kteří se
do této sbírky aktivně zapojili.
Děkuji za KPŽ Richard Novák

Od sabotáže u Srbska
uplynulo 70 let
Letní noci 8. srpna 1943 krátce po třetí hodině ranní otřásly tichem tři mohutné
detonace na železniční trati mezi Berounem
a Srbskem. Šlo o vůbec první „horkou“ akci
s použitím výbušnin na železnici v Čechách.
Tento čin měl velký symbolický význam.
Uskutečnila jej pětice odvážných odbojářů
ze Stradonic: Václav Sojka, nar. 1910, Emil
Kecek, nar. 1903, Josef Tesař, nar. 1914,
František Lhoták, nar. 1904 a František Svoboda, nar. 1889. Jejich jména jsou uvedena
na pomníku padlých ve Stradonicích.
Tato událost rozrušila nejen státního
tajemníka K. H. Franka, ale ohlas našla až
u Hlavního úřadu říšské bezpečnosti v Berlíně. Proto kladenské gestapo velmi intenzivně
pátralo po pachatelích. To jim usnadnila
skutečnost, že poslední čtvrtá nálož selhala
a podařilo se jim najít obal z jedné nálože.
Zásadní úlohu sehrál však konfident v řadách odbojářů J. Fiala, který se postaral o likvidaci III. ilegálního vedení odboje v Berouně v srpnu téhož roku. A tak 8. prosince
1943 gestapo dopadlo pětici odbojářů ze
Stradonic, strůjců sabotážní akce u Srbska,
kteří ještě tento měsíc stanuli tváří v tvář popravčí četě v terezínské Malé pevnosti.
Duchovního strůjce uvedené sabotáže
profesora berounské Obchodní akademie
Františka Urbana nacisté odvlekli z Terezína
do Německa. Po krutých výsleších a mučení
na něj čekala smrt až 28. září 1944 v neblaze
proslulé věznici v Mnichově-Stadelheimu.
Hrdinství uvedené odbojové skupiny připomíná pamětní deska v hale berounského
nádraží, u které se dne 8. srpna 2013, v den
70. výročí, uskutečnil vzpomínkový akt. –
Čest jejich památce.
Vzpomínkový akt skončil slibem opakovaně připomínat jejich oběť nejen dnešní, ale
i budoucí generaci u pamětní desky v hale
berounského nádraží.
Jiří Pospíšil, člen ČSBS

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

TJ Sokol Nižbor

info@makovice.eu

Rodinné centrum Nižbor, o.s.
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Klubovnička "U Světlušky"
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Taneční sk. Free Motion

Klubovnička "U Světlušky"

Taneční sk. Free Motion
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Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2013 / 2014 v Nižboru

Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2013 / 2014 v Nižboru

Na jednotlivé kroužky se hlaste přes SMS danému lektorovi a děti přiveďte na první hodinu.
Na jednotlivé kroužky se hlaste přes SMS danému lektorovi a děti přiveďte na první hodinu.

Aktuální a bližší informace naleznete na www.makovice.eu/krouzky

lektoři: www.makovice.eu/krouzky/lektori
Aktuální
a bližší informace naleznete na www.makovice.eu/krouzky
lektoři: www.makovice.eu/krouzky/lektori
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
PO

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

16:15

16:30

VÝTVARNÉ
KOUZLENÍ
16:15
16:30

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

ÚT
AJ s žabákem Johnym
Lenka Šocová

ST

16:00
16:00

16:45

17:00

Hanka
Klimovičová
16:45
17:00

17:15
17:15

17:30

17:30

17:45

17:45

18:00

18:00

18:30 19:00

18:30 19:00

VÝTVARNÉ KOUZLENÍ
Hanka
Klimovičová
ZDRAVOTNÍ KROUŽEK
Jana Havlíčková,
Lucie
Lukášová

PO
ÚT

15:45
15:45

AJ s žabákem Johnym
Lenka Šocová

HRÁTKY S HUDBOU
Lenka Šocová

HRÁTKY S HUDBOU
Lenka Šocová

ST

YAMAHA - První krůčky k hudbě

GYMNASTIKA
GYMNASTIKA

CVIČENÍ R + D

Petra Němečková
Lenka Šocová

Petra Němečková

KERAMIKA

KERAMIKA

ČT

1x14dní

Martina Dobrá

1x14dní

Martina Dobrá

Free Motion Baby

Free Motion Baby
EKOKROUŽEK

PÁ

LEGOHRÁTKY + MAKEDO

PÁ

LEGOHRÁTKY + MAKEDO

NE

Free Motion Mini

Alžběta Čapková

Free Motion Mini

Alžběta Čapková

EKOKROUŽEK

ČT

Jitka Lukešová, Lenka Sedláková

1x14dní

Barbora Veretová, Anna Rychtaříková

KORÁLKOVÁNÍ A LIDOVÁ TVORBA

SPORTOVNÍ HRY Jitka Lukešová, Lenka
Jitka Lukešová, Lenka Sedláková
Sedláková

1x14dní

Barbora Veretová, Anna Rychtaříková

KORÁLKOVÁNÍ A LIDOVÁ TVORBA

SPORTOVNÍ HRY Jitka Lukešová, Lenka
Sedláková

Jana Havlíčková,
DESKOVÉLucie
HRYLukášová
Lucie Pavlíčková

YAMAHA - První
krůčky kHRY
hudběLucie Pavlíčková
DESKOVÉ
CVIČENÍ R + D
Lenka Šocová

Hana Klimovičová

Free Motion Děti

Hana Klimovičová

Jitka Lukešová

Jitka Lukešová

Free Motion Baby a Mini Alžběta Čapková

NE

Free Motion Děti

Alžběta Čapková

Alžběta Čapková

Free Motion Děti

Free Motion Děti

Free Motion Baby a Mini Alžběta Čapková

Pro nejmenší (hernička v Sokolovně Nižbor):

Pro
nejmenší (hernička v Sokolovně Nižbor):
Více informací na: http://www.makovice.eu/herna
Více informací na: http://www.makovice.eu/herna

Středa 10:00
10:00- -11:30
11:30- -Dopolední
Dopolední
Latté
- setkání
maminek
a dětiček,
povídání
o radostech
a strastech
rodičovství,
zkušeností
Středa
Latté
- setkání
maminek
a dětiček,
povídání
o radostech
a strastech
rodičovství,
výměnavýměna
zkušeností
Čtvrtek 10:00
10:00- -12:00
12:00- Opičí
- Opičí
kapela
- zpívánky,
říkánky
nejmenší
dětičky,
rozvíjení
rytmiky
pomocí
hudebních
nástrojů,
a poznávání
různých
zvuků
(Petra Němečková,
Bára Rosová)
Čtvrtek
kapela
- zpívánky,
říkánky
pro pro
nejmenší
dětičky,
rozvíjení
rytmiky
pomocí
hudebních
nástrojů,
vnímánívnímání
a poznávání
různých zvuků
(Petra
Němečková,
Bára Rosová)

výroba korálkových šperků,
výroba
korálkových
šperků,
výuka
různých
technik lidové
výuka různých
tvorby technik lidové

Korálkování a lidová
Korálkování
tvorba a lidová

tvorba

Cvičení R + D
Gymnastika

Gymnastika

45 min.

8-12 dětí

45 min.

2,5-5 let
837 PO 16:00-17:00 (menší
2,5-5 let5-8 dětí 5-8 dětí60 min. 60 min.
raději s rodiči)
Hanka Klimovičová 728 041
728 041 837 PO 16:00-17:00
(menší raději s rodiči)

Hanka Klimovičová

Anna Rychtaříková
Anna Veretová
Rychtaříková 775 622 232 ST 15:30-17:00
6-13 let
Barbora
775 622 232 ST 15:30-17:00

Barbora Veretová

Martina Dobrá

Martina Dobrá

775 625 542

ST 15:00-17:00

775 625 542

5-10 dětí

6-13 let
(děti vyzvedneme
(děti
ve škole
a vyzvedneme
5
ve školemin.
a
převedeme)

ST 15:00-17:00

převedeme)

90 min.

1x14dní
5-10 dětí

NE 16:00-17:00

750 Kč

30 Kč
30 Kč

200 Kč

odpad.materiálů, pěstování rostlin,
vycházky,
využití
tříděníNaučné
odpadu hrou,
mikroskop,
přír.materiálů,
vyrábění z
pokusy, projekty…

733 132 263
728 041 837

http://www.makovice.eu/krouzky/ek
Tomáš Janeček
o-krouzek

Filip Filip

www.makovice.eu/draciTomáš Janeček
outdoorovy-oddil

Filip Filip

www.makovice.eu/dracioutdoorovy-oddil

ÚT 16:00-17:00

ČT 15:30-17:00

728 041 837

777 977 987
777 291 900

(děti vyzvedneme
ve škole a
6-13
převedeme)

ČT 15:30-17:00

letos jen
příležitostné
6 let a více
páteční či
(mladší s rodiči)
víkendové akce
letos jen

777 977 987
777 291 900

příležitostné
páteční či
víkendové akce

6 let a více

(mladší s rodiči)

DKM
300 Kč

40 Kč

Cukrárna
Světluška

6-12 dětí
90 min.

2.10.

50 Kč

90 min.

16.9.

pololetně - 10

na hodině

11.9.
pololetně
- 10
pololetně - 10 lekcí
- 10
lekcí pololetně
18.9.
650 Kč
lekcí
na hodině
na hodině
80 Kč
lekcí
750 Kč

17.9.

na hodině

16.9.

11.9.
18.9.

30 Kč

na hodině

17.9.

30 Kč

na hodině

18.9.

200 Kč

měsíčně

18.9.

18.9.

na hodině

18.9.

měsíčně

1000 Kč
pololetně
1xtýdně

19.9.

pololetně
1800 Kč
na hodině
2xtýdně
30 Kč

13.9.

pololetně (+200

na hodině

30.9.
Kč/celý rok pro
ČČK)
pololetně (+200
na hodině

40 Kč
na hodině

50 Kč
300 Kč

lekcí

na hodině

30 Kč

300 Kč

Světluška

let

(děti vyzvedneme
ve škole a
převedeme)

30 Kč

Cukrárna
60 min.

6-12 dětí

1800 Kč
2xtýdně

Venku či
sokolovn
a Nižbor

geocaching, horská cyklistika a vodní
turistika, v zimě sokolovna - základy
gymnastiky a hry

Hanka Klimovičová

ÚT 16:00-17:00

Venku či
sokolovn
a Nižbor

DRACI - outdoorový oddíl

Lucie Pavlíčková

Hanka Klimovičová

http://www.makovice.eu/krouzky/ek
o-krouzek

odpad.materiálů, pěstování rostlin,

turistika,
orientační
běh,
tříděnílezení,
odpadu
hrou, mikroskop,
geocaching, pokusy,
horská cyklistika
a vodní
projekty…
turistika, v zimě sokolovna - základy
gymnastiky
hry
turistika,
lezení,aorientační
běh,

733 132 263

1000 Kč
1xtýdně

ČT Klamovka,
Stradonice;
NE -

EKOKROUŽEK

Organizuje RC Nižbor, o.s.

Lucie Pavlíčková

dáma, mlýn, mikádo, člověče nezlob
Naučné
vycházky,
využití
se,
domino,
karetní
hry, ruleta,
přír.materiálů,
vyrábění z
antivirus, země-město…

DESKOVÉ HRY

EKOKROUŽEK

nizbor4.webnode.cz

dáma, mlýn, mikádo, člověče nezlob
se, domino, karetní hry, ruleta,
dostihy a sázky, activity, Česko,
antivirus, země-město…

DESKOVÉ HRY

DRACI - outdoorový oddíl

30 Kč

650 Kč
Světluška Cukrárna
120 min.
Světluška
1x14dní 120 min.
min. 5 dětí
80 Kč
1x14dní

(začátečníci)

lekcí

od kdy

pololetně - 12
pololetně
- 12
2.10.
360 Kč
2.10.
lekcí
lekcí
pololetně - 16
25.9.-(18.9.
16
pololetně
1 600 Kč
25.9. (18.9.
ukázka
ZDARMA)
1 600 lekcí
Kč
ukázka ZDARMA)

dětí

ČT 16:00-17:00
věnuje mnoha
stylům
2,5-4 roky
Taneční
sk. Free
Motion se
Alžběta Čapková
ČT 17:00-18:00
NE 16:00-17:00
60 min.
současného moderního tance
724 133 828 NE
Free Motion Mini
3-6 let(začátečníci)
16:00-17:00
věnuje mnoha stylům
www.freemotion.cz
Alžběta Čapková
na rekreační i soutěžní
ČT 17:00-18:00
60 min.
současného moderního tance
724 133 828
ČT 18:00-19:00
3-6 let
Free
Motion
Mini
NE 16:00-17:00
Free Motion Děti
úrovni.
7-12 let
www.freemotion.cz
NE 17:00-18:00
na rekreační i soutěžní
ČT 18:00-19:00
stavby z LEGA
a výtvory z
Free Motion
Děti
úrovni.
Legohrátky
+ Makedo
90 min.
Jitka Lukešová
777 843 420 ČT 15:30-17:00
3-10 let 7-12 let5-10 dětí
DKM
NE 17:00-18:00
nové stavebnice MAKEDO
stavby z LEGA a výtvory z
Legohrátky + Makedo
90 min.
Jitka Lukešová
777 843 420 ČT 15:30-17:00
3-10 let
5-10 dětí
Jana Havlíčková
Lucie
stavebnice
Kurznové
ČČK Mladý
zdravotníkMAKEDO
I. stupně ZDRAVOTNÍ KROUŽEK
Lukášová
zásady praktického poskytnutí
607 068 228 PO 15:30-17:00
ČČK
Jana
Havlíčková Lucie
www.mlady-zdravotnikpomoci,
ČČK
Mladýsoutěže
zdravotník I. stupně nizbor4.webnode.cz
ZDRAVOTNÍ KROUŽEK Kurzzásady
Lukášová
60 min.
praktického poskytnutí
607 068 228 PO 15:30-17:00
ČČK
www.mlady-zdravotnikdostihy a sázky,
activity,
Česko,
pomoci,
soutěže
6-13 let

Free Motion Baby

pololetně - 12
- 12
pololetně
2.10.

480 Kč
lekcí

360 Kč

90 min.
Cukrárna
1x14dní

cvičení na nářadí, hry, opičí
3 roky a více
ÚT 17:30-18:30
(spíše bez rodičů)
cvičení dráha...
na nářadí, hry, opičí Jitka Lukešová, Lenka
3 roky a více
ÚT 17:30-18:30
60 min.
777 843 420
min. 5 dětí
(spíše bez rodičů)
Cvičení dětídráha...
a rodičů - hry,
Sedláková
Jitka
Lukešová, Lenka
ST 16:30-17:30
60 min.
předškoláci
777 843 420
min. 5 dětí
zpívání,
opičí
dráha,
nářadí
Cvičení
dětí
a rodičů
- hry,
Sedláková
ST 16:30-17:30
předškoláci
gymnastika,
cvičení
na nářadí
zpívání, opičí
dráha,
nářadí
Petra Němečková
90 min.
774 845 612 ST 15:00-16:30
5 let a více
min. 4 děti
a
s
náčiním
gymnastika, cvičení na nářadí
ST 15:00-16:30
90 min.
Petra Němečková
774 845 612
5 let a více
min. 4 děti
ČT 16:00-17:00
2,5-4 roky
a Free
s náčiním
Taneční sk.
Motion se

platba
od kdy

ročně

300 Kč

Muzika +
jazyky

dětí

18m - 4 roky

CENA
platba

Muzika +
jazyky

8-12
18m - 4 roky
ST 15:45-16:30
(s rodičem)
(s rodičem)

ST 15:45-16:30

480 Kč

sokolovna
ČT
Klamovka,
Stradonice;
NE sokolovna

Free Motion Baby

dětí6-12 dětí

KDECENA

Sokolovna
Nižbor

Sportovní hry

Cvičení R + D

tvorby

(bez

dětí5-10 dětí
30 min. 30 min.

6-12
ST 15:00-15:30rodičů)4-6 let (bez
rodičů)

ST 15:00-15:30

trvání KDE

Sokolovna
Nižbor

Sportovní hry

ST 14:30-15:00
3-6 let (2.ročník)
5-10
ST 14:30-15:00
3-6 let (2.ročník)

4-6 let

dětí trvání

dětí

Výtvarno

tvoříme s hlínou

603 954
603678
954 678

VĚK

VĚK

Kč/celý rok pro
ČČK)

19.9.

13.9.

30.9.

17.9.

na hodině

Pohyb + ostatní

tvoříme s hlínou

Keramika

Lenka
Šocová
Lenka
Šocová

KDY KDY

Dětský Klub
Makovičky (DKM),
Nižbor 258 - kousek od
zámku

Keramika

kontakt
kontakt

Dětský Klub
Makovičky (DKM),
Nižbor 258 - kousek od
zámku

vystřihování, lepení…

KDOKDO

Výtvarno

COCO

základy
angličitny
hravou
základy
angličitny
hravou
Angličtina
Angličtinassžabákem
žabákem formou pro nejmenší, zpěv,
formou pro nejmenší, zpěv,
Johnym
Johnym
hry,
básničky…
hry,
básničky…
zpívání,
hudenbí
nástroje,
zpívání,
hudenbí
nástroje,
Hrátky
Hrátkysshudbou
hudbou
rytmizace,
poslech,
hry…
rytmizace,
poslech,
hry…
Yamaha
hudební škola Yamaha
Yamaha--První
Prvníkrůčky
krůčkyk k
hudební škola Yamaha
www.yamahaskola.cz
hudbě
www.yamahaskola.cz
hudbě
hravé tvoření - malování,
Výtvarné kouzlení
hravé tvoření - malování,
Výtvarné kouzlení
vystřihování, lepení…

Pohyb + ostatní

Kroužek
Kroužek

17.9.

19.9.

na hodině

19.9.

viz web

ročně

viz web

Organizuje RC Nižbor, o.s.

Aerobik a cvičení
Nově budou pod vedením Lenky Sedlákové v Sokolovně vedeny klasické hodiny AEROBIKU (low, hi, stepy) v pondělí
od 18:30 do 19:30, ve středu od 17:45 do
18:45 cvičení „ABY ZÁDA NEBOLELA“
- cvičení zaměřené na odstranění svalové dysbalance. (ve čtvrtek od 8:45 do 9:45
v Klubu Makovičky http://www.makovice.
eu/pro-dospele/cviceni.)
Mgr. Lenka Sedláková, VŠ obor tělesná
výchova - biologie, šest let působila jako
lektorka aerobiku na katedře tělesné výchovy Ostravské univerzity, má také oprávnění
k masérské činnosti.

Kroužek první pomoci
Pro děti z 1.-5. třídy ZŠ Nižbor (ale i přespolní) otevíráme od konce září 2013
kroužek první pomoci, ve kterém se děti naučí zásady praktického poskytnutí pomoci
v běžném životě, ve vodě i na suchu. Náplň kurzu ČČK Mladý zdravotník I. stupně se
budeme snažit rozšířit o další zajímavá setkání s profesionály, kteří pomáhají lidem
v nouzi, exkurzemi, experimenty, výlety do přírody, .... Na své si přijdou i soutěživci budeme-li dostatečně připraveni a mít chuť, můžeme se na jaře zúčastnit oblastních
soutěží Mladých zdravotníků!!! Kdo bude zraněný a kdo bude zachránce? :-) Těšíme se
na Vás! Přihlašte se prosím do 15. 9. 2013.
Více informací na: www.mlady-zdravotnik-nizbor4.webnode.cz, Jana Havlíčková 607 068 228.
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Rozvrh hodin
v sokolovně,
rok
Rozvrh
hodin v sokolovně,šk.
školní
rok 2013/14
2013/2014
Pondělí

Úterý

Tenis – děti
Jonášovi
15.00 – 16.30
Zdravotní tělocvik
A. Hloušková
16.30 – 17.30

Středa

Gymnastika
P. Němečková
15.00 - 16.30

Čtvrtek

Stolní tenis
M. Šmíd, I. Hynek
17.00 - 19.30

Pátek

Kopaná – děti
B. Rudovský
V. Beneš
16.30 – 18.30
Sportovní hry
L. Sedláková
J.Lukešová
17.30 - 18.30

Kalanetika
L. Khailová
19.30 - 20.30

Badminton
Žloukovice
10.00 - 12.00

Neděle

Stolní tenis
M. Šmíd, I. Hynek
10.00 - 15.00

Kalanaetika
L. Khailová
19.30 – 20.30

Stolní tenis
M. Šmíd, I. Hynek
18.30 – 20.30

Cvičení rodičů s dětmi
J. Lukešová
L. Sedláková
16.30 - 17.30

Outdoorový oddíl Draci
T. Janeček, F. Filip
15.00 - 18.00

Sobota

Aerobic
L. Sedláková
18.30 – 19.30

Pronájem
20.30 - 22.00

Aby záda nebolela
L. Sedláková
17.45 - 18.45

Nohejbal
Kozák
20.00 - 22.00

Pronájem
20.30 - 21.30

Základní škola využívá sokolovny po celý školní rok: pondělí-čtvrtek od 10:45 - 12:10

Badminton
Janovský
18.00 - 20.00
Stolní tenis - turnaje
M.Šmíd, I. Hynek
12.00 - 20.00

Pronájem
15.00 - 16.00

HipHop - děti
A. Čapková
16.00 - 17.30

Pronájem
20.30 - 21.30

KONTAKTY:
náčelnice - Jitka Lukešová
tel.: 777 843 420
jednatelka - Kateřina Zusková
tel.: 602 208 614

Volejbal
Petřík
20.00 - 22.00
HipHop – žactvo
A. Čapková
17.30 - 18.30

FitDance
J. Kravec
18.45 - 19.45

Volejbal
F. Filip
20.00 - 22.00

Základní škola využívá sokolovny po celý školní rok : pondělí-čtvrtek od 10.45 hod. - 12.10 hod.

Z jednání Zastupitelstva obce

Kontakty: náčelnice Jitka Lukešová 777 843 420, jednatelka Kateřina Zusková
Zastupitelstvo obce ze dne 20. 6. 2013
Schvaluje:
n Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně
zprávy auditora a přijatých opatření k nápravě nedostatků.
n Účetní závěrku obce za rok 2012.
n Dílčí změny v inventarizaci majetku.
n Uzavření revolvingového úvěru u KB.
n Uzavření mandátní smlouvy firmou
CAUTOR na podání žádosti o dotaci na realizaci projektu zateplení budovy MŠ Sluníčko.
n Záměr přesunu stávající počítačové třídy
v ZŠ do nových prostor (stávající kabinet.
n Pořízení změny č. 3 územního plánu.
n Pořizovatele výše uvedené změny územního plánu, kterým bude MěÚ Beroun.
n Pověřeného zástupce za obec k jednání
s pořizovatelem změny územního plánu,
kterým bude starostka obce K.Zusková.
n V rámci projektu „Snížení imisní zátěže
na území obce Nižbor“ zadání výběrového
řízení na nákup zametacího stroje.

n Složení výběrové komise uvedené v příloze č. 5 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 519/35, ostatní
plochu o výměře 364 m2 v k.ú. Nižbor (oddělený z původního pozemku p.č. 519/28)
za cenu 85,- Kč/m2.
n Odprodej pozemku p.č. 519/31, ostatní
plochy o výměře 176 m2, pozemku st.p.č.
684, zastavěné plochy o výměře 24 m2,
a dočasné stavby na pozemku st.p.č. 684
vše v k.ú. Nižbor za celkovou cenu 17.000,Kč majiteli domu č.p. 272 v Nižboru.
n Odprodej pozemku p.č. 422/2, zahrady
o výměře 819 m2 v k.ú. Nižbor za celkovou
cenu 112.000,- Kč do spoluvlastnictví majitelům bytů v přilehlých bytových domech
dle podmínek uvedených v příloze č 5 zápisu.
n Odprodej části původního pozemku
p.č. 640/2, ostatní plochy v k.ú. Stradonice
u Nižboru za cenu 50,- Kč/m2.
n Odprodej části pozemku p.č. 513/2,
ostatní plochy (oddělený díl „b“ o výmě-

ře 38m2 sloučený do pozemku p.č. 10/2)
a odprodej části pozemku p.č. 10, ostatní
602
208(oddělený
614 díl „a“ o výměře 242 m2
plochy
sloučený do pozemku p.č. 10/2) vše v k.ú.
Žloukovice za cenu 50,- Kč/m2.
n Odprodej části původního pozemku p.č.
217/3, trvalého travního porostu a části
původního pozemku p.č. 217/1, ostatní
plochy v k.ú. Žloukovic za cenu 50,- Kč/m2.
n Odprodej přívěsného vozíku za osobní
automobil reg. značka 2S38314 za cenu
4.000,- Kč včetně DPH.
n Navýšení příspěvku pro činnost klubu
Makovičky s platností od září 2013 dle
podmínek uvedených v příloze č. 6 zápisu.
n Informace o průběhu povodně v obci
ve dnech 1. - 10. 6. 2013.
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.

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 900 výtisků
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