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Přerušení dodávky
elektrického proudu
- nahlašování poruch
Upozorňujeme občany, aby v případě výpadku elektrického proudu využívali přednostně možnosti tento výpadek nahlásit
na centrální ohlašovně poruch 840850860.
Pokud není výpadek elektřiny v celé obci,
ale jen v některé části, nemusí pracovníci
OÚ o něm vědět. Obec je napájena z různých trafostanic, a pokud je např. porucha
jen na levém břehu obce, tak na pravém břehu o ní nevíme. Pro urychlení nahlášení poruchy proto prosím využívejte výše uvedené
číslo. O plánovaných přerušení dodávek
elektrického proudu jste vždy v předstihu
informováni obvyklým způsobem (plakátky,
informace na webových stránkách, rozhlas,
SMS).
OÚ Nižbor

Koncert na zámku
V neděli 12. 5. 2013 v 16 hodin
vystoupí na zámku Nižbor hudební
seskupení SONG LADIES. Ve vícehlasé
úpravě uslyšíte lidové melodie, jazz,
africké písně i pop. Pěvecké vystoupení bude proloženo i mluveným
slovem. Toto hudební seskupení jste
měli již možnost slyšet v minulých
letech ve Stradonicích při rozsvěcení
vánočního stromu.

Očkování psů v Nižboru
Očkování psů proti
vzteklině se uskuteční v pátek 12. dubna
2013. V Nižboru před
základní školou od
16.00 hodin, ve Žloukovicích před prodejnou v 17.00 hodin a ve
Stradonicích na návsi
od 17.30 hodin.

❱ ❱ Tradiční nižborský masopust probíhal doslova ve sněhové vánici. Více si o něm přečtěte na 3. straně.

Rekonstrukce kaple sv. Liboria
V tomto měsíci byla ukončena veřejná sbírka na opravu kaple ve Stradonicích. Celkem
se na účtu sbírky sešlo od dárců 250.000,- Kč.
Tyto finance byly použity na úhradu stavebních
prací spojených s opravou střechy, vnitřních
omítek a elektroinstalace v kapli. Všem dárcům
děkujeme.
V současné době se provádí nebo musí ještě
provést poslední opravy uvnitř kaple – dokončení výmalby, opravy vnitřního vybavení kaple,
nátěry, čištění podlahy. Jedná se o rozsahem již
drobnější práce, které jsou však časově velmi
náročné a některé se budou moci dokončit až
při lepších teplotních podmínkách. Doufáme,
že do června by práce mohly být dokončeny. O
přesném termínu slavnostního otevření kaple
vás samozřejmě budeme včas informovat.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům za jejich finanční výpomoc. Velké poděkování patří také všem šikovným místním řemeslníkům,
kteří se na opravě kaple podíleli a členovi zastupitelstva panu Jaromírovi Peckovi, který celou

opravu kaple měl za obec na starost a který zde
sám odpracoval mnoho hodin a odvedl velký
kus práce.
OÚ Nižbor
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Zahrádkáři v Nižboru
jsou pilní a úspěšní
Místní organizace Svazu zahrádkářů
v Nižboru patří v rámci berounského okresu
k nejaktivnějším. A určitě i k nejznámějším zásluhou každým rokem bohatších a hezčích
výročních výstav, které společně připravují
vždy na počátek listopadu v areálu nižborského
zámku. I ta poslední měla výbornou návštěvnost a velmi kladný ohlas u veřejnosti nejen
místní. Ve středu 26. února se její členové sešli
na „plenárce“ s pohoštěním, promítáním videa o výstavě a s diskuzí nad návrhem činnosti
v letošním roce. Bude z čeho vybírat. Jsou tam
odborné výjezdy na výstavy a burzy, ozdravné
pobyty, poznávací zájezd a samozřejmě další
jistě zase pěkná výstava. Bude 8. až 10. listopadu 2013. V návrhu se objevil i nový prvek,
svědčící o zdravém patriotizmu členstva - a to
věnování finančního příspěvku na vybavení a činnost s dětmi v místní Základní škole
a v obou mateřských školkách, Sluníčku i Makovičky, a to celkovou částkou 6.000.- Kč. Při
vzpomínce na půvabné výtvory našich předškoláčků a školáků, kterými už potěšili tisíce
návštěvníků každé z výstav na zámku, zvedly se
k souhlasu s dárkem všechny ruce. Obec může
být na místní zahrádkáře právem hrdá.
Jan Lukeš

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Taneční skupina Free Motion vyhrála 1. místo
Dne 8. prosince 2012 se konal 4. ročník
amatérské taneční celorepublikové soutěže
SLÁNSKÝ DUS DANCE CUP.
Taneční skupina Free Motion reprezentovala Nižbor s velkým úspěchem. Tým dětí
ve složení (Andrejka Mirgová, Maruška
Kozáková, Nikolka Nachtigalová, Terezka
Vaněčková a Valentýnka Vacková) soutěžil
v kategorii týmů s choreografií „Funky“ a vy-

bojoval krásný zlatý pohár. Všem tanečnicím gratulujeme za jejich umístění a výkony!
A přejeme hodně štěstí do další taneční sezóny. Momentálně se připravujeme s naším
nejmladším týmem „mini“, což jsou děti od 5
do 7 let na soutěž Taneční skupina roku
2013, která proběhne 17. 3. v Plzni. Držte
nám palce!
-betty-

Termín konání: SOBOTA 13. dubna 2013
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky 8.15 - 8.30
STRADONICE
- na návsi 8.45 - 9.00
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce autobusů 9.15 - 9.30
- na parkovišti u mostu
9.30 - 10.00
Zdarma bude prováděn sběr
(z jedné domácnosti):
n staré nátěrové hmoty a ředidla
n znečištěné hadry
n výbojky, zářivky
n odpadní oleje (max. 10 l)
n televizory (max. 1 ks)
n mrazáky (max. 1 ks)
n ledničky (max. 1 ks)
n pneumatiky (max. 4 ks)
n vyřazená elektrotechnika obsahující
nebezpečné látky (max. 2 ks)
n autobaterie (max. 1 ks)
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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FOTOSOUTĚŽ 2013

I letos jsme zvědavi, jak dokážete svými fotoaparáty či kvalitními mobilními telefony zachytit život kolem sebe. Prezentaci vítězných snímků loňského ročníku můžete
shlédnout na webových stránkách Obce Nižbor; byly mnohdy velmi zdařilé. Převažovaly
přírodní motivy a krajiny - a není divu, vždyť v našem okolí je toho k zachycení opravdu
hodně.
Přesto bychom Vás letos chtěli pobídnout k fotografování i
zdánlivě nedůležitých, všedních okamžiků, lidí při zábavě, odpočinku, při cestě do práce, v práci – takové snímky se mohou
stát jedinečným dokumentem života obce. Školáci, čekající v
mlze na ranní autobus. Opilec, klátící se nocí po mostě domů.
Reportážní fotografie. Stejně tak ale může zaujmout třeba fotka nějaké budovy v zajímavém světle či noční snímek objektu,
který je v denní době naprosto nudný. Nebo jen zajímavý detail. Jakékoli zachycení okamžiku se může stát malým zázrakem!
Foťte, hledejte místa, která by nikdo možná ani nepovažoval za „cvaknutíhodná“. Nebojte se vyzkoušet si aranžování zátiší, hru světel a stínů, černobílou fotografii – jako
inspiraci najdete na internetu tisíce fotek Vašich slavných kolegů – zkuste to!
Fotografie zasílejte v elektronické podobě (pokud to s počítačem neumíte, nějaké
batole Vám jistě rádo pomůže!) na mail: obec.nizbor@telecom.cz od 30. 9. 2013 do
31. 10. 2013, kdy je uzávěrka soutěže.
Máte tedy před sebou jaro, léto i nejkrásnější část podzimu. Fotografie budou následně vyhodnoceny porotou a do konce roku proběhne slavnostní vyhlášení.
Těšíme se!
Tomáš Hanák s spol.
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Masopůůůůůst
Ani sněhová bouře nezabránila tomu,
aby Nižbor nepobavil již tradiční průvod masek, masopustních koblížků, tance
a zpěvů. V sobotu 23. února 2013 vyháněla
krutou zimu z hlav spousta nádherných malých i velkých masek. Průvodu velel medvěd
s velkou zasněženou hlavou, blonďatý konferenciér, prvorepublikový četník, kominík, selky, kouzelnice, ale i malé čarodějky
s různě tvarovanými nosy, malí tygříci, víly
i králové. Dobrou náladu vykouzloval skvělý
harmonikář. Jako každoročně získaly masky
od paní starostky povolení pro své reje a se
symbolickým klíčem i jednodenní nadvládu
nad obcí. Díky Sokolu, Keltovně a Rodinnému centru Nižbor a všem, kdo nezůstali
doma, se letošní Nižborský Masopust opět
skvěle povedl.
Kateřina Jonášová, foto: Pavel Šulc

Sdružení zaměstnanců sklárny Rückl Crystal zve zaměstnance
a občany Nižbora na tyto akce:
n DIVADLO NA JEZERCE - představení „Jeppe z vršku“, hlavní role Radek Holub - 29. 3. od 19:00

n DIVADLO NA VINOHRADECH - komedie „Vstupte“ hlavní role Viktor Preis a Tomáš Töpfer, 12. 4.
n SETKÁNÍ DŮCHODCŮ a DEN MATEK - 10. 5. - OÚ Nižbor
n ZÁJEZD DO TELČE A DAČIC - 14. 5.

Informace a přihlášky ve vrátnici sklárny, pí Jitka Bornová.
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 17. 12. 2012
Schvaluje:
n Odkoupení zbývajících pozemků
z majetku ČD, a.s. v k.ú. Nižbor, p.č.
519/31, 519/30, 519/29, 519/28, st.p.č.
684 za nabídkovou cenu 135.000,- Kč
n Odkoupení pozemků v k.ú. Žloukovice p.č. 103/3 a 121/2 za cenu 20,- Kč/
m2
n Odprodej pozemků v k.ú. Nižbor
a sice p.č. 503/4, ostatní plochy o výměře 39 m2, p.č. 427/3, zahrady o výměře
138 m2, st.p.č. 357/2, zastavěné plochy
o výměře 6 m2 za cenu za 85,- Kč/m2
vlastníkovi domu č.p. 224
n Směnu pozemků v k.ú. Žloukovice
mezi obcí a Ing. Ivanou Kranichovou pozemek v majetku obce p.č. p.č. 166/1
o výměře 2823 m2 za pozemky ve vlastnictví Ing. Ivany Kranichové p.č. 233/11
- ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č.
570/4 - ostatní plocha o výměře 20 m2,
p.č. 576/9 - ostatní komunikace o výměře 58 m2, p.č. 582/1 - ostatní plocha
o výměře 78 m2, p.č. 584/5 - ostatní plocha o výměře 356 m2, p.č. 604 -ostatní
plocha o výměře 140 m2
n Odprodeje pozemků v k.ú. Stradonice majitelům chat, které se na pozemcích nacházejí - chata č.e. 12, pozemek
p.č. 137/26, trvalý travní porost o výměře 296 m2 za cenu 100,- Kč/m2
n Žádost o bezúplatný převod podílu 1/8 pozemku p.č. 104/11, orné
půdy o výměře 25 m2 v k.ú. Žloukovice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento pozemek, ač
veden jako orná půda, tvoří součást
místní komunikace se štěrkovým povrchem, která vede k rodinným domům
a chatám
n Rozpočtová opatření č. 10 a 11
n Návrh rozpočtu na rok 2013, který je
vytvořen jako schodkový, kdy schodek
bude uhrazen z finanční rezervy na běžném účtu. Rozpočet je schvalován v paragrafovém členění
n Další postup ve věci návrhu úsporu

v oblasti plateb za elektrickou energii
u veřejného osvětlení
n Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zajištění
dopravní obslužnosti (autobusová doprava) mezi Obcí Nižbor a firmou Probo Bus, a.s.
n Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6005103/02 v k.ú. Žloukovice
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
n Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ
Nižbor a dodatek č. 2 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko a provedení změny
zápisu do rejstříku škol u MŠ a ZŠ z důvodu změny adres (pojmenování ulic)
n Potvrzení již schváleného záměru
odprodeje části pozemku p.č. 257 (cca
150m2), ostatní plochy v k.ú. Stradonice
majiteli objektu č.p. 34 za cenu 50,- Kč/m2
n Podání žádostí o dotace dle bodu 11
a přílohy č. 6 zápisu
Zastupitelstvo obce ze dne 6. 2. 2013
n ZO všemi hlasy pro schvaluje územní
působnosti MAS „Mezi Hrady“ v územním obvodu obce Nižbor
n ZO všemi hlasy pro schvaluje vstup
do zájmového sdružení právnických
osob „Mezi Hrady“ prostřednictvím
Mikroregionu Hudlicko
n ZO všemi hlasy pro schvaluje ukončení územní působnosti v MAS Rakovnicko
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.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2013
Tkadlec Jiří		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Kučerová Zdeňka		
Votrubová Dana		
Lukešová Danuška		
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav		
Hlavatá Libuše		
Synková Ludmila		
Mikušková Matylda
Pšenáková Jindřiška
Bláhová Helena		
Poláková Jana		
Mariancius Konstantin
Houška Karel 		
Marianciusová Věra
Netolička Cyril		
Fryček Zdeněk		
Řehořovská Hana		
Prchalová Věra 		
Malá Danuše		
Meidlová Emilie		
Holá Jaroslava		
Marek Josef		
Krátká Lidmila		
Langová Hana		

82 let
86 let
83 let
85 let
70 let
70 let
70 let
87 let
93 let
92 let
92 let
86 let
81 let
70 let
87 let
83 let
80 let
81 let
70 let
81 let
83 let
87 let
75 let
83 let
75 let
87 let
75 let
82 let

Vítání občánků
Rodiče novorozenců, kteří mají zájem o slavnostní přivítání dětí, se mohou přihlásit osobně na OÚ Nižbor
nebo telefonicky na tel.: 311 693 213.
Termín je stanoven na středu 15.
května 2013 od 15:00 hod. v sále na
zámku v Nižboru.
Obecní úřad Nižbor

Obecní úřad Nižbor pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro Diakonii Broumov, o.s. (Centrum sociálních služeb)
h letní, zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
h lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
h domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
h peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
h obuv - veškerou nepoškozenou
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené pouze v igelitových pytlích.
NE V OTEVŘENÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH!!

strana 4

Výše uvedené věci můžete nosit do zasedací místnosti OÚ Nižbor.
Sbírka proběhne ve dnech :
pondělí		
8. 4. 2013 od 8.00 do 17.00 hod.
úterý		
9. 4. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
středa
10. 4. 2013 od 8.00 do 17.00 hod.
čtvrtek
11. 4. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
Děkujeme za pomoc
Obecní úřad Nižbor
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Zpráva o činnosti Klubu přátel Žloukovic za rok 2012
Pátý rok činnosti Klubu začal tradičně vítáním nového roku. Nejdříve na Silvestra v místní hasičárně a potom první lednovou sobotu
v hospodě. O zábavu se postarala dražba nevyzvednutých dárků z Mikuláše loňského roku.
11. února odpoledne proběhl za krásného
počasí lyžařský závod o Zlatou lyži Žloukovic.
Sněhu bylo sice málo, ale nálada byla dobrá.
Valná hromada se konala 10. března
za účasti cca 75% členů. Zde se hodnotil uplynulý rok. Po skončení schůze mužská část předala přítomným dámám květiny a společně se
zavzpomínalo, jak se v minulosti slavil Mezinárodní den žen.
Na konci dubna byl v lese nasbírán dostatek
dřeva, aby již tradičně 30. dubna večer vzplál
u brodu řeky Berounky oheň a na něm se mohly upálit čarodějnice.
Významnou novinkou uplynulého roku
bylo konání Staročeských májů. Nápad přišel
od pamětníků májů konaných před třiceti lety.
Příprava byla náročná, ale vyplatila se. Děvčata měla krásné kroje, o jejich zapůjčení se
postarala Iva Lemonová, pro hochy vyšila bílé
košile Hana Maršálová. Vše bylo tak, jak má
být. Předchozího dne odpoledne se v předem
vykopané jámě bez pomoci techniky vztyčil
ozdobený král a v podvečer májovníci roznesli
k vrátkům všech májovnic nazdobené břízky.
Vše vypuklo 5. května, kdy za doprovodu hudebního sdružení SLZA se průvod májovníků
vydal nejprve k pomníku padlých, kde byla
položena kytice květů. Poté se průvod vydal
dům od domu, aby chlapci postupně vyvedli
děvčata. Před domem s nimi zatančili a odměnou jim bylo občerstvení. Tak se postupně sešli
všichni májovníci a za doprovodu kapely průvodem došli ke králi, kde byla májová veselice
zakončena tancem a poražením krále. U místní
hasičárny pak měl ještě sólo držitel špičky Jirka
Kocourek. Co bylo na našich májích zvláštní?
Všichni jsme byli mladí tenkrát před třiceti lety.
26. května jsme společně vyrazili na výlet
do Českého krasu. Do Srbska se jelo vlakem
a potom se šlo pěšky po naučné stezce přes
Hostím do Svatého Jana pod Skalou až do Solvayových lomů a zpět do Svatého Jana pod Ska-

lou. Do Žloukovic jsme se ve večerních hodinách vraceli vlakem.
V červnu se konala tradiční Kuličkiáda
a jedna nová akce - Živé Člověče, nezlob se.
Obě akce se setkaly s nečekaným úspěchem.
Také byl uspořádán cyklovýlet podél řeky Berounky spojený s exkurzí a odborným výkladem vodní elektrárny v Hýskově. Za zmínku
stojí účast pana Jiřího Tkadlece, který ve svých
81 letech i přes úmorné vedro absolvoval jízdu
na kole bez problémů a tím přesvědčil nerozhodné a líné cyklisty, kteří váhali mezi jízdou
na kole a pohodlnou dopravou autem. Občerstvení ve stánku v Nižboru pod mostem a přímo v elektrárně bylo vzhledem k horkému počasí nezbytné.
První srpnová sobota je již více jak 40 let
termínem pořádání tradičního Běhu Berounkou. Účast masek i diváků byla hojná a počasí
všem přálo. Večer proběhl v místní hospodě
Country bál se skupinou Stopaři z Berouna.
Na poslední srpnovou sobotu jsme nachystali pro děti Loučení s létem. Odpolední
program pro děti musel být pro vytrvalý déšť
zrušen, ale k večeru pršet přestalo a večerní táborák s opékáním buřtů a lampiónový průvod
se konaly podle plánu.
8. září se konal druhý ročník Volného splutí
Berounky, kdy 13 kanoí a hasičský raft zdolaly nástrahy řeky na trase Branov – Žloukovice
se střídavými úspěchy a neúspěchy. Obzvláště zrádná byla zastávka ve Zbečně u pojízdné
říční občerstvovací stanice, kterou obsluhovala
Hana Maršálová s Ríšou Novákem.
Další zářijovou akcí byl koncert trampské
skupiny Kamarádi Staré řeky. Účast byla hojná
a všichni přítomní se dobře bavili.
A aby toho v září nebylo dost, tak jsme společně se Svazem ochránců přírody prořezali
a zlikvidovali křoví a suché stromy v oblasti
U křížku v polích nad vsí. Byl opraven a natřen
křížek i s podstavcem. Zbytky materiálu byly

použity na opravu křížku při příjezdu do obce.
Drakiáda (Memoriál Lea Merežky) se konala tradičně první sobotu v říjnu. Na letišti
U Sirotků se za ideálního počasí sešlo přes 80
pilotů draků všech velikostí a podob. Bylo teplo, svítilo slunce a dokonce foukal po mnoha
letech i vítr. Byl to poslední teplý a slunný den
loňského roku.
13. října byla uspořádána posvícenská taneční zábava, ale bohužel s menší účastí. Zato
následující pondělí při pěkné hodince bylo
přísálí hospody plné. Hned ráno se účastníci
poklonili a položili květiny u pomníku padlých
hrdinů a po celý den se o zábavu postaralo hudební sdružení SLZA.
20. října se po mnoha letech znovu obnovil překrásný výhled na řeku a naše milované
Žloukovice, když bylo prořezáno křoví u lavičky na vyhlídce nad vsí. O týden později v blátě
a za hustého sněžení jsme nařezané větve naložili do přistaveného kontejneru.
V listopadu tradičně chodíme na zahrádkářskou výstavu do nižborského zámku. Jinak
tomu nebylo ani letos. Po prohlídce výstavy se
účastníci vydali pěšky zpět do Žloukovic.
Mikulášská besídka se v místní hospodě
konala dne 8. prosince. Role Mikuláše se ujmul
Franta Lemon a čertice šenkýřka Klára. Anděl
tentokrát chyběl, asi všichni zlobili. Mikuláš
s čertem rozdávali drobné dárky, obdarovaní pro pobavení všech přítomných přednášeli
básničky, nebo vtipy. Pro dobrou zábavu nám
opět zahrála SLZA s Bédou Paurem.
Na Silvestra se sešlo několik členů klubu,
aby se s ostatními přítomnými důstojně rozloučili se starým rokem a přivítali nový rok 2013.
Rok 2012 byl pro nás dobrým rokem a tak
zveme všechny členy a příznivce, aby nám zachovali přízeň a dále se zúčastňovali našich
akcí v roce 2013.
Ivan Sirotek
guvernér Klubu přátel Žloukovic

Střecha kapličky
se dočká opravy
V letošním roce a právě v tomto měsíci by
měla být „konečně“ zahájena oprava krovu
a střechy barokní kapličky ve Žloukovicích.
Déle než rok a půl trvala jednání s pracovníky památkové péče a projektanty, než
byla nalezena shoda na způsobu provedení
opravy krovu a nové střechy. Oprava bude
trvat cca dva měsíce a na konci by měla
být střecha kapličky zakryta, tak jako kdysi
v minulosti, celkem devíti řadami šindelů.
Opravu bude provádět tesařská firma pana
Koláře z Kounova . Cena se pohybuje kolem
360.000,- Kč. Doufáme, že na tuto akci obec
získá alespoň částečnou dotaci z Ministerstva kultury ČR.
OÚ Nižbor

strana 5

Nižborský list

Z Mateřské školy Sluníčko Nižbor
CO BYLO?
➽ Ohlédnutí za vánočními svátky
Když vycházely minulé Nižborské listy,
zrovna jsme se chystali na vánoce. Prosinec
začal tradičním vánočním Jarmarkem v základní škole, jehož se účastnily i děti z mateřské školy. O hudbu se postarali manželé
Hrachovcovi, kteří s dětmi z mateřské i základní školy nacvičili řadu koled.
Stejně jako v loňském roce jsme přijali
pozvání na předvánoční čokoládu u nádherného, každý rok většího a bohatšího betlému Osmana Laffity. Děti obdivovaly malé
figurky, krásné scenérie, ale i hrající kolotoč
a opravdového živého miniaturního koníka,
který není větší než někteří psi. Ve sváteční
atmosféře děti zazpívaly několik vánočních
písní v různých jazycích a pak už mohly obdivovat výstavu.

Po školních besídkách, na něž Stonožky
i Sovičky pilně a dlouho nacvičovaly, a tradičním vánočním představení „Vánoční
příběh“ s hudbou a loutkami nás již čekaly
prázdniny.
➽ Začíná nový rok
V lednu se mateřská škola otevřela
v nové podobě a pro více dětí. Do nově vybudované třídy nastoupilo 14 nejmladších
dětí a nová paní učitelka. Zaměstnanci
obecního úřadu, mateřské školy i někteří
dobrovolníci usilovně pracovali, aby se vše
podařilo připravit včas. Tyto nejmenší děti
i jejich rodiče mají za sebou náročnou životní změnu a období zvykání, ale již dnes se
všichni chovají, jako by k nám chodili odjakživa. Mateřská škola „Sluníčko“ má tak
k dnešnímu dni 70 dětí a 10 zaměstnanců.
Začátek roku nám všem zpříjemnila návštěva pana Bílého s živými zvířátky. Pořad
Cesta kolem světa propojený pásmem veselých písniček si užily děti z mateřské školy
i z Makoviček.
V zasněženém zimním období jsme již
tradičně uspořádali tradiční dětský kar-
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neval a soutěž masek se spoustou soutěží,
balónků, s tancem – a hlavně s odměnami.
Děti si také vyrobily masky na Nižborský
masopust.
Letošní hromady sněhu dětem umožnily
časté sáňkování a bobování během vycházek. Prostranství před školkou se změnilo
v parkoviště sáněk, některé děti takto jezdily
do školky I domů.
Poslední sníh nám nezabránil ve výletu
do pražského divadla Minor na představení
Psina.
Od ledna můžeme díky laskavosti sklárny nabízet další část našeho zdravotně
preventivního programu, návštěvy sauny.
Pravidelným saunováním se snažímě děti
otužovat a zlepšit jejich odolnost vůči respiračním onemocněním. Saunování v areálu
Rückl Crystal je pro
děti z mateřské školy zdarma, protože
sklárna dává saunu
k dispozici bezplatně. Pro velký zájem
ze strany rodičů se
v sauně tentokrát střídají děti ze dvou tříd,
Stonožky i Sovičky.

ručně vypěstovaných ředkviček či hrášku
(a že bychom zkusili i dýni?).
➽ Sponzorský dar
Zatímco jsme chystali semínka a přemýšleli, co vlastně vypěstujeme, překvapil
nás sponzorský dar místního Svazu zahrádkářů. Peníze využijeme na rozšíření našich
zahradních aktivit a ekologickou výchovu.
Děkujeme!
➽ Interaktivní tabule aneb multimédia
již ve školce
Dnešní děti vyrůstají obklopeny moderními technologiemi, které se rychle vyvíjejí
a jsou pro ně běžnou součástí života. Děti
jsou orientovány převážně vizuálně, daleko
více, než jsme byli my. Vzdělávání je nutné
přizpůsobit moderním trendům, do škol
vstupují počítače. Dorazily i do Nižboru.
Od začátku roku 2013 mají děti navštěvující Mateřskou školu „Sluníčko“ k dispozici multimediální zařízení, interaktivní
tabuli Smartboard, která poskytuje přístup
k různým výukovým aplikacím a aktivitám
z prostředí internetu.

Děti také měly
možnost
navštívit
samotnou
sklárnu,
prohlédnout si její
provoz a seznámit
se se zajímavou prací sklářů a brusičů.
Možná I mezi dětmi z naší mateřské školy vyrůstají budoucí
skláři… Zatím si děti zkoušejí práci se sklem
ve školce, například malbu na sklo či koláž,
k čemuž využívají právě materiál darovaný
sklárnou Rückl Crystal. Pod vedením paní
učitelky Mazancové vznikají během celého
roku na výtvarném kroužku pozoruhodné
originály.
CO BUDE?
➽ Vztah k přírodě a ekologická výchova
- využijme zahradu!
Již od loňska se však důkladně připravujeme na jaro. Jako úplná novinka přibyly
na školní zahradě krásné dubové zvýšené
záhony, na nichž budou děti od letošního
jara pěstovat několik druhů zeleniny.
Ačkoli žijeme na venkově a za každým
druhým plotem můžeme pozorovat zahradnické úsilí, bouřlivý růst, pletí, hnojení
a sem tam i krtka, mnoho dětí i u nás žije
bez zahrádky. Ani ty ostatní nejsou často
více než pozorovateli zahradnického úsilí svých rodičů. Tyto školní záhony budou
však jen jejich. Děti si zkusí, jak se pěstují
rostliny, co potřebují ke svému růstu, ale
hlavně si budou moci užít radost z vlastno-

Už nejmenší děti s ní mohou pracovat
při sledování krátkých pohádek nebo při
hrách s obrázky, ale především je využívána k interaktivní práci s předškoláky. Děti
mohou hrát didaktické hry, rozšiřovat své
schopnosti, tříbit logiku a učí se základy
práce s počítačem. Také mohou sledovat
příběhy k probíraným tématům, kreslit, psát
a používat interaktivní pracovní listy.
➽ Zápis
Zápis do Mateřské školy „Sluníčko“
na školní rok 2013/2014 se koná dne 16.
května od 13 hodin v budově mateřské školy ve třídě Soviček. Rodiče si přinesou rodný
list dítěte a vlastní občanský průkaz.
Mgr. E. Horváthová, ředitelka MŠ

Nižborský list

Ve zkratce z nižborské základní školy
Ve škole se nenudíme, spoustu akcí
provádíme.
➽ Dne 31. 1. 2013 proběhl zápis do 1. třídy. Přijato bylo 14 dětí, 6 dětí
žádá o odklad školní docházky.
➽ V 1. třídě předvedl pan Dobrý svou řemeslnou dílnu, děti získaly zajímavé informace a praktické dovednosti. S pomocí dětí vyřezal z doneseného materiálu kouzelné postavičky zvířátek, které si mohly děti
odnést domů. Do konce roku proběhne tato ukázka ve všech třídách.
➽ Od února je ve škole v provozu nová interaktivní tabule, která byla
pořízena z peněz projektu EU - peníze školám. Žáci pracují s výukovými programy, které pro ně byly v rámci projektu vytvořeny. Škola také
zakoupila nové výukové programy ze sponzorského daru nižborských
zahrádkářů, kterým patří naše poděkování.
➽ Hudebně nadaní žáci se přihlásili do pěvecké soutěže mladých talentů, Králodvorská Koruna, kterou pořádá SZUŠ Králův Dvůr.

➽ pokračování v řemeslné dílně p. Dobrého
➽ soutěže ve třídách k Světovému dni vody
Duben
➽ projektový den ke Dni ptactva
➽ Den Země (úklid kolem školy a na školním hřišti)

Plánované akce:
Březen
➽ exkurze ve sklárně (1., 2. a 3. třída)
➽ planetárium Praha (program o Sluníčku a Měsíčku pro 1., 2. a 3.
třídu)

Berounská nemocnice
prodloužila ordinační
dobu chirurgie
Chirurgická ambulance Nemocnice Beroun
prodloužila od 1. února 2013 ordinační hodiny
do 19 hodin také v pátek, o víkendech a státních
svátcích. Po 19. hodině pak zajišťuje ošetření,
stejně jako dosud, Nemocnice Hořovice, která má
chirurgické lůžkové oddělení. Berounská nemocnice tímto krokem v rámci svých možností vychází vstříc občanům její spádové oblasti, i jejím
návštěvníkům - i při výletě za krásami Berounska
se může stát něco, co vyžaduje ošetření chirurgem. Navíc, některé typy úrazů jsou četnější
o víkendech a svátcích. Samozřejmě, že nejde jen
o úrazy - je řada dalších zdravotních komplikací,
při nichž je nutné chirurga vyhledat co nejrychleji. Chirurgickou ambulanci Nemocnice Beroun
můžete tedy nyní vyhledat, bez předchozího objednání, jako je tomu u ostatních ambulancí, denně od 7 do 19 hodin.
Vlasta Dolejšová
mluvčí Nemocnice Beroun

Čas konání bude upřesněn na plakátcích, které budou vyvěšeny před akcí.
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22. ročník Nižborské hokejbalové ligy
Nižborská hokejbalová liga završila na
začátku února svůj 22. ročník. Celkem šest
týmů bojovalo o cenný pohár, který si nakonec pro sebe uzmul nově vytvořený tým
kolem ostrostřelce Bohumila Gottharda a
mladého otročíněvského štírka Martina Kohouta. Celek Mighty Riders soutěži po celou
dobu dominoval, ztratil pouze jeden bod se
svým nejbližsím pronásledovatelem, berounským týmem HC Perun, a po zásluze
ve své premiérové sezoně získal prvenství.
Situace na dalších místech už tak jednoznačná nebyla. Přispěla k tomu nebývalá vyrovnanost všech týmů soutěže, včetně no-

váčka Vikings Beroun. Každý z týmů střídal
lepší okamžiky s horšími a hokejbalové zápasy měly pokaždé náboj, což v uplynulých
sezonách nebývalo. Týmům se podařilo se
ctí popasovat i s nebývalou sněhovou nadílkou a přes to, že led či sníh mnohokrát pokrýval většinu hřiště, hráči dokázali, že hokejbal lze v Nižboře hrát za každého počasí.
Tabulka Nhl 2012/13: 1. Riders Kladno 29
b., 2. HC Perun 19, 3. Žlubinec Kings 15, 4.
Diablo/Lovosáry Beroun 13, 5. HC Lemra
Nižbor 10, 6. Vikings Beroun 4.
Individuální ceny Nhl 2012/13: Nejproduktivnější hráč soutěže: Bohumil Gotthard

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Šestý ročník cykloorientačního“ závodu“

	
  	
  	
   Nižborský	
  

Pořádá v sobotu 30. března 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

	
  

Šestý ročník cykloorientačního
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Nižborský freecoolin 2013

Kde? okolí Nižbora
Kdy? 15. 6.2013
Jak? Cykloorientační závod dvojic na horských kolech. (PRO KAŽDÉHO, KDO UMÍ NA KOLE)
 Cílem závodu je v určeném časovém limitu 6 nebo 8 hodin (ten si určíte sami podle své fyzičky)
objet co největší počet různě bodovaných kontrol rozmístěných v okolí Nižbora (asi 40 kontrol
vzdálených max.do 30 km od Nižbora) a nasbírat tak co nejvíce bodů. (tzv. scorelauf)
 Kontroly jsou bodovány podle náročnosti jejich získání (0 – 100 bodů).
 Závodu se mohou účastnit dvojice ve složení : MM muž-muž (koeficient 1),
MM+ muž-muž senioři (koeficient1,1), ŽŽ žena-žena (koeficient 1,2), ŽŽ+ žena-žena seniorky
(koeficient 1,3), MŽ muž-žena (koeficient 1,1), MŽ+ muž-žena senioři (koeficient 1,2). SENIOŘI =
součet věku nad 80 let
 Každý tým obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a je jen na nich, kolik kontrol
v časovém limitu objedou a jakou trasu si zvolí.
 Při překročení časového limitu je penalizace následující: prvních 15 minut – každá minuta = mínus 2
body. Každá další minuta nad prvních15 minut = mínus 5 bodů. Při překročení limitu o 60 minut =
diskvalifikace.
 Výše startovného je 400,- Kč do 31.5.2013 a od 31.5.2013 je 500,- za tým (dvojici). V ceně je 1x
mapa, 2x maso, 2x 0,5L nápoj + zajištění závodu.
 Povinnou výbavou účastníků závodu musí být cyklistická přilba pro oba účastníky, 1x mobilní
telefon na tým pro případ nouze.
 Doporučená výbava: mapník, buzola, psací potřeby, základní nářadí, tekutiny. (GPS pro orientaci
není povoleno)!
 Alespoň jeden člen týmu musí být plnoletý.
Kontakt na mě: Filip Filip – tel.: 777 291900, email.: filip.filip@c-box.cz
Zde je možno se i přihlásit formou: SMS / emailem / osobně
Další informace naleznete na :

www.freecoolin.estranky.cz

(Riders Kladno). Nejproduktivnější hráčka
soutěže: Iva Sevaldová (Diablo Beroun). Nejlepší hráč nad 40 let: Petr Říha (HC Perun).
Nejlepší hráč do 20 let: Jaroslav Vaníček
(Vikings Beroun). Nejpozoruhodnější hokejbalový počin sezony: František Ježek (HC
Lemra) za gól, vstřelený brankářem.
Kanadské bodování:
1. Gotthard Bohumil (Riders) 31+22 53
2. Kohout Martin (Riders)
17+18 35
3. Dvořák Jiří (Diablo)
12+7 19
4. Podráský Marek (Riders) 10+9 19
5. Manda Radek (Žlubinec) 11+5 16
-itr-

Fotbalové
jaro startuje
A-MUŽSTVO: OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
So 23. 3. 15:00
Nižbor - Komárov
Ne 31. 3. 15:00
Trubín - Nižbor
So 6. 4. 16:30
Nižbor - Zdice
So 13. 4. 16:30
Újezd - Nižbor
So 20. 4. 17:00
Nižbor - Č.L.U. „B“
So 27. 4. 17:00
Nižbor - Stašov
So 4. 5. 17:00
Tlustice - Nižbor
So 11. 5. 17:00
Nižbor - Podluhy
Ne 19. 5. 17:00
Chlumec - Nižbor
So 25. 5. 17:00
Nižbor - Osek
So 1. 6. 17:00
Karlštejn - Nižbor
So 8. 6. 17:00
Nižbor - Neumětely
So 15. 6. 17:00
Praskolesy - Nižbor
B-MUŽSTVO: III. TŘÍDA MUŽŮ
Ne 24. 3. 14:00
Nižbor B - Kublov
Ne 31. 3. 15:00
Svatá - Nižbor B
Ne 7. 4. 14:00
Nižbor - Srbsko
Ne 14. 4. 16:30
Hudlice - Nižbor
Ne 21. 4. 14:00
Nižbor - Vysoký Újezd
Ne 28. 4. 14:00
Nižbor - Tetín
So 4. 5. 17:00
Zadní Třebaň - Nižbor
Ne 12. 5. 14:00
Nižbor - Broumy
Ne 19. 5. 17:00
Lužce - Nižbor
Ne 26. 5. 14:00
Nižbor - Nový Jáchymov
Ne 2. 6. 17:00
Loděnice B - Nižbor
Ne 9. 6. 14:00
Nižbor - Tmaň
Ne 16. 6. 10:15
Cembrit - Nižbor
ŽÁCI - OKRESNÍ PŘEBOR
So 23. 3. 12:30
Nižbor - Komárov
Ne 31. 3. 12:30
Újezd - Nižbor
So 6. 4. 14:00
Nižbor - Zdice
Ne 14. 4. 14:30
Žebrák - Nižbor
So 27. 4. 14:30
Nižbor - Tetín
So 4. 5. 14:30
Tlustice - Nižbor
So 11. 5. 14:30
Nižbor - Podluhy

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 800 výtisků
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