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Obec Nižbor žádá
o dotační finance

Únorový mlžný opar nad Nižborem od Ovčína

Seznam dotačních titulů, o které obec
žádala na rok 2011:
Fondy Středočeského kraje pro rok 2011
Středočeský fond kultury a obnovy památek
- oprava fasády, zámek Nižbor
Středočeský fond rozvoje obcí a měst – obnova dolního nádvoří, zámek Nižbor
Středočeský fond podpory dobrovolných
hasičů – vybavení zásahové jednotky
Ministerstvo kultury ČR - podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP III.
Oprava fasád - zámek Nižbor
Státní fond dopravní infrastruktury
Cyklostezka Panská louka (můstek přes
Habrový potok)

Po nové cyklostezce z Berouna
do Nižboru už v listopadu

Od listopadu 2011 dojedou cyklisté z Nižbora do Berouna po nové cyklostezce, na jejíž
vybudování získala obec finanční prostředky
z dotačního titulu REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI
STŘEDNÍ ČECHY (ROP).
Nově budovaná cyklostezka začne v Nižboru u jezu a bude pokračovat po pravém
břehu řeky Berounky až do Stradonic, kde
se napojí na stávající komunikaci, po které
se cyklisté dostanou až k stávající chatové
zástavbě proti hýskovskému jezu. Po nově
vybudované cyklostezce dojedou až na hranici s berounským katastrem, kde se napojí
na stávající cyklotrasu „Po stopách Českých
králů“. Vzhledem k relativně složitým podmínkám v této lokalitě dojde k zásahu do stávajícího svahu, což si vyžádá vybudování

zárubních zdí a nové dřevěné lávky, kterou
se překlene stávající úžlabí. Podél paty stávajícího svahu bude zřízen násyp, který ochrání
cyklostezku před zaplavováním vodou při
zvýšené hladině řeky Berounky.
Dle požadavků Správy CHKO Křivoklátsko
bude povrch cyklostezky kombinací kaleného
štěrku a penetračního makadamu. Celkové
výdaje na realizaci akce se pohybují kolem 14,9
mil. Kč, z toho dotace činí 80%. Termín realizace je listopad 2011. Příjemcem dotace je obec
Nižbor. Akce je spolufinancována městem
Berounem a obcí Hýskov v návaznosti na velikosti jejich podílu na celé akci. Tímto způsobem bude řešena i údržba cyklostezky v dalších
letech. V současné době se připravuje vypsání
veřejné zakázky na realizaci této akce.
OÚ Nižbor

strana 1

Nižborský list

Do berounské nemocnice
se můžete objednat přes internet

Nemocnice Beroun zajišťuje nejen
lůžkovou péči, ale i poměrně široké spektrum
péče ambulantní. V řadě ordinací pak nabízí
pro pacienty možnost objednat se i na pozdní odpolední hodiny, tak, aby jim potřebné
vyšetření co nejméně narušilo jejich pracovní povinnosti. Do pozdních odpoledních
hodin několikrát v týdnu ordinují například
lékaři v ortopedické ambulanci, zde dokonce
minimálně jednou v měsíci také o víkendu,
prodloužené hodiny pak nabízí i ambulance
urologická a sonografie.
V současné době prodloužila svoje
ordinační hodiny také ambulantní kardiologie. S otevřením nové budovy fyziatrie
a rehabilitačního lékařství v prosinci minulého roku se v berounské nemocnici
podstatně rozšířila také možnost ambulantní

rehabilitační péče. „Nabízí široké spektrum
služeb, dokonce i akupunkturu, která však
není zdravotními pojišťovnami hrazená.
Do jednotlivých ambulancí nemocnice se
pacienti objednávají prostřednictvím recepce
ambulantních služeb,“ uvedla mluvčí nemocnice Vlasta Dolejšová s tím, že lze využít
linky 311 745 272 nebo 311 745 329. V objednávkovém systému nyní berounská nemocnice
přináší novinku, možnost on-line objednání
prostřednictvím internetu. Objednávkový
formulář i s návodem všichni zájemci naleznou na webových stránkách nemocnice www.
nemocnice-beroun.cz. Pochopitelně, že zde
naleznou celé spektrum zdravotnické péče,
včetně všech novinek a na řadě fotografií se
přesvědčí, jak se nemocnice, proti stavu před
zhruba třemi lety, zcela zásadně proměnila.

Ceny Český lev a Trilobit opět
z rukou nižborských sklářů

Očkování psů

Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 15. dubna 2011.
V Nižboru před základní školou
od 16 hodin, ve Žloukovicích před prodejnou v 17 hodin a ve Stradonicích
na návsi od 17.30 hodin.

Kde na Berounsku
seženete kominíka?

Od 1. ledna 2011 platí nová vyhláška,
která určuje, že se komíny musejí nejen
vymetat, ale i důkladně kontrolovat.
Návštěva kominíka je povinná a musí přijít
minimálně jednou za rok. Po prohlídce
komínu obdrží zákazník zprávu o stavu
spalinové cesty, která platí jeden rok.
Ve zprávě jsou vypsány závady a termíny
jejich odstranění. Kromě kontroly je podle
vyhlášky povinné i jednoroční vyčištění
komína.
Jak často čistit komín:
n Rodinné a bytové domy do výkonu kotle
50 kW
Plyn 1 x ročně
Pevná paliva 2 x ročně
Lehký topný olej 3 x ročně
n Chaty a chalupy u všech druhů paliva
1x ročně
Níže přinášíme přehled některých
kominíků z nejbližšího okolí. Ve většině
případů se jedná o údaje Společenství
kominíků ČR.
n NEUBAUER Robert, Pod Květy 26,
267 29 Zadní Třebaň, telefon: 603 541 595
n RÁKOSNÍK Jiří, Hradební 1365, 268 01
Hořovice, telefon: 603 801 428
n ENDRŠT Josef, Chyňava - Libečov 25,
telefon: 604 828 369

n HAKEN Jiří, Ohrazenice 108, 26223
Jince, telefon: 774642211
n ŘEZNÍČEK Josef, Pod Královkou 356,
26223 Jince, telefon: 603261037

n SVOBODA Miloslav, Šamonilova 148,
25219 Rudná, telefon: 603588429

Petr Vachler s prezidentem společnosti Rückl Crystal Jiřím Rücklem.
Nižborští skláři odlili v sobotu 22. ledna
sošky Českého lva. „Z olovnatého křišťálu je
odlijí při teplotě 1150 stupňů Celsia. Jedná
se o nejdražší sklovinu, která se používá pro
luxusní broušené sklo. Má vysokou brilanci v těch místech, kde jsou řezané plošky.
Dochází zde k velkému lomu světla,“ popsal
za nižborskou sklárnu její majitel Jiří Rűckl.
Letošní výroba Českých lvů je v nižborské
sklárně Rückl Crystal jubilejní. „Pro filmovou akademii je dodáváme již desátým
rokem. Soutěž má vždy přibližně osmnáct
kategorií. Přitom jich vyrábíme kolem třice-
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ti. Nikdo totiž dopředu neví, kolik umělců
bude v jedné kategorii odměněno,“ vysvětlil
Jiří Rűckl.
Zrození sošek si nenechal ujít ani Petr Vachler,
který je zakladatelem nejprestižnější české filmové soutěže a zároveň ji také režíruje. Sklenění lvi zůstali v nižborské sklárně až do 5.
března, kdy se v pražské Lucerně uskutečnil
18. ročník filmové ceny Český lev.
V lednu putovala ocenění z rukou nižborských sklářů i v Berouně při předávání cen
Trilobit, které každoročně uděluje Český filmový a televizní svaz FITES.

n HEISSLER Antonín, Hogerova 811,
15000 Praha 5, telefon: 604149936
n KRÁLÍK Ladislav, Sochanova 1128,
16300 Praha 6 - Řepy, telefon: 602341536

n RYCHETSKÝ Petr, Španielova 1273,
16000 Praha 6, telefon: 222712710
n ČERNÝ Václav Čs. armády 5, 26101
Příbram, telefon: 607767842
n HELEBRANT Zdeněk, Čs.legií 1875,
26901 Rakovník, telefon: 603919295

n MAROUŠEK Jaroslav Ing., Pařížská 2161,
27208 Kladno 2, telefon: 737272627

n Kominictví Pechlát, Kročehlavská
72, 272 01 Kladno, telefon: 773 952 811
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Usnesení zastupitelstva obce Nižbor

ze dne 3. 2. 2011

Pověřuje:
n Zastupitele k dodání dokladů ke koncepci
rozvoje obce.
n Radu obce a zastupitelku K.Jonášovou zahájením přípravy vypsání výběrového řízení
na obsazení místa ředitelky mateřské školy
Sluníčko .
Nesouhlasí:
n s zařazením ostatních došlých žádostí
(kromě žádosti Z2 N1 a Z2 Ž1) do změny
územního plánu č. 2.
Schvaluje:
n Ověřovatele zápisu, mandátovou komisi
a doplněný návrh programu jednání.
n Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku (otevřené řízení) na projekt „Bezpečně za prací a vzděláním“.
n Složení výběrové komise pro hodnocení
došlých nabídek na výše uvedený projekt
ve složení K. Zusková, I. Týlová, ing. T. Havel, I. Kermesová, M. Holotinová (náhradníci T. Hanák, I. Pavlová, ing. D. Vilhelmová).
n Podmínky výzvy k podání nabídek
na projekt „Cyklostezka Panská louka“ bod
2 b zápisu a složení výběrové komise a jejích
náhradníků - K. Zusková, P. Hučko, F. Filip
(náhradník T. Hanák).
n Firmu Strabag a.s. jako realizační firmu
na stavební akci „Nižbor - zámek, obnova
dolního nádvoří“.

Obecní úřad Nižbor
pořádá
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro Diakonii Broumov
(Centrum sociálních služeb)
Přinést můžete:
4 oblečení všeho druhu, polštáře,
deky,
4 lůžkoviny, ručníky, utěrky,
přikrývky.
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené pouze v igelitových pytlích.
Ne v otevřených igelitových taškách!
Výše uvedené věci můžete nosit
do zasedací místnosti Obecního úřadu Nižbor.
Sbírka proběhne ve dnech:
úterý
26. 4. od 8.00 do 15.00 hod.
středa 27. 4. od 8.00 do 17.00 hod.
čtvrtek 28. 4. od 8.00 do 15.00 hod.
pátek
29. 4. od 8.00 do 12.00 hod.
Děkujeme za pomoc
Obecní úřad Nižbor

n Zařazení žádostí uvedených pod označením Z2 N1 a Z2 Ž1 do změny č. 2 územního
plánu obce Nižbor.
n Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.
na akce IV-12-6011452/1 (kNN pro E398) pro
k.ú. Žloukovice a IE-12-6003920 Stradonice
úprava venkovního NN-AES- č.p. 63 a 60.
n Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,Kč Klubu Zvonek Králův Dvůr.
n Odkoupení oddělených částí z pozemků p.č. 272/2, 266/1, 266/6 a 266/5 v k.ú.
Stradonice, které obec nechala vyasfaltovat
a které tvoří součást místní komunikace
za odhadní cenu 70,- Kč/m2.
n Výsledky provedené inventarizace.
n Vyhotovení dokumentu s uvedením nejbližších termínů jednání zastupitelstva.
n Návrh údržby stromů z akce „Nižborské

sázení“ a jeho další pokračování dle podmínek uvedených v bodě 21 zápisu.
n Nákup staršího stanu dle podmínek uvedených v bodě 22 zápisu.
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.

KONKURS
Zřizovatel: Rada obce Nižbor v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, konkursní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje konkurs na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Mateřské školy „Sluníčko“
Nižbor 119, 267 05 Nižbor
Požadavky na uchazeče:
1. Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.
2. Znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení.
3. Organizační a řídící schopnosti.
4. Občanská a morální bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
1. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení).
2. Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, atd.).
3. Strukturovaný profesní životopis.
4. Písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4.
5. Čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění, (nedokládají
uchazeči narození po 1. 12. 1971).
6. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání.
7. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2011
Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2011 do 10.00 hod. na adresu Obecní úřad Nižbor, Nižbor
č.p. 26, 267 05 Nižbor, v zalepené obálce označené slovy: „Konkurs – Mateřská škola „Sluníčko“ - neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.
Případné dotazy adresujte na e-mail: obec.nizbor@telecom.cz nebo na tel. číslo 311693213 (starostka
Kateřina Zusková).

strana 3

Nižborský list

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů se v České
republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
přinese celou řadu novinek, které souvisejí
s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích
sčítání:
n Formuláře pružně reagují na vývoj
ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz
na registrované partnerství.
n Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky,
automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro
statistiku důležitá pouze otázka, zda má
rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu.
n Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat
je on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější
vůbec.
n Sčítacími komisaři budou asi v 95%
případů pracovníci České pošty.
n Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.
n V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni
pomoci se všemi dotazy o sčítání.
n Na podzim 2010 se ve školách v celé
republice uskutečnilo tzv. Minisčítání,
ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje
užitečné a zajímavé.
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se
soupisy obyvatel tvořily už ve středověku,
kdy sloužily panovníkům k vojenským
a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického
kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit
rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny
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Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.
Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo
současně a jednotně na celém území soustátí.

Rozsah informací i
kvalita dat se
začala významně zvyšovat od roku 1869,
kdy se uskutečnilo první moderní sčítání
lidu na našem území. Jediné sčítání, které
se v novodobé historii Československa
nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.
Základní termíny sčítání lidu
n 26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost,
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně
sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet
domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře. Každá domácnost najde
ve schránce letáček nejpozději 6. března.
n 7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
n 25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
n 26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoliv poště
n 14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo
osobně předávat sčítacímu komisaři.

n 20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici
pro informace o sčítání lidu číslo Českého
statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude
také fungovat informační email info@scitani.cz.
Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři
začnou roznášet sčítací formuláře, najde
každá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce
lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno
sčítacího komisaře, který formuláře přinese,
číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu,
aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu
formulářů prokazovat speciálním průkazem
sčítacího komisaře, který bude předkládat
při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7.
do 25. března každou domácnost v ČR
a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či
podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem
tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít
formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě
vašeho trvalého bydliště, bude už
na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře
předávat na jiné adrese, vyplní komisař
údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.

Nižborský list
Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O.
Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost,
předá vám komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc
a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny
budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština,
ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín
návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu
doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám
do schránky Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno
jméno komisaře, číslo průkazu a termín,
kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani
druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit
si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným
místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března
2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv.
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se
dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line,
předáte je komisaři osobně a nebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat
formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob,
jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.
scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře
on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře
na internetu, potřebujete papírové
formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden,

který kombinuje čísla a písmena). Těmi
se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře
se vám váš formulář a můžete začít
vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře byly
statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti
je pro on-line vyplnění potřeba Adobe
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude přímo
na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší
verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili
na
osobním
odevzdání
formulářů, přijde komisař v domluvený
čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním,
pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít
možnost být v domluvený čas doma.
Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude
na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné
navržený termín druhé návštěvy změnit
podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani
podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů,
kde bude popsáno, jak můžete formuláře
odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná
infor-mační linka projektu Sčítání lidu
domů a bytů 2011 (v provozu denně
8 - 22 hod. od 26. února do 20. dubna
2011), e-mail: info@scitani.cz, web:
www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře
není pouze roznést a sebrat formuláře,
ale také pomoci každému, kdo nebude
některé z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém
případě jsou komisaři připraveni nechat
si údaje např. od nemocného, staršího
či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.
Sčítání lidu: bezpečnost
na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění
bezpečnosti všech sbíraných dat, je
nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při
sčítání lidu má. Celé sčítání lidu
připravujeme ve spolupráci s Úřadem
pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních
norem, které se sčítáním souvisejí.

Sběr
železného
šrotu
Fotbalový oddíl SK Nižbor pořádá v sobotu 16. dubna od 9:00
sběr železného šrotu. Prosíme,
abyste jej, z důvodu špatných
zkušeností s některými spoluobčany, vyndavali až těsně před
samotným sběrem. Větší objem, prosíme, zavolejte předem
na tel. čísla 724 747 253 nebo
602 316 991.
Děkujeme
Výbor SK Nižbor

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 30. dubna 2011
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky
STRADONICE
- na návsi
NIŽBOR
- na autob. otočce u mostu
- Šňárová - na otočce busů

8.30 - 8.40
8.50 - 9.00
9.10 - 9.30
9.40 - 9.50

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)
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ
KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ
MÍSTA JE ZAKÁZÁNO!
Obecní úřad Nižbor

Prodej pytlů na odpad

Žluté pytle na plasty (35,- Kč) a černé pytle na komunální odpad (44,- Kč)
je možno zakoupit v prodejně potravin
u výkupu lahví, v trafice a na Obecním
úřadu Nižbor.
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Bedřich Smetana a Nižbor

Bedřich Smetana, když uslyšel v cizině
o tom, že se v Čechách pomýšlí na vybudování českého divadla, nedal se zdržeti,
nemeškal a vrátil se zpět do vlasti. Stalo se
tak v polovici května roku 1862. Smetana
zřízení českého sídla Thaliina v samotných jeho počátcích činně a usilovně podporoval také tím, že v prospěch českého
divadelního stánku pořádal po Čechách
koncerty. Takovýto Smetanův koncert
si v neděli, dne 24. srpna 1862 vyslechlo
občanstvo na národní besedě, pořádané
v Berouně místním zpěváckým spolkem
Slavoš.
Nebylo těch opravdu českých podniků
na začátku šedesátých let devatenáctého století na Berounsku tak mnoho. Byly to pouze dva večery, prodchnuté českým duchem,
jež předcházely slavošské srpnové besedě.
Byla to beseda z 3. února 1861, při ní mimo
pana Nápravníka a jiné pány z Prahy úspěchy sklízel pražský humorista Přerhof, který
znamenitě improvisoval tenkrát Riegrovu Píseň kovářskou. Oblíbený deklamátor Přerhof
účinkoval v Berouně U českého dvora také
dne 3. listopadu 1861, kdy vedle něho zábavní program obstarali pánové Lukes, Ferdinand Heller a Ludvík Procházka.
Jmenovaní právě tři vynikající pražští hudebníci těšili se v Berouně velmi vřelým sympatiím. Dokazuje to okolnost, že berounský
zpěvácký spolek, který roku 1862 jmenoval
známého šlechtice vlastence a prvního předsedu pražského zpěváckého spolku Hlaholu, dr. Rudolfa Thurna Taxise prvním svým
čestným členem, nemeškal zvoliti za čestné
svoje údy hned také mistra Lukesa, Hellera
a Procházku.
Listopadová berounská zábava z roku
1861 byla pořádána v prospěch pohořelých
ve Vráži, pod protektorátem choti školního
rady, paní Wenzigové. Se svou chotí zavítal
tenkrát do Berouna i pan rada Wenzig, pozdější předseda Umělecké besedy, tenkrát již
poslanec. Byl tu i druhý říšský poslanec Josef
Macháček. Je zajímavé a charakteristické pro
vývoj národního uvědomění na Berounsku,že české zábavy účastnilo se na počátku let
šedesátých 19. století nejširší berounské okolí. Byli tu z Králova Dvora, ze Staré a Nové
Huti, z Lochovic, ze Zdic, ze Žebráku a Hořovic. Takovou příchylnost k Berounu bychom dnes marně asi hledali.
V neděli, dne 24. srpna 1862 ač bylo velmi špatné počasí, beseda zpěváckého spolku
Slavoš, podle zprávy Národních listů z 2.
září 1862, pořádaná v nově zřízených místnostech Na Plzeňce, byla navštívena rovněž
velice četně. Přijel se svou chotí, kněžnou
pan dr. Rudolf z Thurn Taxisů, první čestný
úd Slavoše, meškající právě v Králově Dvoře
u poslance Macháčka. Byl tu přítomen i pan
Macháček sám. Z Prahy přijel též druhý čestný úd berounského zpěváckého spolku, pan
Ludvík Procházka.
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A zase přišli, nedbajíce nepohody dychtivý posluchači z celého kraje, z okolí dílem
dosti vzdáleného, jako ze Zdic, Žebráku,
Hořovic, z Nového Jáchymova, z Nižboru
a z Nové Huti. Obecenstvo prý bylo velmi
vybrané, mezi nímž by si snad c.k. páni úředníci ničehož nebyli zadali, kdyby již jednou
od své zásady, nevšímati si zábav a společnosti měšťanstva, ano zrovna se jim vyhýbati,
byli upustili a besedu navštívili. Ovšemť, nevadila jejich nepřítomnost.
Beseda vydařila se velmi skvěle, což bylo
zásluhou účinkujících. Slečna Věkoslava
Blažková uchvátila obecenstvo krásným
a dojemným zpěvem. Pan Smetana, který
schválně přišel účinkovati, totiž k prospěchu Národního divadla, okouzlil nás svou
uměleckou hrou na piano a s ní nad obyčej
spojenou cituplnou přednáškou. Obecenstvo
nemohlo se spokojiti s kusy na programu

udanými, nýbrž slečna Blažková i pan Smetana museli po kousku přidati. Pan Přerhof
pak překvapil obecenstvo velmi pěkně, přetrhnuv a utišiv hlučný potlesk na páně Smetanův koncert deklamovánkou Šumař. Slavoš
zpíval Bendlův Hlahol, Křížkovského Utonulou a K. Slavíka Směs z národních písní. Závěrečný sbor Kde domov můj musel býti opakován, obecenstvo pokaždé vstalo, jen někdo
zůstal před očima užaslého obecenstva jako
naschvál seděti, na důkaz, jak málo úcty má
k naší národní písni, jak málo má šetrnosti
a zdvořilosti k ostatní společnosti.
Po besedě následovala taneční zábava, při
níž se nemálo o nenucenou a svornou zábavu
přičinila výborná hudba novojáchymovských
horníků.
Čistý výnos obnášel osmdesát zlatých.
Z toho pořadatelé odevzdali polovičku mistru Smetanovi jako příspěvek na vybudování
českého Národního divadla, druhá polovina
připadla Slavoši na zakoupení klavíru.
Bedřich Smetana býval hostem v rodině poslance, deklaranta Josefa Macháčka
v Králově Dvoře u Berouna. Deník Venkov

z 31. května 1923 píše, jak za války prusko rakouské v roce 1866 Smetana ujel z Prahy,
a že prý se skryl v Králově Dvoře u Berouna,
poněvadž slyšel, že se naň Prusové zlobí pro
jeho operu Braniboři v Čechách.
Zbabělosti, jak bylo Venkovem naznačeno,ve Smetanově útěku z Prahy před prušáckým vojskem vůbec nelze hledati. Po rakouských porážkách, za nepřátelského postupu
do nitra Čech, Pražáci opouštěli hlavní město hromadně. V prvním návalu a zmatku
někdy nemohli ani dostati povozů. Někteří
dokonce ztratili hlavu tak, že musili mít vůz
za každou cenu a raději platili za cestu z Prahy do Benešova 40 zlatých, do Berouna 50
zlatých, do Plzně 100 zlatých. Jeden uprchlík
prý za povoz do Berouna musil zaplatiti celých 110 zlatých.
Na české západní dráze odjel poslední
vlak z Prahy v pátek, dne 6. července, odvážeje do Plzně i pana místodržitele. Lokomotivy a vagony byly tamtéž dopraveny již dříve.
Počalo se potom s rušením dráhy. Železniční most u Mokropes byl rozebrán, podobně
vzdálenější most přes Radbuzu, výhybky byly
vytrhávány, i tunel u Brodu zasypán.
Nelze se tedy divit, jestliže Smetanovi,
majícímu nepřátele i v samotných Čechách,
v tehdejší dusné atmosféře pražské nezbývalo mnoho času k přemýšlení, jestliže hleděl
včas odjet s jinými uprchlíky.
Dne 30. června ještě byl v Praze, jak ukazuje také prohlášení hudebního odboru
Umělecké besedy z téhož dne Smetanou podepsané, jímž odročena zkouška mužského
sboru a další činnost hudebního odboru až
do příznivějších poměrů. Vedle Smetany toto
prohlášení podepsal František Pivoda, dr. L.
Procházka, Josef Forster a Josef Muller.
Brzo potom Smetana z Prahy ujel. Ale
nikoli do Králova Dvora u Berouna, nýbrž
do jiné osady, Nové Huti nad Berounkou. Píše
o tom deník Národní osvobození číslo 63, ze
4. dubna 1924, kde klavírista Josef Jiránek,
žák Smetanův, otiskl článek Smetanův útěk
před Prušáky. Vypravuje, že to byla zpráva
o královéhradecké bitvě, prohrané dne 3.července 1866, jež Smetanu rozrušila do nejvyšší míry. Pomýšlel hned na útěk. Slečna
Marie Roubalová, klavírní učitelka v jeho
hudebním ústavu, radila mu, aby se uchýlil
do Nové Huti u Berouna, kde byl její otec
sládkem, že se tam sama o byt postará, tam
že Prušáci nepřijdou a také nepřišli. Smetana
slečniny rady uposlechl. Ještě druhého dne
po obdržení zprávy o královéhradecké bitvě
brzo odpoledne s rodinou, malým Jiránkem
a zavazadly, i s peřinami, vypravil se na Smíchovské nádraží. K večeru konečně dostali se
do třetího mimořádného, přeplněného vlaku
a šťastně vystoupili v Berouně, kde na ně již
čekali povozy. V pražském bytu mistrově,
kde zůstala jen stará kuchařka Baruška, brzo
usadilo se dočasně několik pruských důstojníků, ale ničeho nepoškodili.
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Profesor Jiránek píše dále. V Nových Hutích jsme žili idylický život, chodili denně
na delší procházky, jichž se mistr zpravidla
účastnil a při slézání kopců, někdy strmých,
byl vždy první nahoře. Při své útlé postavě podprostřední výše měl ovšem lehkou
chůzi. Ostatně při stoupání po neschůdné
stráni chodil proto napřed, aby nám ukázal,
kudy se to snadněji jde.Tehdy byl ještě pln
života, rád se zasmál a vtipkoval, jeho mladistvá choť se nedala v obém zastíniti. Byla
neobyčejně duchaplná. Své malé dcerušky
měl mistr velice rád. Proto je v hovorech
s námi rád škádlil. Na procházce nebo u jídelního stolu. Mnoho času věnoval komposici. Klavíru jsme tam ovšem neměli. Bydleli
jsme v hostinci.
Po měsíčním pobytu, za kterého se snad
o Prušácích ani nemluvilo, alespoň přede
mnou ne, vrátili jsme se do Prahy a odtud
Smetanova rodina na Lamberk u Obříství
a já do Všejan k otci, který se mne již dočkati
nemohl, neboť neměl o mně zpráv.
Druhý pamětník Smetanova pobytu
v Nové Huti je dcera onoho šenkýře, u něhož tenkrát roku 1866 Smetana bydlil. Je to
paní Marie Růžičková, vdova po knížecím
zahradníku, žijící v Ploskově u Lán u svého
syna lesníka. Upozornil na ni V. Živec, akademický malíř a profesor učitelského ústavu
v Hořovicích. Není toho ovšem mnoho, nač
se stařičká paní z dob svého dětství pamatuje. Ale přece pověděla, že Smetana roku
1866 bydlil a stravoval se u jejího otce, pana
Landy, v hostinci, který stál v místech nynější
parní pily firmy Jirat, a že v blízkosti hospody byly slévárny. Hostinský pan Landa pronajal Smetanovi dva pokoje za sálem a jeho
dvanáctiletá dceruška Márinka, naše vypravěčka, donášela Smetanovým denně mléko.
Mistr Smetana žil prý velmi skromně. Doma
ve svém pokoji běhával jako o závod, což bylo
divné malému děvčeti, netušícímu, koho má
před sebou. Sám chodíval rád s knihou nebo
notami do lesa, aneb po novohuťském mostě
až na louku, zvanou Výbrnice mezi Hýskovem a Novou Hutí. Do této končiny prý také
jezdíval po vodě na loďce. A ovšem docházíval k Roubalovům do pivovaru, který stál
v místech dnešní novohuťské obecné školy.
Tolik podle vyprávění paní Růžičkové.
Vzpomeňme si, že Smetana byl také syn
sládkův. Že sládek Roubal byl bodrý vlastenec, který v červnu roku 1862 nadšeně přivítal v Nové Huti pražské Sokoly, při jejich
výletu do našeho kraje. Že v těch letech asi
přičiněním sládka Roubala místní novohuťský zpěvácký spolek projevoval značnou čilost. Že druhá dcera páně Roubalova Gabriela byla dobře školená pěvkyně, jejíhož umění
si Smetana vážil. Jisté je, že se v Nové Huti
necítil náš Mistr nespokojen, protože tu nebyl osamělý.
Závěrem snad ještě to, že podle pana Václava Živce, akademického malíře a profesora učitelského ústavu v Hořovicích Bedřich
Smetana během svého pobytu v Nové Huti
pracoval prý také na svojí Prodané nevěstě.
Prameny Karel Kazda
Zdeněk Mariancius

Neviditelný svět na nižborském zámku

Na „čarodějnice“, v sobotu 30. dubna v podvečerních hodinách, se na zámku v Nižboru
uskuteční výjimečný koncert výjimečných hudebníků, pohybujících se na pomezí akustického jazzu a klasické hudby. Trio ve složení Tomáš Liška (kontrabas), David Dorůžka (kytara) a italský bandoneonista Daniele di Bonaventura přednesou skladby z posledního alba
T. Lišky „Invisible World“ (Neviditelný svět), které v roce 2010 získalo ve své kategorii hned
několik ocenění, včetně nominace na Anděla 2009 a druhého místa v anketě České jazzové
společnosti o album roku 2009. Zvuk tria je nezvykle intimní, čistý a akustický, postavený na interpretační hloubce zcela originální a v našich končinách neslýchané hudby. Více
na www.animalmusic.cz.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2011

v sobotu 23. dubna od 14:00

v Informačním centru Keltské kultury
na zámku Nižbor

Koncert dětského pěveckého
souboru ZUŠ Stodůlky se
uskuteční dne 28. 5. od 15:00
na zámku Nižbor.

Poděkování

Děkuji touto cestou p. Bedřichu Paurovi a p. Vladimíru Sobotkovi ze Žloukovic
za rychlou první pomoc při náhlé nevolnosti,
kterou poskytli mému manželovi p. Jiřímu
Pokornému, a tím mu zachránili život.
Jiřina Pokorná, Žloukovice

Diviš Antonín		
Tkadlec Jiří		
Šerý Jaroslav		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Koucký Rudolf		
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav		
Turčiačíková Miluška
Synková Ludmila		
Kutzendörfer Alois
Mikušková Matylda
Poláková Jana		
Mariancius Konstantin
Machulková Hana		
Foltýnová Ludmila
Řehořovská Hana		
Prchalová Věra		
Meidlová Emilie		
Marek Josef		
Goldammer Antonín
Klimentová Helena
Bureš Josef		
Langová Hana		

70 let
80 let
70 let
84 let
81 let
83 let
75 let
85 let
91 let
75 let
90 let
70 let
84 let
85 let
81 let
70 let
70 let
81 let
85 let
81 let
85 let
70 let
70 let
70 let
80 let
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Návrh pojmenování ulic (pouze katastr Nižbor)

Jednotliví občané mohou podávat své návrhy nebo připomínky písemně (na adresu obce nebo e-mailem) do 30. 4. 2011. Důvodem
pro pojmenování ulic je lepší orientace příslušných organizací a firem v obci (záchranná služba, poštovní doručovatelské firmy apod.).
Občanům nevzniknou žádné náklady ani problémy s tím spojené, nemusí dělat ani žádné změny v osobních dokladech a dokumentech.
Nejprve je uveden navrhovaný název, za ním popis lokality a seznam čísel popisných v ulici.
1) Berounská
od křižovatky u žel. přejezdu směrem na Beroun (čísla popisná 33, 136, 211)
2) Lánská
od žel. přejezdu po silnici II/116 až ke křižovatce u javora (3, 8, 23, 54, 141, 144, 150, 318, 336, 337, 338, 240, 343
3) Školní
podél školy a školky až k potoku (1, 24, 56, 104, 119, 137)
4) Křivoklátská od Lípy směrem na zámek až na křižovatku nad Ovčínem (4, 14, 21, 22, 26, 67, 89, 95, 100, 102, 111, 117, 138, 179, 193, 242, 259, 280)
5) Stradonická
od Lípy směrem na Stradonice (27-35, 37, 49, 57, 58, 63, 99, 110, 148, 174, 208, 234, 246, 355)
6) Pod Nádražím od žel. přejezdu směrem k nádraží (spodní cesta) (11, 80, 142, 143, 134, 131, 132, 187, 224, 248, 253, 249, 272, 279)
7) K Nádraží
od žel. přejezdu směrem k nádraží (horní cesta) (109, 114, 133, 175, 225)
8) Zámecká
od bývalé Aromy k č.p. 255 (92, 255, 256, 258, 274, 340)
9) Na Zámku
areál a nádvoří zámku (260, 261, 262, 263, 264, 265)
10) V Rovinách vzestupně od hlavní silnice (I. - 198, 221, 298, 299, II. - 121, 195, 196, 199, III. - 273, 200, IV. - 68, 197, 222)
11) Za Potokem od můstku v Hamburku podél Habrového potoka k lávce pod školkou (56, 61, 64)
12) Ke Hvězdárně od můstku v Hamburku směrem na Hradiště (18, 20, 86, 93, 98, 149)
13) Do Jasánek
v části obce Řím od Beránků do Jasánek (51, 77, 128, 129, 130, 183, 201, 207, 210, 213, 294, 350)
14) Nad Hotelem ulice nad současnou Keltovnou (181, 182, 184, 185, 190, 220, 238, 271, 296, 297)
15) Nad Sklárnou od ubytovny sklárny až k bytovkám (140, 145, 146, 189, 228, 268, 302-305, 308, 310, 314, 315, 317, 332)
16) Pod Šňárovou od garáží Lesní správy až k č.p. 292 (284, 289, 292, 295, 301)
17) Pod Lesem
od zdravotního střediska k Hlouškům (42, 118, 239, 290, 306)
18) Na Šňárové
na Žlubinci okolo sklárenských bytovek (341, 342, 345)
19) V Římě
vzestupně od želez. přejezdu (I. - 135, 157, 158, 159, 167, 177, 178, 202-205, 209, II. - 151, 152, 153, 154, 155, 161,
		
III. - 156, 162, 163, 164, 172, 173, IV. -160, 165, 166, V. - 168, 169, 170, 171)
20) Konečná
ulice na starém Žlubinci směrem k Mazancovým (112, 127, 223, 230,227, 229, 233, 300)
21) Žlubinecká
od odbočky ze silnice II/116 na starý Žlubinec (50, 215-219, 226, 244, 250, 286, 323, 326, 357, 352, 367)
22) Jelení
na starém Žlubinci směrem ke schodům (123, 214, 125, 126, 188, 247, 293, 353)
23) Lomená
na starém Žlubinci od Brožovských k Pavlicům (275, 276, 277, 281, 283, 287, 307, 320)
24) Javorová
od křižovatky u javoru směrem k Výbrnici (41, 176, 354)
25) Svážná
spojující Javorovou a Žlubineckou (321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348)
26) Souběžná
rovnoběžná se Svážnou (75, 319)
27) Konvalinková ulice z křižovatky u javora směrem na Šňárovou (252, 266, 269, 333, 334, 335, 339)
28) V Hamburku (2, 5, 6, 17, 20, 19, 38, 39, 55, 59, 45, 47, 62, 69, 60, 74, 66, 65, 76, 79, 78, 81, 88, 83, 86, 64, 96, 91, 104, 101, 103, 122,
		
231, 358, 360, 361, 311, 312, 313, 73, 90, 84, 70)
29) Habrová
ulice v části Hamburku (směrem k potoku) (086, 098)
30) Modřínová
ulice v části Hamburku (směrem k potoku) (72, 356)
31) Papežová
ulice v části Hamburku (směrem k potoku) (85, 105)
32) V Kalné
ulice v Hamburku směrem do Kalné (15, 267, 344)
Rodiče novorozenců, kteří mají zájem
33) Pod Žlubincem od žlubineckých schodů až k Jasánkám (291, 294, 288)
o
slavnostní
přivítání dětí, se mohou přihlá34) K Potoku
ulice v části Hamburku (směrem k potoku) (107)
sit osobně na OÚ Nižbor nebo telefonicky
35) Úzká		
ulice v části Hamburku (okolo č.p. 10) (9, 44, 46, 48, 97)
na tel.: 311 693 213.
36) Na Porážce
podél Habrového potoka za můstkem v Hamburku (16, 362, 366)
Termín je stanoven na 8. června 2011
37) Novohuťský most
most přes Berounku
od 15.00 hod. v sále zámku v Nižboru.
38) Hálovka
zkratka z hlavní silnice směrem na zámek (180, 186, 235, 236, 237)
Obecní úřad Nižbor
39) Krátká
ulice v části Hamburku směrem k Záleským (43, 53)
40) K Jezírkám
ulice nad areálem bývalé Aromy (257, 278, 349)

Vítání občánků

Pozvánka na přivítání jara

Sympatická parta mladých - Spolek hradu Jenčov - je Nižboru věrná už několik
let. I letos se chystají přivítat jaro v Nižboru podle starých českých tradic průvodem po vsi se smrtkou, symbolem zimy a nedobrého času, kterou pak u jezu
zapálí a hodí do řeky, aby nečas odnesla pryč. Slibují pak zábavné odpoledne hlavně pro děti jako vždy na louce u potoka. Sehrají divadlo se souboji a děti vyzvou
k nejrůznějším hrám a soutěžím. Kdy? Podle tradice 15 dnů před Pondělím velikonočním, 10. dubna (sdělil vedoucí Václav Staněk). Na www.stránce obce Nižbor
i v obecním rozhlase to včas před konáním akce připomeneme. Je nám jistě v této
neklidné době sympatické, že se stíháme i společně pobavit a že se zde obnovují
i další tradice - masopustní průvod s rejem masek a veselicí nebo společné vítání
Vánoc rozsvícením stromku v Nižboru i Stradonicích. Těšme se na každou zábavu
a hlavně na čas, kdy už konečně bude slunce hřát. (Na web. stránkách Spolku
hradu Jenčov jsou ještě další informace.)
Jan Lukeš
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Základní škola Nižbor zapisovala prvňáčky

Dne 2. února proběhl v naší škole zápis žáků do první třídy. Budoucí školáčky přivítaly hned u vchodu žákyně čtvrté
a páté třídy převlečené do pohádkových
kostýmů. Daly dětem dárky, provedly je
po škole a uvedly k zápisu do první třídy.
Budoucí prvňáčci nám tu předvedli vše,
co se již naučili v mateřské škole i doma
s rodiči. Na závěr si vybrali dáreček, který
vyrobili jejich budoucí spolužáci v hodinách pracovních činností a školní družině.
K zápisu se dostavilo 25 dětí, přijato
bylo 22 dětí a 3 děti mají odklad školní docházky.

Prezentace školy
• Ve škole mohou děti navštěvovat zájmové
kroužky pod vedením paní učitelek : počítačový, výtvarný, sportovní, keramický, čeština hravě pro děti s poruchami učení, anglický pro 1. a 2. třídu. V příštím školním roce
otevřeme nově i přírodovědný.
• Do školy dojíždějí za žáky učitelé ze ZUŠ
Dr. Tauberové, děti tak nemusí jezdit na hodiny zpěvu, flétny, kláves, klavíru a kytary
do Berouna či Králova Dvora.
• Ve škole podporujeme čtenářskou gramotnost nejen rozvojem čtenářských do-

vedností, ale i pravidelnými návštěvami
v berounské knihovně.
• Pravidelně pořádáme besedy se zajímavými lidmi, výlety, exkurze, divadelní představení a koncerty.
• Individuálně se věnujeme přípravě zájemců o studium na víceletém gymnáziu.
• Podporujeme nadané žáky a pomáháme
dětem s poruchami učení i slabším žákům.
• Děti mají možnost sportovního vyžití
na školním hřišti během hlavní přestávky,
ve školní družině, tělocviku a kroužcích.
• Žáky vedeme k empatii, podporujeme černošského chlapce z Keni. K problematice
třetího světa pořádáme pravidelné besedy.
• Škola je vybavena počítačovou třídou, která je využívána během vyučování i ve volném čase žáků. Podali jsme žádost o podporu EU v rámci projektu EU - peníze školám
a chtěli bychom ze získaných peněz počítačovou třídu rozšířit a modernizovat.
• Ve škole je klidné a rodinné prostředí,
dobrý kolektiv učitelů a děti jsou ve škole rády. Ve školní jídelně dostávají domácí
stravu s ohledem na zdravou dětskou výživu
a v projektu Ovoce do škol pravidelně dostávají zdarma ovoce a zeleninu.
• Vyučování je uspořádáno tak, že žádná
třída nemá odpolední vyučování a děti se

mohou věnovat v odpoledních hodinách
zájmovým činnostem.
• Škola má velmi dobrou spolupráci s MŠ
Sluníčko, pořádáme společné akce. Pravidelně zveme předškoláky s paní učitelkou
i s rodiči na den otevřených dveří.
• Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují seminářů a dalšího vzdělávání pedagogů, ve výuce pak uplatňují moderní metody výuky.
• Žáci 2. a 3. třídy se každoročně účastní
plaveckého výcviku v Laguně v Berouně.
Žáci ostatních tříd se v této době zúčastní preventivního programu v solné jeskyni
v Berouně.
• V rámci ekologické výchovy (EV) pracujeme na projektu “Krok za krokem Křivoklátskem“ ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko a Lesy ČR. Pořádáme besedy, vycházky
do přírody a projektové dny, třídíme odpady, staráme se o zalévání zeleně u obchodu.
Pomáháme při úklidu obce v rámci Dne
Země.
• Tradičně prezentujeme výrobky žáků na vánočním jarmarku. Spolupracujeme s manželi
Hrachovcovými na nácviku pásma koled, se
kterými na jarmarku vystupujeme.
• Pro rodiče žáků první třídy pořádáme
ukázkové hodiny matematiky a českého jazyka.

Sdružení zaměstnanců skláren
Rückl Crystal, a.s.: Nač se můžeme letos těšit

Začnu optimisticky: Konečně jsme se dočkali jara. Sníh roztál a ledy odpluly. Berounka jen zahrozila, ale neublížila. Probudily se
petrklíče na záhonech. Je slyšet čím dál víc
ptačího pípání. Jaro přišlo s partou kluků
s mičudou na louku u potoka. Trávníky se už
bělají sedmikráskami, haluze jsou samý pupen. Zjara příroda vždycky zkrásní. Pomalu
začínáme rozvažovat: Kampak letos na výlety, kam na dovolenou. Dočkáme se už brzy
léta a taky dalšího zdražování, takže na zájezdy do exotických krajin asi nezbude. Nevadí.
I u nás doma je krásně. A levněji.
Nám z Nižboru, Stradonic i Žloukovic
volbu každým rokem usnadňuje Sdružení
zaměstnanců sklárny Rückl Crystal Nižbor
nabídkou zájezdů a dalších akcí nejen turistických. Zde je teď každému k nahlédnutí.
PLES: Sklářské plesy mají už letitou tradici.
Ten letošní se chystá na pátek 18. března.
DIVADLO: Představení „Charlieho teta“
v divadle Na Jezerce: neděle 27. března.
DALŠÍ DIVADLO: divadlo Na Vinohradech
- představení „Na flámu“: sobota 30. dubna
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ: oslava Dne matek
s kulturním programem: pátek 6. května.
ZÁJEZD DO ČESKÉHO RÁJE: zámek
Sychrov, Turnov, Hrubá Skála, pěší vycházka do Lázní Sedmihorky: Středa 11. května.
Odjezd od sklárny v 6.30

POHODOVÝ POBYT NA ŠUMAVĚ: čtyři
dny v hotelu Enzián v Železné Rudě s polopenzí, s výlety autobusem. Úterý až pátek 2.
- 5. srpna.
Program: 1. den - odjezd autobusem (p. Spal)
z Berouna, (v případě zájmu z Nižbora),
z Hořovic, cestou návštěva hradu Švihov,
města Klatovy, Železná Ruda ubytování, večeře. 2. den - Špičák, Pancíř, Nová Hůrka,
keltský skanzen Prášily. 3. den - Špičácké
sedlo, Černé jezero. 4. den - Hojsova Stráž,
Nýrsko, Domažlice, návrat domů v podvečerních hodinách.
Cena za osobu 3 100 Kč. Informace a přihlášky (i nečlenů Sdružení) u paní Bornové.
ZÁJEZD NA MORAVU: na vínečko
do sklípků v Mikulčicích, cestou jihomoravské zajímavosti. Sobota - neděle 24. - 25. září.
Jako každoročně se nezapomene popřát
s květinou jubilantům, paní Jitka Bornová
číhá ještě na další možnosti navštívit některé
pražské divadlo.
Kdo přijal pozvání například na zájezd
do divadla Na Fidlovačce (loni 4. 12.) na komedii Jeptišky a letos 22. 2. do karlínského
divadla na muzikál Jessus Christ superstar,
může potvrdit, že stojí za to nabídek Sdružení
zaměstnanců skláren Rückl Crystal a.s. využít.
Můžeme se těšit ještě na víc - na další
koncerty z iniciativy OÚ, na další výstavy,

na keltské slavnosti na zámku, na akce Sokola a rodinného centra Makovice a na divadýlka pro nejmenší, na jízdy novou cyklostezkou
a na… Nechme se překvapit a buďme rádi
za tak pestré možnosti v naší obci.
Rádi bychom se dočkali i toho, že se politici tam nahoře přestanou necudně pomlouvat, shazovat, haštěřit se spolu o zbytečnostech a konečně se pustí do pořádné nápravy
věcí pro lid v podhradí nezbytných či alespoň
užitečných. Jenže oni by si mnozí zase rádi
vyjeli pro inspiraci do Thajska místo například do Nižboru.
Jitka Bornová, Jan Lukeš

Nižborský list hledá
nové autory a autorky
Rádi píšete? Máte vztah k místu,
kde bydlíte? Chtěli byste se podílet
na vzniku nových čísel Nižborských
listů? Redakční rada uvítá všechny,
kteří by chtěli pomáhat příspěvky,
postřehy či nápady, nebo se dozvědět více o redakční práci. Pro více
informací pište na: Kateřina Jonášová, katjonas@centrum.cz
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S medvědem ulicemi
- masopust jako křen

Poslední únorovou sobotu obsadily
Nižbor opět veselící se masky, maškary, karnevalníci, harmonika, poklice,
píšťaly a řehtačky. Nastalo tak i u nás
bujaré hodování se zabíjačkou a zpěvy,
kterým se tradičně už po staletí slaví
magický okamžik předělu mezi krutou zimou a jarním pučením - MASOPUST.
Podle pramenů má masopustní veselí
dlouhou historii a sahá až do dob pohanských, takže si můžeme představovat, že
místní starobylé obyvatelstvo praktikovalo
podobný rituál jako my, jejich novodobí
krajané. Masopust byl v té době chápán
jako veselice související s nadějí na nadcházející bohatý čas, s oslavou plodnosti,
hojnosti, blahobytu a rodících sil přírody.
V křesťanské tradici má pak masopust statut přípravy na velikonoční půst a poslední
možnost „vyhodit si z kopýtka“. Ačkoli je
tedy moderní masopust atrakcí především
pro děti, i pro nás dospělé může být jeho
odkaz inspirací a šancí odložit vážnost
a vyklouznout alespoň na okamžik ze svého úzkostně střeženého image.
V Nižboru se snad tentokrát podařilo
uspokojit jak děti, tak dospělé. Maškary,
které se sešly před Keltovnou před sobotním polednem, vytvořily radostnou atmosféru plnou zpěvu, tanců a rámusu, který
k masopustu patří. Především díky principálovi, jehož roli na sebe vzala skvělá Jitka
Lukešová, úžasnému harmonikáři Ludvíku
Bukáčkovi, statečnému živému medvědovi
Josefu Pávovi a desítkám nádherných dětských masek byl náš masopustní průvod
nepřehlédnutelný a nepřeslechnutelný.
Velmi děkujeme všem sousedům, které nevyděsil zpívající průvod a kteří respektovali tradici a maškary pohostili.
Slunečné počasí dopřálo celému průvodu krásnou rozpustilou procházku od Keltovny přes most na obecní úřad, kde maškary získaly od starostky obce Kateřiny
Zuskové klíč a symbolicky tak i jednodenní
vládu nad Nižborem, a dále celým Hamburkem tam a zase zpátky do Keltovny.
Tam pokračovala zábava až do odpoledne
dětským karnevalovým rejem, který dospěláci pozorovali od svých stolů plných
zabíjačkových lahůdek.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
masopustu podíleli: zejména Silvě Kozákové a Jitce Lukešové za organizaci, manželům Nejepsovým za zabíjačku a technickou
podporu, Martině Dobré, Jitce Sedláčkové,
Evě Sevaldové a Nikole Grůšové za chutné masopustní koblihy, Petru Dobrému
za klíč, Pavlu Šulcovi a Vladislavu Stibůrkovi za fotografie, které si můžete prohlédnout na www.makovice.eu, a všem, kdo se
přišli spolu s námi pobavit.
Kateřina Jonášová
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Jarní akce Makovic

❀ Vítání jara
Se zimou se v Makovicích rozloučíme
už tradičním výletem Vítání jara, kdy se
s dětmi vydáváme po stopách mizející zimy
a vládu přebírajícího jara, děti si cestou
z přírodních materiálů vyrobí malé Morany,
které pak na závěr slavnosti pouští po potoce. Sledujte vývěsky či místní rozhlas
a pojďte s námi.
❀ Den pro Nižbor
Kromě tohoto rituálu zveme všechny,
kteří rádi žijí v příjemném prostředí, na jarní úklid obce, který se odehraje v rámci
oslav Dne Země 23. dubna 2011. Věnujte

alespoň jedno své jarní odpoledne společnému prostoru. Uvidíte, že zažijeme spolu
spustu legrace a vsi pomůžeme od překvapivého množství odpadu.
❀ Herna v Sokolovně
Pro naše nejmenší děti je připravena útulná herna v sokolovně, která nabízí
různé prográmky a kurzy pro děti a místo
pro setkávání maminek či tatínků. Děti tu
díky skvělým místním lektorkám rozvíjejí
nenásilnou formou říkadel a básniček své
rozumové schopnosti, mají možnost popustit uzdu fantazii v rámci výtvarných dílen,
nebo si jen tak pohrát s vrstevníky. Více informací o programu najdete na vývěsní tabuli u obchodu nebo na www.makovice.eu.

Dětský jarní karneval Šibřinky 2011

ŠIBŘINKY 2011 pořádá TJ SOKOL
v sobotu 19. 3. v sokolovně od 14:30 hod.
pod vedením Jitky Lukešové a rodičů ze
cvičení, příznivců SOKOLA. Na programu
hudba, tanec a soutěže pro děti, vyhodnocení nejhezčí masky, tombola, slosovatelné vstupenky, vystoupení dětského tance,

překvapení z pohádky, občerstvení. Zveme
všechny malé i velké, legrace a soutěží si
užijeme dost a dost… Každý nápad a pomoc
vítána, věci do tomboly přijímá Jitka Lukešová tel. 777 843 420, popř. zanechte na OÚ
NIŽBOR, nebo v klubovně MAKOVICE.
Přezůvky jsou nutné!
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Zubní pohotovost

n 12. - 13. 3. sobota a neděle
MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, tel. 311 533 447
n 19. - 20. 3. sobota a neděle
MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo
nám. 225, tel. 311 583 140
n 26. - 27. 3. sobota a neděle
MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, tel. 311 685 672
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna
v ul. Sportovců 2311), tel. 312 240 440,
všední dny 8:00 - 16:00; sobota a svátky 8:00
- 14:00; neděle 14:00 - 20:00

Mistři BMX na Panské louce již potřetí

O víkendu 20. - 21. května se na dráze v Nižboru uskuteční již třetí ročník mistrovských
republikových závodů kategorie BMX, pořádaný cyklooddílem BMX Nižbor. Kromě mezinárodně uznávaných elitních jezdců uvidíme samozřejmě i mladé naděje, ovšem adrenalinovou
atmosféru vrcholného závodu si budou moci vyzkoušet i „příchozí“ závodníci. Bližší informace budou sděleny s předstihem.

3. ples Klubíčka Beroun

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun pořádá v sobotu 19. 3. od 20:00 3. ples
Klubíčka Beroun. Společenský dům Zdice.
Bezbariérový sál. Předtančení. Hraje skupina
Karavel. Bohatá tombola.

Lékařská pohotovost jen
o víkendech a svátcích

Lékařská služba první pomoci provozovaná Záchrannou službou Středočeského
kraje v Berouně od 1. února funguje jen
o víkendech a svátcích. Ordinační hodiny
o víkendech a svátcích jsou i nadále od 8
do 22 hod.
Pokud by někdo ve všední den potřeboval
lékařskou službu první pomoci, bude muset
do Příbrami, Prahy nebo Kladna. Pokud se
bude jednat o stav ohrožující život, k pacientovi vyjede záchranná služba. V případě nutnosti mohou pacienti kontaktovat bezplatné
Call centrum záchranné služby na telefonním
čísle 800 888 155, kde obdrží bližší informace.
Lékařskou službu první pomoci záchranná
služba provozuje v areálu výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Berouně (Prof. Veselého 461, tel.: 311 622 197).

Nižborský freecoolin 2011

Kde? okolí Nižbora
Kdy? 11. 6.
Co? 4. ročník cykloorientačního závodu
dvojic na horských kolech
(PRO KAŽDÉHO, KDO UMÍ NA KOLE)
n Cílem závodu je v určeném časovém limitu
6 nebo 8 hodin objet co největší počet kontrol a nasbírat tak co nejvíce bodů. Kontroly
jsou různě bodovány podle obtížnosti a jsou

rozmístěny v okolí Nižbora (asi 40 kontrol
vzdálených max. do 30 km od Nižbora).
n Závodu se mohou účastnit dvojice ve složení : MM muž-muž , MM+ muž-muž senioři, ŽŽ žena-žena , ŽŽ+ žena-žena seniorky, MŽ muž-žena , MŽ+ muž-žena senioři.
Alespoň jeden člen týmu musí být plnoletý.
SENIOŘI = součet věku nad 80 let
Další informace naleznete na: www.freecoolin.estranky.cz

KELTI NIŽBOR hledají hráče do nejmladších věkových kategorií

Pro začátek stačí hokejka, sportovní oblečení a chuť si hokejbal vyzkoušet. Chceš
sportovat? Zkus hokejbal!
Kategorie otevírané klubem pro rok 2011: Starší žáci (ročníky1997, 1998) n Mladší žáci
(ročníky 1999, 2000) n Přípravka (ročníky 2001 a mladší)
Tréninky se konají od března do června každé úterý a čtvrtek od 16:30 na 3. ZŠ Wagnerovo náměstí v Berouně. Pro více informací kontaktujte vedoucího mládeže R. Nováka, tel: 777 593 669 nebo klubový mail hokejbalnaberounsku@seznam.cz. Více o klubu
na www.skkelti.cz
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Jubilejní ročník Nhl pro Mighty Riders

Nižborská hokejbalová liga má za sebou
kulatý dvacátý ročník. Zimní soutěže se zúčastnilo rekordních sedm týmů a potvrdilo
tak vzrůstající zájem o hokejbal. Vždyť jednou z hlavních událostí sezony byl návrat
nižborských králů ze Žlubince.
V samotné soutěži si nejlépe vedl „nováček“ - celek Mighty Riders. Tým, vedený ostrostřelcem Gotthardem s řadou zkušených
hráčů, prohrál ve dvanácti zápasech pouze
jednou, když nezvádl dobře se vyvíjející utkání se Sokolem. V ostatních utkáních však neztratil bod a ve své premiérové sezoně získal
cenný pohár. Bohumil Gotthard získal cenu
pro nejproduktivnějšího hráče soutěže a podobně dopadl i jeho kolega z brankoviště Petr
Lašek. Ten jednoznačně kraloval statistikám

Rozlosování
fotbalových soutěží
Jaro 2011 - „A“ mužstvo
so 26. 3. 15:00
Nižbor - Cembrit
so   2. 4. 16:30
Všeradice - Nižbor
so   9. 4. 16:30
Nižbor - Hudlice
ne 17. 4. 17:00
Liteň - Nižbor
so 23. 4. 17:00
Nižbor - Srbsko
ne   1. 5. 17:00
Svatá - Nižbor
so   7. 5. 17:00
Nižbor - Lužce
so 14. 3. 17:00
Nižbor - Karlštejn
so 21. 5. 10:15
Tmaň - Nižbor
so 28. 5. 17:00
Nižbor - Vižina
ne   5. 6. 17:00
Chyňava - Nižbor
so 11. 6. 17:00
Nižbor - Loděnice B
so 18. 6. 17:00
Vysoký Újezd - Nižbor
Jaro 2011 - „B“ mužstvo
ne 10. 4. 14:00
Nižbor B - Všeradice B
ne 17. 4. 17:00
Hýskov B - Nižbor B
ne 24. 4. 14:00
Nižbor B - Tetín B
so 30. 4. 17:00
Mořina - Nižbor B
ne   8. 5. 14:00
Nižbor B - Mořinka
ne 15. 5. 14:00
Nižbor B - Chodouň
ne 22. 5. 17:00
Chrustenice - Nižbor B
ne 29. 5. 14:00
Nižbor B - Osov
ne   5. 6. 17:00
Zdejcina - Nižbor B
Jaro 2011 - žáci		
ne   3. 4. 14:30
Tetín - Nižbor
so   9. 4. 14:00
Nižbor - Vysoký Újezd
ne 17. 4. 14:30
Zdice - Nižbor
so 23. 4. 14:30
Nižbor - Králův Dvůr
so   7. 5.
N1
so 14. 5.
N2
so 21. 5.
N3
so 28. 5.
N4
so   4. 6.
N5
so 11. 6.
N6

brankářů a získal cenu určenou nejlepšímu
muži v masce.
Druhé místo patří opět Sokolu. Ani
po čtyřech letech nedosáhl Sokol na prvenství, i přes to, že měl k výhře dlouho nakročeno. Jenže nezvládl duel s Perunem a pak
rozhodující utkání s Mighty Riders.
Rozdíl mezi týmy na třetí a šesté příčce byl minimální. Ať už berounské Diablo,
nižborská Lemra a Žlubinec Kings, tak Hc
Perun střídali lepší výsledky s horšími a nakonec se seřadili těsně za sebe. Především
souboje Lemry se Žlubincem s nádechem
derby nabídly výkony, za které se aktéři
rozhodně nemuseli stydět. Ústup Lemry
z výsluní, po třech vyhraných ročnících,
byl zapříčiněn zejména odchodem opory
Gottharda do Mighty Riders a zkušených
plejerů Černého, Fortuníka, Mandy a Lukeše do reinkarnovaného Žlubince. Mládí
pětinásobného mistra Nhl pak nezvládalo
důležité zápasy a propadlo. Naproti tomu

Žlubinec zaslouží pochvalu. K hokejbalu se
díky vedení týmu vrátilo několik známých
tváří a v brankovišti se dokonce točilo rodinné duo Čupori.
Jednou z perliček ročníku je i zapojení
nižborských Fretek. Lemra a berounské Diablo neváhaly a nasazovaly do zápasů po dvou
hráčkách. A neslo to své ovoce. Hromasová,
Sevaldová i Humlová dokázaly vstřelit svoje první góly a výhry se dočkala i brankářka
Králová.
Posledním celkem v konečném účtování
byli opět berounští Démoni. Tradiční účastník Nhl pro letošní rok nedal dohromady stabilní sestavu a chyběla opora z let minulých
- brankář Lašek. Působení Demons v soutěži
tak skončilo bez bodu, ale v závěru alespoň
po sympatických výkonech.
Konečná tabulka: 1. Mighty Riders 33 b., 2.
Hc Sokol 29, 3. Diablo Beroun 21, 4. Hc Lemra Nižbor 18, 5. Žlubinec Kings 13, 6. Hc
Perun 12, 7. Hbc Demons Beroun 0

Kelti v Plzni letos neuspěli!
Celkové osmé místo zklamáním

Kdeže loňské sněhy jsou? Loni fungující
tým a magické obraty zápasů, letos střelecké
trápení a hrubice v defenzivě. Zimní pohár
opět přinesl mnoho zkušeností a poznatků,
hra v hale je pro hokejbalisty Nižbora stále
vzácnou příležitostí, ale konečný výsledek příliš lichotivě nevypadá. I když... Tým měl vše
ve svých rukách.
Dobře rozehrané klíčové duely skupiny
s Blatnou a Suchdolem ztratil v posledních
minutách, když individuálními chybami dal
soupeřům příležitost ke skórování. Nakonec
právě závěry těchto utkání rozhodly.
Po úvodní remíze 2:2 s Blatnou a následným výpraskem 0:3 s Liticemi mohla tým
od Berounky zachránit jedině výhra nad prvoligovým Suchdolem nad Lužnicí. Po nemastném neslaném začátku a dvou zbytečných
gólech Kelti zabrali a zápas otočili ve svůj
prospěch. Ještě tři minuty před koncem Kelti
vedli 3:2, jenže pak přišel brejk soupeře a bylo
srovnáno. Zoufalý pokus v power-play skončil
brankou v síti Nižbora a radostí Suchdola.
V posledním zápase o umístění ve skupině, s minimálním nábojem, Kelti plichtili skupiny se slabými Nordics Most, když na hřišti
chyběly hlavní opory týmu.
Druhý den v nezáživném utkání s Horní
Břízou pokračovalo především střelecké trápení a nakonec se to hlavní odehrálo během

poslední minuty prvního dějství, kdy se skóre
měnilo třikrát a výsledek 2:1 pro Nižbor vydržel až do závěrečného hvizdu rozhodčího.
Pouť turnajem zakončili Kelti porážkou
0:1 s Rakovníkem. Povinné utkání ani jeden
z týmů příliš neprožíval a nakonec rozhodla
jediná povedená střela od modré čáry reprezentanta Pospíšila.
SK Kelti Nižbor - Blatná Datels 2:2 (0:0, 2:2)
Branky a nahrávky Nižbor: 14:32 Dvořák (Östereicher) - 1:1, 17:48 Dvořák (Kohout) - 2:1
SK Kelti Nižbor - Plzeň-Litice 0:3 (0:1, 0:2)
SK Suchdol nad Lužnicí - SK Kelti Nižbor
4:3 (2:1, 2:2) 9:39 Novák (Sevald) - 2:1, 11:41
Novák (Sevald, Truksa) - 2:2, 12:06 Baleka
(Beneš) - 2:3
Nordics Most - SK Kelti Nižbor 1:1 (1:0,
0:1) 15:38 Gotthard (P. Říha, Mičko) - 1:1
SK Kelti Nižbor - TJ ZKZ Horní Bříza 2:1
(2:1, 0:0) 9:42 Gotthard (Mičko) - 1:1, 9:59
Truksa (Gotthard) - 2:1
SK Kelti Nižbor - HBC Rakovník 0:1 (0:0,
0:1)
Hráči SK Kelti Nižbor na turnaji:
Brankáři: Huml, Lašek
Obránci: Truksa, Baleka, Šmíd, Jirkovský,
P. Říha J. Říha, Brodan, David
Útočníci: Beneš, Gotthad, Novák, Dvořák, T.
Lašek, Kohout, Krásl, Mičko, Novotný, Podráský, Urban, Östereicher, Sevald

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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