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Nové zvony do kostela
Povýšení sv. Kříže

Po vypsání výběrového řízení na
pořízení nových zvonů pro kostel Povýšení
sv. Kříže v Nižboru vybralo zastupitelstvo
obce jako vítěznou nabídku akademického
sochaře Josefa Tkadlece, jehož zvonařská
firma sídlí v Halénkově (Zlínský kraj, 12
km od Vsetína).
V rámci této nabídky bude provedeno
odlití dvou nových zvonů (zvon o hmotnosti cca 100 kg v základním ladění ges2
a zvon o hmotnosti cca 50 kg v základním
ladění b2). Dále bude provedena oprava
stávajícího zvonu a nově bude zřízen elektrický pohon ke všem zvonům.
Dodávka zvonů by se měla uskutečnit
během druhé poloviny prosince a pokud se
vše bude vyvíjet bez problémů, tak bychom
chtěli nové zvony nechat vysvětit před
Vánocemi a nainstalovat je tak, abyste je
mohli již na Štědrý den slyšet.
Ve veřejné sbírce se již vybralo přes 150
tisíc korun a všem, kteří do sbírky přispěli
jakoukoliv částkou, moc děkujeme.
Po dohodě s farníky budou nové
zvony zasvěceny následovně: Větší zvon
- zvažovalo se nalezení jakési svaté trojice, která by zaštiťovala naše tři spojené
obce, tj. Nižbor, Stradonice a Žloukovice
a zároveň je ochraňovala. Volba padla na
Archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.
Menší zvon - zde byla zvolena varianta
ponechat zasvěcení ze zvonů původních
a to patronům sv. Václavu, sv. Floriánu
a sv. Janu Nepomuckému.

Hola, hola, škola volá!

Nový školní rok byl v nižborské Základní škole zahájen 1. září s 67 žáky. Čtrnáct
nových prvňáčků přivítala paní učitelka
Pavlína Kupková. Žáky přišla tradičně
přivítat i paní starostka Kateřina Zusková, ing. Davídek z Lesů ČR a ředitelka
školy Mgr. Alena Smolková. Děti obdržely
čokoládové medaile s velkou jedničkou
a pamětní list. Na lavicích je čekaly krásné, nové školní pomůcky, které vyzkouší

Konečné vyhodnocení akce výstavby
kanalizace a čistírny odpadních vod

V červenci t.r. Státní fond životního
prostředí ČR dokončil vyhodnocení
celé akce. Investiční akce ve výši cca 83
mil. korun, která probíhala v roce 2006
a 2007, byla zkontrolována i příslušným
finančním úřadem.
Během všech kontrol nebyly zjištěny

www.obecnizbor.cz

žádné nedostatky nebo porušení dotačních pravidel. Obec splnila všechny
závazné podmínky, a tak jí mohlo ji
být vráceno zádržné, které měla po celou dobu výstavby kanalizace a ČOV
„v úschově“ u Státního fondu ŽP.
OÚ Nižbor

už následující den. Teď už jsou opravdoví
školáci.
Pro všechny žáky bylo připraveno učitelským sborem velké překvapení, tradiční
sportovní klání v mezitřídní olympiádě. Teď
už je ale čeká opravdová škola. Všechny paní
učitelky jim přejí, ať je pro ně škola hrou.

Přídavky na děti

S podstatnou změnou musí od září
počítat žadatelé o přídavky na děti. Do
konce září musí každý, kdo žádá o přídavky
na děti a byl v roce 2008 zaměstnán
a zároveň podával daňové přiznání, doložit
potvrzený příjem od zaměstnavatele. K této změně dochází v souvislosti s nově zavedeným pojmem super hrubá mzda.
Během září se dokládá také potvrzení
o studiu.
Pro další informace piště a volejte:
Úřad práce v Berouně, Okružní 333
266 01 Beroun, telefon: 311 699 100
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Informace k odpadovému hospodářství obce
n Komunální odpad

Ukládají občané v obytných zónách do
popelnicových nádob nebo sídlištních
kontejnerů. Tyto nádoby musí být označeny
čárovým kódem, který občané obdrží na
OÚ. Popelnicové nádoby mají občané uklizené na svých pozemcích a pouze v den
svozu nebo večer před ním popelnicovou
nádobu mohou umístit na veřejné prostranství. Takto připravenou nádobu svozová firma vysype a zaeviduje pomocí
čtečky čárového kódu. Občané tak neplatí
žádný paušál, ale hradí si jednotlivé svozy.
V chatařských oblastech nebo tam, kde
není možné mít popelnici, mohou občané
ukládat komunální odpad do černých pytlů,
které uzavřou speciální plombou. Tyto pytle spolu s plombou si občané mohou zakoupit na OÚ nebo v místních prodejnách
a v ceně pytle a plomby je již zahrnut odvoz
i uložení odpadu na skládku. Pytle se odkládají na určená svozová místa, ze kterých je
pověřená firma pravidelně odváží.
Termíny odvozu komunálního odpadu:
Popelnicové nádoby:
Nižbor - celoročně každé úterý
Stradonice a Žloukovice - celoročně každou
středu
Kontejnery: každý čtvrtek
Pytle na komunální odpad: pravidelně ze svozových míst.

n Plastový odpad

Separují občané do speciálních žlutých
pytlů, které mohou zakoupit na OÚ nebo
v místních prodejnách. Naplněné pytle
mohou občané odkládat na určená svozová místa, ze kterých je pověřená firma
pravidelně odváží.

n Nebezpečný
a velkoobjemový odpad

Sběr je prováděn pravidelně 2x ročně (jaro,
podzim).

n Železný šrot

Sběr provádí sportovci zhruba 1x ročně.

n Sklo

Občané skleněný odpad ukládají do speciálních kontejnerů rozmístěných po obci.

n Papír

Občané papírový odpad ukládají do speciálních kontejnerů rozmístěných po obci.

n Stavební odpad

Odvoz zajišťují oprávněné firmy na skládky k tomu určené. Bližší informace na OÚ
v Nižboru.

n Odpadní vody

Vývoz odpadních vod z nemovitostí,
které nemají možnost být napojeny ne
splaškovou kanalizaci v Nižboru, zajišťuje
firma VaK Beroun, a.s. (tel.: 311747123)
nebo pan Lis (tel.: 603439 480).

2

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Termín konání:
SOBOTA 21. listopadu 2009
Sběrná místa a čas:
n ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky
n STRADONICE
- na návsi
n NIŽBOR
- na autob. otočce u mostu
- Šňárová - na otočce autob.

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

Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu v Nižboru proběhne v sobotu 10. října.

Vzkaz pro neukázněné občany
na úseku odpadového hospodářství

Vážení,
zastupitelstvo obce se nikdy nechtělo
přiklonit k zavedení k tzv. paušálního poplatku za odvoz komunálního odpadu. Vadí
nám, že při tomto systému všichni platí
stejně bez rozdílu, zda opravdu vyprodukují o něco méně odpadu a více třeba odpad
separují. Proto máme v obci nadále zavedený systém svozů na tzv. čárový kód, kdy
občan zaplatí jen za odpad, který dá do své
popelnicové nádoby a nechá si jí vyvézt.
Bohužel jsou mezi námi i takoví jedinci,
kteří svoje domácí odpadové hospodářství
dovedli k takové dokonalosti, že nemají
žádný odpad, který by byl evidován ve
svozech jejich popelnicových nádob. Proč
by si popelnice nechávali vyvážet, když je
přece tak jednoduché vzít igelitovou tašku
s odpadem a po cestě do obchodu nebo na
procházce jí odhodit do obecního odpadkového koše nebo odpad rovnou střádat do
pytle a ten pak za tmy odhodit někde v obci
(přinejlepším na svozové místo). Však ona
to obec uklidí a odveze a zaplatí.
A občan se raduje, jak ušetřil.
Věru ale neušetřil. Jeho jsou totiž i tyto
obecní peníze, které platíme „navíc“ za
vyvážení obecních košů a likvidaci všech
černých skládek, které po obci najdeme.

Pak bohužel třeba nezbyde v obecním
rozpočtu na opravu rozhlasu, údržbu
zeleně, apod.
To samé platí i pro chataře, mezi
kterými se najdou ti, co na svozová místa
vyhazují odpad v jiných než určených pytlích. Také si myslí, jak ušetří. Hlavně ať
ti, kterých se to týká, pak tuto skutečnost
mají na paměti, až budou mít rozbité
cesty k chatám a obec na jejich opravu
nebude mít finanční prostředky.
Dalo by se říct, že neukáznění občané
okrádají nejen ostatní spoluobčany, ale
vlastně i sami sebe.
Pokud bude počet neukázněných občanů
stoupat, bude zastupitelstvo pravděpodobně nuceno přistoupit k zavedení paušálního poplatku za svoz domovního odpadu
(ročně by tak každý trvale žijící občan bez
rozdílu věku musel uhradit obci 500,- Kč
a majitelé rekreačních objektů 250,- Kč
za objekt).A při tomto zvoleném způsobu
platby za odvoz domovního odpadu nikoho nezajímá, zda má občan méně či více
odpadu. Všichni musí platit bez rozdílu!
POZOR a poplatek je právně vymahatelný.
Vážení občané, máte to ve svých rukách
a záleží jen na Vás !!
Obecní úřad Nižbor

www.obecnizbor.cz
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Řešení dopravní situace u Základní školy
a Mateřské školy Sluníčko

V návaznosti na některé požadavky ze strany pedagogického sboru ZŠ a některých rodičů na řešení dopravní situace u ZŠ osazením
dopravní značky zákazu vjezdu do této oblasti jsme tento požadavek projednávali v radě a zastupitelstvu obce a projednali jsme jej
i s dopravními odborníky (Policie ČR, dopravní inženýři).
Bylo nám doporučeno, abychom značku zákazu vjezdu do této lokality neumisťovali, vzhledem k tomu, že:
- Rodiče stejně budou děti vozit autem co
nejblíže ke škole a školce a měli by tendenci
zastavovat nebo se otáčet na nepřehledném
a frekventovaném místě mezi školou a OÚ,
což by mohlo vést ke zhoršení dopravní
situace v těchto místech.
- Pokud by rodiče vysadili své děti u restaurace U Lípy, kde mají možnost se se
svým vozem otočit, děti by pak šly po
nepřehledném úseku silnice, kdy roh restaurace U Lípy, kde není chodník, nepatří
k nejbezpečnějším místům v obci. Děti by
měly k cestě do školy používat výhradně
chodník na druhé straně.
- Osazení zákazu vjezdu by zkomplikoval
život rodinám, které ve voze vozí více
dětí a třeba jen jedno vysazují u základní
školy. Pokud by do těchto míst nemohli

rodiče zajet a dítě by nemohlo jít samo
do školy, musel by rodič z auta vysadit
všechny děti, aby nezůstaly na parkovišti
v autě samy.

školy jsme vyhradili parkoviště pod školním
hřištěm, takže jejich vozy nebudou zabírat
místa na parkování proti budově základní
školy.

Rozhodně nepodceňujeme stávající dopravní situaci a pro alespoň částečné
zlepšení jsme přijali tato opatření:
- Děti a ostatní chodci mají přímo
u školy namalovaný přechod a vyznačený
chodníček, po kterém mohou bezpečně
chodit, aniž by vstoupili do vozovky.
Předpokladem ale je, že na něm nebudou neukáznění řidiči (často i z řad
našich občanů a samotných rodičů) parkovat. Odradit od toho by je měla značka
umístěná na plůtku u pomníku.
- Parkoviště proti škole je nově vyhrazeno během dne pro rodiče a návštěvníky
základní školy.
- Pro zaměstnance základní a mateřské

Žádáme důrazně všechny řidiče, aby
jezdili kolem školy a školky ukázněně
a velmi opatrně.
Dále prosíme rodiče, kteří občas parkují
u budovy mateřské školy (i přes to, že je
zde umístěna značka zákaz zastavení), aby
své vozy dávali na volné prostranství pod
školním dvorem. Již několikrát se stalo, že
zaparkovaná vozidla znemožnila průjezd
popelářům a ti nemohli vyvézt popelnice
a kontejnery s komunálním odpadem.
Věříme, že pokud budou dodržovány
výše uvedené požadavky a opatření, dojde
ke zklidnění dopravní situace v dané
lokalitě.
Obecní úřad Nižbor

Jak to bylo v Mateřské škole Sluníčko v létě

Děti oslavily svůj svátek 1. června karnevalem a soutěžemi na školní zahradě.
Tento den byl i „Dnem otevřených dveří“
v MŠ. Dárek k svátku dostaly děti i od
archeologů, kteří sídlí na místním zámku.
Uspořádali pro ně zábavné dopoledne se
soutěžemi, které vyvrcholily předáním
drobných cen všem dětem. Druhý týden
v červnu odjelo 16 dětí společně se dvěma
učitelkami a 1. MŠ Sluníčko Beroun do
školy v přírodě na Šumavu do obce Nový
Dvůr. Počasí nám přálo, takže si děti
užívaly krás Šumavy plnými doušky.
Děti 2. třídy „Sovičky“ si uspořádaly besídku a rozloučily se tak s MŠ. Rodičům na
besídce předvedly, co se naučily, vystoupily
též s manželi Bozemanovými s krátkým
programem v angličtině. Slavnostnímu pasování na školáky byla přítomna i starostka obce Kateřina Zusková. Přejeme ještě
jednou všem školákům, aby měly ve škole
samé dobré výsledky a dělaly rodičům jenom radost.
V době prázdninového provozu se
s dětmi pracovalo hlavně podle jejich
zájmu, hojně se využívala zahrada, různé
tvořivé a pohybové hry, apod. Protože
máme dobře udržovanou zahradu nejen
během roku, ale i o prázdninách, tímto
děkujeme zejména p. J. Kozákovi, využívala
se po většinu času při prázdninovém po-
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bytu dětí v MŠ. Nastoupily 2 nové pedagogické pracovnice, které společně s dětmi
a prázdninovou praktikantkou namalovaly
u 1. třídy „skákací stonožku“.
V mateřské škole probíhala nejen výchovná práce, ale i nezbytné opravy a úpravy v budově i na zahradě. Za vydatné pomoci p. Matouše - tatínka jednoho dítěte
- byly odstraněny kovové průlezky a na
jejich místo zabudována nová průlezka
„Stonožka“. Byl vyměněn písek v obou
pískovištích, ostříhán živý plot okolo celé
zahrady, což zajistil p. Filip, nové obložení

pískovišť, p. Svoboda natřel velký „Hrad“.
Uvnitř MŠ vyměnil p. Šapovaliv aku kamna v umývárnách a šatnách dětí, zdarma
potom dolepil lino p. Pergl. Všem moc
děkujeme. Do tříd ušila p.ředitelka nové
závěsy, byly provedeny další úpravy prostor,
vyměněn vodovodní řád, opravy sociálního
vybavení provedl p. Kraus. Doufáme, že
jsme vytvořili příjemné prostředí pro příští
školní rok, který zahájíme 1. září společně
s rodiči divadlem „Pejsek a kočička“ v zasedací místnosti OÚ.
Za MŠ „Sluníčko“ Ivana Mazancová

Přechod na digitální vysílání u TV Prima

V podzimních měsících by měla TV Prima přejít na digitální vysílání. Vzhledem
k tomu, že přechod na vysílání ve formátu DVB-T (pozemní digitál) bude pro vysílatele finančně velmi náročné, bude nucen ukončit provoz na mnoha analogových
vysílačích. To se týká i Nižbora.
Obec byla oslovena zástupci firmy RadioInfo, s.r.o., která zajišťuje provoz zdejšího
vysílače, zda bychom měli o jeho další provoz zájem. Podmínkou zachování provozu
analogového vysílání je ovšem pravidelný měsíční příspěvek od obce ve výši 6 tisíc
korun. Vzhledem k informacím, že většina našich občanů se již připravila na přechod
na digitální vysílání a vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které má obec
k dispozici, rozhodla Rada obce o tom, že provoz analogového vysílače bude hradit
pouze do konce tohoto roku. V dostatečném předstihu Vám tak oznamujeme, že
od 1. ledna 2010 bude TV Prima v obci zajišťovat již pouze digitální vysílání svých
programů.
Obecní úřad Nižbor
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Chystaná úprava komunikace
u odbočky na Žloukovice

n Co nás vedlo k zahájení příprav dopravního řešení v tomto prostoru?
Na základě provedeného dopravního
průzkumu, který proběhl v loňském
roce, byl samotnými občany jako jedno
z dopravně nejproblematičtějších míst v obci vyhodnocen právě prostor křižovatky na
Žloukovice. Tento prostor je velmi chaotický
zejména pro chodce, kteří se při průchodu
tímto prostorem pohybují několik desítek
metrů po neoznačené asfaltové ploše, kde
je z různých stran ohrožuje provoz motorových vozidel. Automobily zde dále parkují
bez jakýchkoliv pravidel.
Bohužel nárůst automobilového provozu a agresivita některých řidičů narostly
natolik, že jsme koncem loňského roku
začali připravovat projekt, který by do tohoto prostoru z dopravního hlediska zavedl
určitý řád.
n Jaká je současná situace?
Na realizaci tohoto projektu má obec
již vydané pravomocné stavební povolení
a vzhledem k tomu, že jsme na realizaci tohoto projektu obdrželi dotaci z Krajského
úřadu Středočeského kraje, musíme projekt
zrealizovat do konce roku.
n Co vlastně projekt řeší?
Cílem projektu je vnést do tohoto prostoru dopravní řád, zpomalit dopravu
v tomto úseku, zúžit prostor na odbočování
do Žloukovic, pro chodce zde vyznačit
přechody.
K tomu by mělo vést provedení níže uvedených opatření:
Úsek od mostu až k obecnímu úřadu
bude označen vodorovným dopravním
značením.

Chodník z mostu podél parkoviště
bude prodloužen a obloukem povede až na
parkoviště.
Z tohoto prodlouženého chodníku povede příčně přes stávající komunikaci zvýšený
(10 cm) zpomalovací práh, na kterém bude
přechod pro chodce. Tento práh bude na
druhé straně končit u stávajícího chodníku,
který vede kolem čerpací stanice.
Z nově vybudovaného chodníku u mostu
povede přes silnici na Žloukovice přechod
pro chodce, který bude končit u vyvýšeného
ostrůvku.
V prostoru mezi předzahrádkou u restaurace U Lípy, trafostanicí a nově vybudovaným ostrůvkem pro chodce bude
možno nadále parkovat. Pouze se do tohoto
prostoru bude vjíždět a vyjíždět jedním
směrem.
n Čeho jsme si vědomi?
Je nám jasné, že ne všichni (zejména
řidiči) budou z realizace tohoto projektu
nadšeni. Na most nebo z něj se bude muset jezdit pomaleji díky zvýšenému prahu.
Tento práh je ale jediným možným řešením,
jak opravdu zpomalit rychle jedoucí vozidla. K realizaci tohoto prahu velkou měrou
přispěli bohužel i místní motorkáři, kteří
most používají k předvádění svých rychlých
jízd po jednom kole nebo testům, do jaké
výše km ukazuje stávající měřič rychlosti,
který je na mostě umístěn.
Dále dojde ke značnému zúžení prostoru pro odbočení na silnici do Žloukovic.
Opatrněji zde budou muset jezdit větší
vozidla. Odbočování na Žloukovice bylo
vyzkoušeno i řidiči autobusů.
Je nám naprosto jasné, že se tímto

opatřením změní něco, na co zde všichni
byli zvyklí (někdo mohl být s tímto stavem
spokojený, jinému nevyhovoval). Bohužel
jsme při rozhodování a hledání způsobů
řešení byli často velmi svázáni stávajícími
platnými normami a předpisy a ne vždy bylo
možné vzhledem k nynějšímu stavu oboje
sladit tak, jak jsme my „laici“ navrhovali
(nebylo třeba možné navrhnout užší nebo
delší přechod pro chodce, apod.).
Pevně věříme, že si řidiči na nová opatření
zvyknou a že zrealizované opatření přispěje
k ochraně pěších v tomto prostoru.

Darovací smlouva
mezi Římskokatolickou
farností a obcí Nižbor

Vzhledem k posledním několika událostem, kdy v důsledku vichru došlo
k poškození kaple sv. Liboria ve Stradonicích a kdy ze strany Římskokatolické
farnosti bylo obci sděleno, že farnost nemá
žádné finanční prostředky na zajištění
odstranění vzniklých škod ani na budoucí
údržbu objektu, rozhodli jsme se požádat
Arcibiskupství Pražské, zda by odsouhlasilo bezúplatný převod kaple a souvisejících
pozemků do vlastnictví obce.
Zastupitelstvu není lhostejný osud kaple
a neradi bychom do budoucna měli v obci
a v místě posledního odpočinku většiny
našich občanů objekt v havarijním stavu.
Věříme, že jako řádní vlastníci budeme
mít větší šanci získat případnou dotaci na
opravu kaple nebo přinejmenším se o kapli
budeme schopni lépe starat než tomu bylo
doposud.
Obecní úřad Nižbor

Poděkování za pomoc

Děkujeme všem občanům a organizacím, za materiální pomoc, kterou
poskytli v rámci pořádané mimořádné
humanitární sbírky na pomoc zatopeným oblastem, která proběhla v naší
obci počátkem července.
Obecní úřad Nižbor

Výměna průkazu klienta

Není nad čistý vzduch a ohleduplné spoluobčany spalující
„čisté dřevo bez zápachu a sazí“....
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Vážené klientky, vážení klienti,
prosíme, zkontrolujte si datum platnosti
Vašeho průkazu, který máte jako pojištěnec
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.
Jestliže platnost Vašeho průkazu (EHIC)
končí k 31. 12. 2009, nechte si - při
nejbližší příležitosti - vystavit na přepážce
v Hořovicích nebo v Berouně nový průkaz
EHIC, a to pro celou Vaši rodinu.
Průkazy, jejichž platnost končí, vraťte.
Děkujeme.
Vaše Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

www.obecnizbor.cz
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Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 25. června 2009

Schvaluje:
� Zaslání nabídky na odkoupení bytu
panu Ivanu Válkovi, Nižbor č.p. 143.
� Rozpočtová opatření č. 2
� Zvonařství Tkadlec, IČ 48773948, se sídlem v Halénkově č. 433 jako firmu vybranou
na realizaci pořízení a osazení nových zvonů
do kostela Povýšení sv. Kříže v Nižboru.
� Uzavření SOD s firmou Zvonařství
Tkadlec, IČ 48773948 se sídlem v Halénkově č. 433.
� Odstranění rozporu v územně plánovací dokumentaci obce týkající se rozvojové
plochy S-04.
� Směnu pozemků v k.ú. Nižbor ( p.č.
423/18 o výměře 32 m2 za pozemek p.č.
423/17 o výměře 31 m2).

� Dodatek č. 11 k smlouvě týkající se
zajištění dopravní obslužnosti mezi Obcí
Nižbor a firmou ProboBus, a. s.
� Realizaci záměrů z dopravní studie „Na
zelenou - za bezpečný Nižbor“.
Pověřuje
� Radu obce a pana J. Pecku k dalším
jednáním s firmou Zvonařství Tkadlec ve
věci zajištění realizace celé akce.
Nedoporučuje
� do doby dalšího projednání s projektantem a dopravní policií prozatím zahájit přípravu realizace některých opatření
navržených v dopravní studii „Na zelenou
- za bezpečný Nižbor“.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Termín konání: vzhledem k vzniklé situaci bude termín voleb upřesněn
V obci budou opět zřízeny tři volební okrsky:
1. Volební okrsek č. 1 - Nižbor, budova Obecního úřadu (pro občany trvale hlášené
v Nižboru).
2. Volební okrsek č. 2 - Stradonice, budova restaurace (pro občany trvale hlášené ve
Stradonicích).
3. Volební okrsek č. 3 - Žloukovice, budova hasičské zbrojnice (pro občany trvale
hlášené ve Žloukovicích).
Voliči, pokud nebudou moci volit v místě svého trvalého bydliště, si mohou zažádat
o vydání voličského průkazu.
Volební lístky obdrží voliči do poštovní schránky v místě svého trvalého pobytu.
Opětovně připomínáme a vyzýváme všechny majitele domů, kteří nemají v pořádku
označení domu číslem popisným nebo evidenčním nebo nemají řádně nainstalovanou
a označenou poštovní schránku, aby si včas vše dali do pořádku. Pokud tak neučiní,
riskují, že jim nebudou moci být řádně doručeny volební lístky.

Životní jubilea
říjen - prosinec 2009
Bidrmannová Věra
Bouška Jaroslav		
Hájková Soňa		
Sevaldová Václava
Lauer Josef		
Kodet Miloslav		
Bláha Vojtěch		
Hladká Alžběta		
Bukáček Ludvík		
Roubal Václav		
Týfová Alena		
Procházková Helena

70 let
89 let
83 let
70 let
87 let
82 let
81 let
89 let
70 let
82 let
82 let
75 let

Vítání občánků

Dne 1. dubna 2009 jsme na zámku
v Nižboru mezi naše občany slavnostně přivítali novorozené děti:
Matěje Filipa, Waldemara Matouše,
Kateřinu Linhartovou, Jana Krause,
Michaelu Svobodovou, Vojtěcha Sevalda a Šimona Hánu z Nižbora, Valérii
Šulcovou, Ivanu Hrachovcovou a Nelu Fafejtovou ze Stradonic a Adélu
Čečrdlovou ze Žloukovic.
Dne 24 . června 2009 jsme dále na
zámku v Nižboru přivítali tyto děti:
Petra Očenáše, Denisu Svobodovou
a Václava Mencla z Nižbora, Olivera Sobčáka ze Stradonic a Šimona
Berdycha ze Žloukovic.
Přejeme jim do dalšího života hodně
zdraví, štěstí a lásky.

Náhradní volební lístky voliči mohou obdržet na OÚ nebo přímo ve volební místnosti.
Pokud si bude volič přát volit do přenosné urny, musí tento požadavek nahlásit na
OÚ nebo jej sdělit přímo členům volební komise.

Za plotem

Během cest po Holandsku se toho dá vidět
spousta - detailně si to najděte v průvodcích
či na internetu. Já doporučuji sledovat
Holanďany se sekačkou či hráběmi. Jsou to

www.obecnizbor.cz

blázni - nestarají se totiž jen o svůj pozemek,
ale většinou i o trávník a zeleň za plotem,
kolem vodního kanálu, hřiště nebo cyklostezky! A přitom mají tak bohatou zemi, že by se
peníze na podobné „technické služby“ určitě
našly. Nechápu to. Nejspíš se dočista pomátli a řekli si, že nezchudnou, když obětují trochu benzínu, energie a času na úpravu míst,
která sice nejsou jejich, ale kolem kterých
chodí, jezdí na kole nebo se na ně jen dívají
z okna. A že ve společné pokladně pak zbyde
trochu víc peněz na něco důležitého. Hlupáci. Ještě štěstí, že je Holandsko od nás pořád
hodně, hodně daleko.
Tomáš Hanák
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Začíná nový školní rok

Chceme-li se dopátrat, kdy vlastně děti
povinně začaly chodit do školy, vraťme se
do dob před skoro dvěstěpadesáti lety, do
dob panování Marie Terezie. Když Marie Terezie postřehla, poučena neúspěchy
slezských válek, potřebu reformy vojenské
a větší nezávislost centrální moci od šlechty,
vynořovala se pozvolna myšlenka reformy
školství národního jako základu posílení vojenské a centrální moci státu.
V této reformě se však uplatnila zásada
o státní autoritě a moci ve věcech školských
na úkor zemských a národních práv. K
uskutečnění této snahy povolala do Vídně
zaháňského opata Felbigera, který vypracoval
nový školní řád, vyhlášený a schválený patentem ze 6. prosince 1774. Tím byla mimo
jiné zavedena povinná školní docházka pro
žáky od 6 do 12 let a prvními učebnicemi
byly nezměněné vídeňské přetisky. Obrat
k lepšímu obsahu učebnic nastal v červnu
1775, kdy školská komise v Čechách dostala
právo „privilegium impressorium“, vydávat
školní knihy v českém i německém jazyce.
Tím byl dán podnět k vzniku i začátku c. a k.
školního knihoskladu v Praze, pak po první
světové válce Státnímu nakladatelství.
„Všeobecný školní řád pro české normální
neboli pravidelné a triviální školy“ ze dne 6.
prosince 1774, je nejstarší školní knihou té
doby vytištěnou švabachem. Podle této knihy byly zřizovány při farách školy triviální,
ve městech školy hlavní a hlavních městech
školy normální, které spolu s hlavními
školami vzornými měly kursy pro učitele.
Školní řád však, platící jen pro české školy,
nebyl důsledně plněn. Vždyť český jazyk byl
jen trpěn jaksi z nutnosti, a to jen na školách
triviálních, a nikterak nebyla zastírána snaha
vnutit školou lidu na vesnicích němčinu.
Vždyť touha po zesílení centrální moci vedla školskou politiku ke germanizaci. Pod
tímto nátlakem se skutečně v mnohých
zcela českých venkovských školách učilo
německy. Ač tehdy zemské gubernium
upozorňovalo v úředním připomenutí krajským komisařům, že nejsou v Čechách školy

úplně německé a existují kraje ryze české,
nenastala náprava.
Ovšem ve městech bylo ještě hůře. Hlavní
školy, jako přípravky pro školu střední, byly
skutečnými poněmčujícími ústavy. Když bylo
jasné, že se není možné domoci u rakouské
vlády národního rázu městských škol, sáhlo
se k svépomoci. Tak byla založena v Praze
Amerlingova „Budeč”, ideálně myšlená, ale
nedosti prakticky realizovaná lidová česká
škola. Například učebnice sice byly české, ale
tištěny švabachem. První se pokusil tisknout
české knihy latinkou Jan František Tomsa
(1753-1841). Uskutečnění své myšlenky
se nedočkal, ale uskutečnila se o tři desetiletí později. Vánek volnosti zavál i říší
habsburskou, když bylo zřízeno samostatné
ministerstvo kultu a vyučování. Vyhlásilo
potřebu reformy všeho školství a vydalo
Feuchterslebenův nárys školské organizace,
v němž konečně rakouská vláda ráčila prohlásit, že vyučovacím jazykem triviálních škol
bude výhradně jazyk mateřský.
Nejcennější vymožeností v době Bachově
bylo zřízení první české hlavní školy
a učitelského ústavu v Praze. Jejím ředitelem
se stal Karel Slavoj Amerling (1807-1884
). Další nová úprava rakouského a zároveň
českého školství byla provedena nám již
známým říšským školským zákonem ze dne
14.května 1869.Jeho platnost trvala až do
roku 1953.
Mezi nejdůležitější a nejpopulárnější elementární učebnice patří slabikář.Velkým
pokrokem bylo jeho vydání v roce 1898
s ilustracemi Mikoláše Alše. Tento první
obrázkový slabikář s titulní svéráznou
alšovskou kresbou „Cestička do školy” je
skutečně nejkrásnějším vydavatelským dílem
s ilustracemi své doby. Na 200 drobných ryze
českých kresbách žáci viděli domácí zvířátka,
roční období,práci v zemědělství i řemeslnou,
opravdu českou chalupu, dědečka i babičku.
Vše bylo bystrým pohledem a umělcovou
rukou nádherně zobrazeno.
Podle Františka Sahuly upravil
a napsal Mariancius Zdeněk

Zhruba po roční odmlce nastalo v mé hlavě nutkání cosi napsat, co
mě pálí, ba co víc - „žere“. Rekonstrukce chalup a chat nabyly velkého
rozmachu a lidé se začínají dokonce stěhovat trvale do svých rekreačních nemovitostí. A při té příležitosti mě napadne otázka: Kam se
poděl? Myslím tím zákon o studních, odpadních jímkách a žumpách.
Nabádání v mediích, horlivost úředníků a zastupitelů k tak důležité
otázce usnulo v še
a utichlo.
Důslednost a povinnost by měla být na
pr vém mí stě , a to
nejen ze strany úředníků (kraj, ministerstvo), ale i majitelů nemovitostí,
kde se nacházejí tyto životně důležité stavby. Při zakoupení či prodeji
nemovitosti musí být k dispozici řádný doklad o stavbě a povolení
studně a žumpy. Již jednou jsem se o této vodohospodářské a ekologické

Dívám se, jak se rodí nový den,
ztěžklý předchozím
slunečním soumrakem
a kanoucí slzičky rosy
dávají květům žít,
aby mohly se něžnou láskou napojit.
Ptáčci ranním křikem nás probouzejí,
ke krmítku toužebně
a radostně vyhlížejí,
aby maličkým mohli vnořit
do jejich volátka,
co moje žena s láskou
vložila do krmítka.
Vzlétají a usedají na starý vývrat,
čekají, až přijde jejich chvíle
dobroty vybrat,
aby znovu mohli se
o nenasytné postarat,
a oni přestali vřískavě a hladově
pokřikovat.
Berounka na splavu tiše ševelí,
vkládá do břehů své laskavosti osrdí
a pluje od věků svou cestou dál,
tak jak přikazuje věčný přírody král.
Léto se ohnivým leskem probouzí
a děti v jeho září
se ve vlnkách čvachtají,
maminky na ně starostlivě volají:
dej pozor, ať tě slunko paprsky nespálí.
Nižborský, nebesy obklopený hrad,
snaží se střežit každý člověčí spád,
a přeje nám:
milujte se lidé,
mám vás všechny tolik moc rád…
Stradonice 22. srpna L.P. 2009
Všem laskavým a moudrým čtenářům
přeji svým nitrem láskyplný čas, naplněný vaší dělnou prací a nezměrným
tvůrčím úsilím, po všechny budoucí
dny vašeho žití….
Vám, pracovití lidé, věnuje stále Vám
věřící a srdcem oddaný
Evžen Josef Petr

otázce zmínil, leč musím konstatovat, že lidé na to kašlou a ještě vám
vyhubují, že ořezáváte větve bránící průjezdu fekálních a ostatních vozidel. Ono těch deset, dvacet deka ořechů, švestek či košíček květů lípy má
větší význam než závadná studna.
Zato letní módou se stalo grilování. Z hlediska zdraví je ale spolu se
smažením nejvíce diskutabilním způsobem úpravy potravin. Leč výrazná chuť a vůně v celém údolí láká k tomuto
gastronomickému kouzelnictví. Přesto úporně
myslím na neodolatelně připálený v popelu
vyválený český špekáček. U otevřených ohňů je
třeba dávati pozor obzvláště (nejen) v horkých
a suchých dnech.
Docela se těším na podzimní chladnější dny a barevnou scenérii zdejších luk a křivoklátských lesů.
Petr Palivec

Chaty a chalupy
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Nižborská letní pozdravení
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Ž

ádný školák zde v Nižboru se nedá
přivést do rozpaků otázkou, kdo
je v obci nejznámější. „No přece
Osmany Lafita a Tomáš Hanák, ten herec
z televize…“ vysypou okamžitě odpověď
a přidají kukuč nechápavý až soucitný, že tohle bych tedy mohl vědět.
Poté zjišťuji, že dobře znají i spisovatele Františka Nepila a mají
doma jeho knížky. Věděli, kdo byl
Bedřich Smetana. „No přece ten,
co složil Prodanou nevěstu a Vltavu! A Libuši! “ zněly správné,
i když neúplné odpovědi, na třetí třídu
základní školy celkem slušné. „A víte, že
k nám do Nižbora jednou o prázdninách
přijel i s rodinou?“ ptám se dál. Teď se

a o jeho dcerkách vyjimečně hudebně nadaných, zejména pak o mladší Gabriele.
Mile mne překvapila matka oněch
dvou bystrých školaček, naše sousedka
Martina. Přinesla mi půjčit malý poklad,

hlas malé Gabrielly a přinutil jejího otce
muže hudby milovného, aby se mladé
pěvkyni dostalo vzdělání uměleckého.
Jejím učitelem byl v létech šedesátých
Pivoda hudební škola, s methodou italskou s velkým zdarem provázenou.
Poté vydobyla si na jevišti Prozatímního divadla v různých úlohách.
Další studia konala v Miláně, po
dvou létech nastoupila pěveckou
pouť do Španělska a Ruska. Roku
1870 uvítána v Praze, potom na
ostrově Luzoně, později v Batávii,
na ostrově Jávě, nakonec v Sydney.
…Když se provdala za Rafaela Steffaniho jenž vedl výpravu Italské opery
do zánořských krajů indických a australských, přesídlila se roku 1881 do
Melbournu. Světová výstava pořádaná
poskytla jí příležitost ukázat svoje umění.
Při koncertu jímž zahájeno otevření zvolila si jako vřelá vlastenka několik českých
písní od Pivody a zapěla také na konec
„Kde domov můj“.
…Po tříletém pobytu v Melbournu vydala se na uměleckou cestu do Ameriky,
vystoupila za velkého úspěchu v New Yorku a navštívila rodný kraj svůj, objevila se
za nadšeného jásotu v Národním divadle
v „Afričance“ a „Maškarním plesu“.

„LA BOEMA“
- kdo to je?
nalezený při vyklízení jejich půdy. Je to
linkovaný sešit, bývalá školní písanka,
na štítku „Historie Nižbora a okolí“. Neznámý človíček v něm bůhvíkdy, podle

Zdejší babičky a dědové vědí ještě víc - že Smetanovi tenkrát bydleli v hostinci „U Landů“
proti nižborské sokolovně.To bylo v létě roku 1866, tedy i oni to asi slyšeli od svých rodičů
a prarodičů. Ta budova stojí dodnes, žel bez několikrát zamýšlené pamětní desky.
určitě zastydí, že to nevědí. Nestyděli se,
věděli to. Dvě žabky to slyšely od dědečka
a ostatní ve škole od paní učitelky. Tím
mne školáčci, paní učitelka i dědečkové
potěšili. Zdejší babičky a dědové vědí ještě
víc - že Smetanovi tenkrát bydleli v hostinci „U Landů“ proti nižborské sokolovně.
To bylo v létě roku 1866, tedy i oni to asi
slyšeli od svých rodičů a prarodičů. Ta
budova stojí dodnes, žel bez několikrát
zamýšlené pamětní desky.
Hodně o zdejším pobytu našeho
geniálního skladatele nám vloni pověděl
pan Zdeněk Mahler, když zavítal se svou
chotí na nižborský zámek. Jak tenhle
člověk zapálený pro historii a muziku umí
báječně vyprávět! Prozradil a poradil, že
v jeho knížce „Nekamenujte proroky“ je
o Smetanovi ještě víc. Vyprávěl se stejným
zápalem i o rodině Roubalových, panu
otci, místním sládkovi knížecího pivovaru, který Smetanu do Nižbora pozval,

www.obecnizbor.cz

písma ale velmi dávno, pečlivě zapisoval
a opisoval z nejrůznějších vlastivědných
sborníků a knížek vše, co se týkalo jeho
kraje. A ejhle - o Gabriele Roubalové je
tam stránka a půl. Jak poctivě přiznává,
něco opsal z knížky cestovatele Josefa
Kořenského „K protinožcům“. Za nové
informace mu odpusťme jeho poněkud
nemoderní stylizaci. Cituji:
„…ve službách hudební músy přišla na
půdu australského světa také naše krajanka Gabriella Roubalová a Viktorie jest
jménem jejím druhým již mnoho let…
Pěvecké umění zaválo Gabriellu Roubalovou do dalekých končin světa. Lahodný
její hlas budil u mnohých pozornost již tehdy, když jako děvčátko zpívala na kůru.
Rodiště jsou Radnice (1843) u Rokycan.
Když pak její otec opustil jako sládek své
působiště a přestěhoval se do Nové Huti,
upozornil Nižborský správce duchovní, vlastenecký Karel Hýna, na krásný

Otec Marie a Gabriely je pochován na
stradonickém hřbitově. Jeho nepříliš honosný hrob pomalu zarůstá bodláčím.
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Z Prahy vedla naši krajanku cesta do
Itálie, aby spatřila rodný kraj svého manžela
a pak se odplavila do Melbournu, účinkujíce
rok co rok v koncertech a oratoriích.
Počátkem r. 1901 povolána byla Roubalová na univerzitní konzervatoř v Melbourně
a svěřen jí hlavní úkol operní školy. V prospektech, jež konservatoř vydává, čteme
opětně její přijaté jméno umělecké, Madame Gabriella Boema…“
V útlé brožurce „700 let Nižbora“, vydané r. 1965, kterou si možná nižborští
starousedlíci na památku výročí uschovali,
je zmínka i o starší dceři Roubalově Marii.
Studovala klavírní hru v Praze u Bedřicha
Smetany a pobyt v Nižboru mu doporučila.
Dovídáme se, že mezi Roubalovou rodinou
a rodinou Bedřicha Smetany se záhy rozvinuly přátelské styky. Najdem tu jména ještě
dalších známých většinou umělců, kteří
v Nižboru pobývali.
Smetanův pobyt v Nižboru připomíná
i dvakrát vydaná knížka Nižbor - toulky minulostí obcí Nižbor, Stradonice, Žloukovice.
Tu máme doma všichni a je stále k dostání.
Píše se v ní, že Smetana tu byl podle jeho
osobních zápisků alespoň krátký čas spokojený a šťastný. Naopak Pražané, kteří zůstali,
prožívali strach z obléhání města pruským
vojskem. Přesto žil v době, kterou mám rád,
dobu Národního obrození, vzepjetí národní
hrdosti, z ní pramenících malých i velkých
vlasteneckých činů, dobu zápasu o zrození

Národního divadla, dobu vzniku úžasných
uměleckých pokladů. Ve srovnání s ní, jakou dobu prožívala česká společnost o víc
než století později a svědky jakých zápasů
jsme dnes?
Otec Marie a Gabriely je pochován
na stradonickém hřbitově. Jeho nepříliš
honosný hrob pomalu zarůstá bodláčím.

Z mladších generací k němu trefí málokdo.
Škoda. Měl by zde příležitost si zameditovat třeba o tom, jak dokázal být vlasti
užitečný prostý venkovan, ale nadšený vlastenec Jan Roubal, za čím se pachtí většina
nás současníků a co odkážeme našim
následníkům jednou my…
J. Lukeš, Nižbor

Hodně o zdejším pobytu našeho geniálního skladatele nám vloni pověděl pan Zdeněk
Mahler, když zavítal se svou chotí na nižborský zámek.

Senátor Oberfalzer podpořil projekt
Na zelenou - Za bezpečný Nižbor
Zástupci Rodinného centra Makovice předali 21. května zastupitelům obce
Nižbor vyhotovenou dopravní studii, která
vznikla na základě požadavků dětí a obyvatel Nižbora na zvýšení bezpečnosti v obci.
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Rodinné centrum tímto krokem ukončilo
první část projektu podpořeného v rámci
grantového programu Na zelenou Nadace
Partnerství.
Předání vyhotovené dopravní studie

zástupcům obce se zúčastnili starostka
Kateřina Zusková, radní a další zástupci
obce, rodinného centra, tisku, autorizovaný
inženýr Vl. Rozsypal, zástupci Nadace
Partnerství, Pražských matek a občané
obce Nižbor. Svou účastí podpořil projekt
také senátor Jiří Oberfalzer, který vyzdvihl
snahu RC Makovice a obyvatel Nižbora
o koncepční zajištění bezpečného pohybu dětí a dospělých v obci. Největším
překvapením odpoledne byl senátorův
příslib finančního daru ve výši 100 000
korun, vytěženého během pořádání festivalu Letorosty, který senátor Oberfalzer
zaštiťuje. RC Makovice použije darovanou
částku v koordinaci s obcí na financování
postupné realizace návrhů vzešlých z výše
zmíněné dopravní studie. Dopravní studie
je k dispozici občanům Nižbora na obecním úřadě, v elektronické podobě pak na
webových stránkách obce a v nejbližší
době také na webu rodinného centra
(www.makovice.eu). Děkujeme všem, kteří
se projektu Na zelenou zúčastnili.
-rcm-

www.obecnizbor.cz
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Memoriál Tomáše Hoskovského 2009

Největší hokejbalový turnaj na území berounského okresu byl k vidění na nižborském hřišti o uplynulém víkendu. Celkem devět
týmů bojovalo ve 13. ročníku Memoriálu Tomáše Hoskovského o putovní pohár z nižborské sklárny. Celé klání vyhrál naprosto suverénním způsobem pražský klub SK Spectrum Praga, který nad svými protivníky vynikal precizně zvládnutou taktikou a takřka
bezchybnými výkony brankáře Patrika Poula.
Týmy se nejprve střetly v základních skupinách, ve kterých bojovali o nedělní playoff. Celky Spectra, Sokola a Perunu si výhrou
svých skupin zajistili účast v nedělním
čtvrtfinále, ale ještě v sobotu odpoledne se ve
své nadstavbové skupině utkali o první místo, které zaručovalo přímý postup do semifinále. Oba zápasy zvádlo nejlépe Spectrum
a vybojovalo si přímo nedělní semifinále. Ve
druhé nadstavbové byly týmy v o poznání
složitější situaci. Hranice mezi úspěchem
a neúspěchem byla velmi tenká a nakonec
se s turnajem museli rozloučit Kelti Nižbor,
kteří v nadstavbové skupině nevládli
především klidem v zakončení a zároveň
inkasovali laciné góly jak s hokejisty z SKP
Beroun, tak s kralupskými Minicemi Quijote.
Týmy Minic a SKP se v rozhodujícím zápase
utkali o přímý postup do semifinále. Z duelu
vzešel vítězně kralupský tým, který na neděli
posílil extraligista Langthaller. Minice si
tak zajistili přímý postup do semifinále, zatímco SKP Beroun porážka odsoudila ke
čtvrtfinálovému duelu.
Celky, které skončily v základních skupinách na posledních příčkách, sehrály skupinu o jediné postupové místo do čtvrtfinále.
Oba zápasy nezvládli Demons Beroun, jenž
v obou případech prohráli a v neděli ráno pro
ně celý turnaj skončil. Nové Strašecí vyzvalo
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Black Ravens v souboji o play-off, ale v celém
zápase tahalo za kratší konec a kralupští borci nakonec slavili postup po výsledku 4:2.
Black Ravens si však příliš radosti z postupu neužili. Soupeřem ve čtvrtfinále jim byl
berounský tým HC Peruna, svého soupeře
doslova smetl 7:2 a vybojoval si zasloužený
postup.
I druhé
utkání
bylo
překvapivě
jednoznačné. HC Sokol, tradičně posílený
o hráče z vyšších hokejbalových soutěží, se
příliš nepáral s SKP Beroun a po výsledku 5:0
si zajistil poslední semifinálové místo.
Diváci byli v obou soubojích o finále
znovu svědky překvapivě jednoznačných
soubojů. Spectrum, které přijelo v neděli
s pouze jediným hráčem na střídání, přestálo
v úvodu utkání nápor Sokola, přebralo otěže
zápasu a postupně navyšovalo skóre až na
konečných 5:0. Sokol tak díky dobrému
umístění po základní a nadstavbové části získal konečné třetí místo.
Souboj Perunu s Minicemi byl o poznání
zajímavější. Nejprve se Perun rychle dostal do
vedení 4:0, aby během dvou minut Quijotes
Langthalerem snížíli na 2:4. Po změně stran
už dominoval jen berounský celek, a dalšími
třemi zásahy upravil na konečných 7:2.
Slibně vypadající finálový duel mezi
pražským Spectrem a Perunem se proměnil

ve zcela jednoznačnou záležitost. Nejenže
Perun nenašel recept na dobře organizovanou obranu Spectra, ale školáckými chybami dával útočníkům Spectra dostatek
příležitostí ke skórování, čehož v pohodě
hrající pražané dokázali využít. Po hattricku
Klempíře a brankách Staňka a Málka, na něž
do té doby produktivní Perun nedokázal zareagovat, se tak mohli ze zisku křišťálového
poháru radovat hráči SK Spectrum Praga.

Cvičení rodičů
s dětmi v sokolovně

TJ Sokol Nižbor pokračuje od září
v prostorách sokolovny se cvičením
rodičů s dětmi. Přijďte každou středu
od 16:30 do 17:30 hodin. Maminky,
tatínkové, babičky, dědečkové - vezměte
své předškolní děti a přijďte mezi nás.
Čekají na vás říkanky, písničky, ale
hlavně trampolína, švédské bedny,
míče a jiné cvičební nářadí. Děti se
vykřičí, vyskáčí a naučí novým věcem.
A i když vás prozatím nevzali do školky,
budou mezi dětmi. Pod vedením Jitky
Lukešové.
TJ Sokol Nižbor
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Kelti Nižbor na prahu nové sezony

Kelti Nižbor završili na začátku září přípravným zápasem v Novém Strašecí letní přípravu a o prvním zářijovém víkendu již vstoupili jako nováček do Kladenské oblastní ligy. Přípravný zápas s prvoligovým týmem skončil poměrně lichotivým výsledkem 4:8 ve
prospěch soupeře, rozdíl dvou výkonnostních tříd byl však na hřišti velmi znát a přípravný zápas ukázal, kde Kelty tlačí bota.
Letní příprava probíhala po celý srpen
a součástí byly i dva turnaje. Tradiční
Memoriál Tomáše Hoskovského, kdy byli
hráči klubu rozděleni mezi tři týmy - Kelty Nižbor, HC Perun a Demons Beroun.
Nejlépe si vedli Peruni, kteří došli v turnaji až do finále avšak v posledním zápase
nestačili na pražský klub SK Spectrum
Praga.
Jak již bývá tradicí, Kelti zavítali
v polovině srpna do Kralup na místní
Havran Styrotrade Cup. V dobře zvládnuté
základní skupině (vs. Black Ravens 3:1,
vs. výběr AHL 3:2ss, vs. Pento Most 2:3)
dokázali Kelti mimo jiné dlouho vzdorovat
extraligovému Mostu, aby nakonec podlehli brankou třináct vteřin před koncem

zápasu. Bohužel nedělní čtvrtfinálové boje
Nižboru nepřáli a i kvůli zranění brankáře
Vacka nižborští podlehli místnímu týmu
Nelahozeves v poměru 2:7. V nájezdech,
jenž rozhodovali o konečném umístění,
Kelti skončili třetí a připsali si tak konečné
sedmé místo v turnaji.
Změny v týmu mužů, který v loňské
sezoně vybojoval vítězství v základní části
Kladenské okresní ligy, a odkoupil práva
na vyšší soutěž nejsou příliš výrazné.
Po ukončení hostování Jindřicha Šmída
a ohlášení konce kariéry jednoho z tahounů
týmu a hrajícího trenéra Radka Mandy,
však bylo nutné sáhnout k doplnění kádru. Trenérské žezlo po Mandovi přebírají
hráči Roman Novák a Ondřej Beneš, kteří

Keltský pohár 2009 v hokejbalu

Klub SK Kelti Nižbor pořádá 1. ročník hokejbalového turnaje Keltský pohár, který
se bude konat na hokejbalovém hřišti v Nižboru dne 17. - 18. října.
Turnaj se odehraje se ve třech věkových kategoriích: dorost (ročníky narození 92,
93, 94), starší žáci (ročníky narození 95, 96, 97) a mladší žáci (ročníky narození 98
a mladší). Sestavte si svůj tým, vymyslete název a zúčastněte se hokejbalového turnaje! Vítězný tým získává pohár a nejlepší hráči turnaje hodnotné ceny!
Více o turnaji, včetně propozic a přihlášky, naleznete na www.nizborskyhokejbal.
com v sekci mládež nebo na telefonu 777 593 669, p. Roman Novák.

v loňském roce ovládli kanadské bodování
týmu a nelehkou úlohu po odcházejícím
kouči přebírají na svá bedra.
Nejvýraznější posilou a přínosem týmu
je angažování Bohumila Gottharda z extraligové Habešovny Gladiators. Původní
hostování v podzimní části se při problémech kladenského extraligového klubu
proměnilo v celoroční působení hráče,
který několikrát po sobě vyhrál kanadské
bodování Nižborské hokejbalové ligy,
a v letech 2003 - 2004 působil v klubu Diablo Nižbor.
Dalšími novými tvářemi jsou Daniel Mašát, jenž přestupuje z pražského
týmu SK Spectrum Praga „B“ a úplným
nováčkem na hokejbalových hřištích bude
osmnáctiletý Jan Říha, který své první
hokejbalové krůčky udělal na turnajích
v Nižboru a Kralupech.
Aktuální sestava SK Kelti Nižbor:
Brankáři: František Ježek, Lukáš Huml, Petr
Lašek (hostování z HBC Nové Strašecí)
Obránci: Ivan Truksa, Milan Smrčka, Petr
Říha, Jan Říha, Jan Mičko, Stanislav David,
Jiří Černý, Václav Urban, Pavel Uher (hostování z SK Spectrum Praga)
Útočníci: Ondřej Beneš, Roman Novák,
Daniel Brodan, Bohumil Gotthard, Marek
Podráský, Jiří Dvořák, Daniel Mašát, Tomáš
Lašek, Michal Novotný, Ondřej Sevald, Jan
Vacek

Fotbalové výsledky

SK Nižbor
Okresní přebor

ČLU Beroun B - Nižbor 3:1 (1:1)
Lehovič, Choc, Krčma z PK. - David P.
Nižbor - Tlustice 2:2 (2:2) David M. 2
- Bláha, Bystřický
Neumětely - Nižbor 3:2 (1:0) Jar.
Šebek 2, Kejzlar - R. Lukeš, vlastní

III. třída - odd. A

Na hřišti Za rybníky usilovně probíhají stavební práce. Fotbalový klub SK Nižbor zde
totiž, díky milionové dotaci ze státního rozpočtu zařízené poslancem Janem Schwippelem,
modernizuje celý areál. Postupně bude vše oploceno, prostory za brankami osazeny novými
sítěmi, hráči se dočkají nových laminátových střídaček. Opravena bude i tribuna, vedle níž
vznikne prostorné zastřešené sezení pro fanoušky (viz foto).

Hýskov - Nižbor B 6:0 (4:0) Kabát 2,
Hnátek 2, Frydrych, Sechovec
Nižbor B - Srbsko 4:0 (1:0) Boubín 2,
Němeček Michal, Hlaváček
Chrustenice - Nižbor B 1:4 (1:2)
Dvořák D. - R. Lukeš 2, Pick, 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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