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Inventura aneb co se událo v období posledních čtyř let

n Počet narozených dětí: 79
n Počet občanů, kteří zemřeli : 52
n Jak se vyvíjel počet občanů přihlášených
k trvalému pobytu:
Rok 2006 - 1377
Rok 2007 - 1491
Rok 2008 - 1597
Rok 2009 - 1695
Rok 2010 - 1796

Kanalizace

n Dokončení výstavby kanalizace a ČOV
v Nižboru
n Zrušení starých septiků u bytových domů
nad sklárnou, na Šňárové, u zdravotního
střediska, mateřské a základní školy.
n Zahájení zpracovávání projektové dokumentace na odkanalizování Stradonic včetně zahájení vyřizování příslušných stavebních povolení.
n Odsouhlasení poskytování příspěvku občanům ze Stradonic a Žloukovic za pravidelné vyvážení odpadních jímek.

Odprodej obecních domů a bytů
n Odprodán dům č.p. 13 a 35 v Nižboru.
n Odprodány byty v domech č.p. 253, 30,
142 a 143.

Hřbitov

n Oprava některých památných historických
hrobů.
n Zřízení rozptylové loučky.
n Zřízení obecního hrobu pro ukládání
ostatků našich občanů, kteří neměli již žádné příbuzné.
n Bezplatné získání kaple sv. Liboria
do vlastnictví obce, vypsání veřejné sbírky
na její opravu, zahájení oprav (výměna oken,
instalace bezpečnostní mříže na vchodových dveřích).

Opravy komunikací,
dopravní záležitosti

n Celková oprava komunikace do Hamburku.

Vážení spoluobčané,

možná rychleji než voda uplynulo čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva, které jste si v posledních komunálních
volbách zvolili.
Po celé toto období jste měli možnost posuzovat práci jednotlivých zastupitelů, s kterými jste se měli možnost setkávat i v běžném životě jako se svými spoluobčany.
Během těchto čtyř let vystupovalo Vámi
zvolených patnáct lidí jako tým, ve kterém
se názorové rozdíly v klidu prodiskutovaly a nikdy se nevyhrotily tak, aby narušily
práci Rady nebo Zastupitelstva obce.
V rámci svých možností jsme se všichni
snažili nezklamat Vaši důvěru. Nyní bude
na Vás, abyste vše vyhodnotili a vystavili
nám zastupitelům svůj konečný účet.
Za několik dnů budete rozhodovat o složení nového zastupitelstva a z nabídky jednotlivých stran a sdružení budete vybírat
lidi, o kterých budete přesvědčeni, že budou
dobrými a zodpovědnými hospodáři, kteří

n Opravy komunikací ve Stradonicích
a Žloukovicích.
n Vybudování chodníku k sokolovně.
n Dopravní řešení na křižovatce u Lípy.
n Dopravní řešení (osazení značek) dle připomínek vzešlých z dopravního výzkumu
provedeného mezi občany.
n Opravy komunikací do některých chatových oblastí.
n Zajištění stávající dopravní obslužnosti
v obci.

Školství

n Provedení výměny oken a vchodových
dveří v MŠ Sluníčko.
n Provedení nové izolace střechy MŠ Sluníčko.
n Zvýšení kapacity MŠ Sluníčko o tři děti.
n Oprava fasády na budově ZŠ.
n Zahájení projektových prací na využití
půdních prostor v budově ZŠ.
pokračování na 2. straně
budou řádně pečovat o blaho a rozvoj obce.
Letošní počet kandidátů převyšuje počet
zastupitelů, kteří mohou být zvoleni. Máte
tedy možnost značného výběru.
Jménem celého zastupitelstva obce Vám
děkujeme za projevenou důvěru, kterou jsme
se snažili nezklamat. Děkujeme i za kritiku,
kterou jsme občas od Vás slýchávali a ubezpečujeme Vás, že v mnoha případech musíme sebekriticky dodat, že byla oprávněná
a pokusili jsme se o nápravu.
Rádi bychom Vás vyzvali, abyste se v co
možná největším počtu dostavili k volbám,
aby nově zvolení zastupitelé měli do dalšího volebního období silný mandát.
Volíte ze svého středu lidi, kteří Vás budou
další čtyři roky zastupovat a ovlivňovat, jakým směrem se bude ubírat život v této obci.
Nebuďte lhostejní a přijďte k volbám
a vyberte si z nabídky kandidátů lidi, které
znáte a důvěřujete jim.
Přeji Vám šťastnou volbu.
Za zastupitelstvo obce Nižbor
Kateřina Zusková, starostka
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Rekonstrukce nižborského zámku je jednou z priorit vedení obce a mělo by tomu tak být i v budoucnu.

Inventura aneb co se událo v období posledních čtyř let
dokončení z 1. strany

Sportoviště, sport
a veřejná prostranství

n Výměna oken v sokolovně.
n Úprava veřejného prostranství před prodejnou potravin v Nižboru.
n Úprava a udržování pozemků kolem řeky
v areálu Panské louky.
n Vypracování projektové dokumentace
včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování in-line dráhy a víceúčelového
hřiště na Panské louce (o dotaci již bylo 1x
neúspěšně zažádáno, v současné době je podána žádost nová).
n Vypracování projektové dokumentace
včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování cyklostezky vedoucí z Nižbora do Stradonic a dál k Hýskovu po pravém
břehu řeky Berounky (o dotaci již bylo požádáno a nyní se čeká na výsledek).
n Vybudování dětského hřiště ve Žloukovicích.
n Podpora sportovních oddílů v jejich činnostech, spolupráce při realizaci rekonstrukce areálu fotbalového hřiště.

Legalizace staveb
a majetkoprávní záležitosti

n Zajištění legalizace stavby hokejbalového hřiště.
n Legalizace stavby trafostanice v Nižboru.
n Průběžné řešení majetkoprávních záležitostí týkajících se výkupu nebo prodeje po-

zemků, které obec užívá a jsou v soukromém vlastnictví nebo naopak.
n Spolupráce při legalizaci stavby tribuny
na fotbalovém hřišti a stavby klubovny tenisu.

Služby

n Zajištění zajíždění pojízdné prodejny
do Stradonic a Žloukovic.
n Rozšíření bezdrátového rozhlasu.
n Možnost zasílání informací občanům formou SMS.
n Rozšiřování veřejného osvětlení v obcích.
n Vydávání obecního zpravodaje.

Sociální a zdravotní oblast

n Zachování pečovatelské služby prostřednictvím společnosti Digitus, o.s.
n Spolupráce s organizacemi poskytujícími
pomoc a služby handicapovaným občanům
(např. Klubíčko, Klub Zvonek, atd.).
n Zajištění lékařské péče (praktický a dětský lékař)

Vodovod, studny apod.

n Vybudování 1.etapy vodovodu do Říma.
n Vypracování projektové dokumentace
včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování 2.etapy vodovodu do Říma (stavební řízení právě probíhá).
n Zajištění legalizace stavby vodovodu bývalého podniku ENIA CZ. včetně legalizace a stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
n Legalizace obecních studní.

n Získání jednoho vodního zdroje v Nižboru na „Na Nákli“ do vlastnictví obce.
n Provedení hydrogeologického průzkumu
ve Žloukovicích.

Zámek

n Pokračování v záchraně a obnově nemovité kulturní památky (opravy fasád, krovu,
výměna oken. Zde jsou práce závislé na získaných dotacích).
n Výmalba kostela Povýšení sv. Kříže.
n Pořízení nových zvonů do kostela Povýšení sv. Kříže ( na tuto akci byla vypsána veřejná sbírka a děkujeme všem, kteří do ní přispěli a k realizaci celého záměru pomohli).
n Provedení malby slunečních hodin na fasádu paláce zámku.

Kultura

n Pořádání koncertů.
n Podpora loutkového souboru Pavouk.
n Podpora činnosti zájmových organizací
v jejich výstavních činnostech (zahrádkáři,
Junák).

Hasičské sbory

n Pravidelná podpora zásahových jednotek SDH.
n Oprava izolace a zateplení střechy požární zbrojnice ve Žloukovicích.
n Pomoc při pořádání výročních oslav hasičských sborů.
Za zastupitelstvo obce Nižbor
Kateřina Zusková, starostka

Novela zákona komplikuje vítání občánků i blahopřání jubilantům
Novela zákona o evidenci obyvatel,
která vstoupila v platnost 1. července letošního roku, zkomplikovala obci obřady
vítání občánků a blahopřání jubilantům,
která se zveřejňují v Nižborském listu.
Obec již bohužel nebude moci získávat
údaje o jubilantech a narozených dětech
z centrální databáze evidence obyvatelstva.
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Přivítat „po novu“ občánky budeme moci
jenom ty, jejichž rodiče o to požádají. Vítání občánků se bude provádět pravidelně 2x
do roka a rodiče, kteří budou mít o toto zájem, se nahlásí na OÚ. Termíny budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny.
To samé se týká jubilantů. Poblahopřát
v Nižborském listu budeme moci pouze

těm občanům, kteří nám sami o svém významném výročí dají vědět.
Tyto změny začnou platit od 1.1.2011.
Bohužel obec nenese žádnou vinu
na těchto nařízeních, která nám komplikují tak obyčejné záležitosti jako je vítání
občánků a blahopřání jubilantům.
OÚ Nižbor

Nižborský list

Prosíme o dodržování
úředních dnů a hodin
V posledním období se na úřady doslova
„navalila“ řada nových agend, které musíme
zajišťovat nově nebo po novu. Jde o změnu
způsobu vedení evidence obyvatelstva, práci s datovými schránkami, jiný způsob vedení evidence pokladních dokladů, apod…
Každá tato agenda se zpracovává na výpočetní technice, ale v různých programech. Je
proto velmi problematické, když např. v neúřední den pracovnice úřadu pracuje v centrální evidenci obyvatelstva a někdo z Vás se
dožaduje zaplatit složenku. Práce na evidenci se musí ukončit, musí se otevřít program
týkající se pokladny, ve kterém se vyřídí Vaše
platba. To vše vede k tomu, že při takto přerušované práci může dojít k chybám a neustále přerušovaná práce není rozhodně efektivní. Chápeme, že zde je úřad především pro
Vás, ale na druhou stranu zajišťujeme ještě tolik práce kolem vyřizování jiných záležitostí týkajících se také občanů, že v určité
dny musí mít pracovnice klid na svoji práci,
pokud jí mají kvalitně vykonat.
Navíc v neúřední dny probíhají různá školení, práce na počítačových programech se
správci počítačové sítě, konzultace s daňovými poradci, apod. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o placené služby, není možné během nich jednání přerušovat a vyřizovat Vaše
běžné záležitosti jako jsou třeba platby složenek, které je možno uhradit v úřední dny. Náklady za poradenské a konzultační služby se
snažíme co nejvíce omezovat, ale v tomto případě, by byl výsledek právě opačný.
Může se proto stát, že v neúřední den, pokud budou pracovnice zaměstnány jinou důležitou prací, Váš požadavek bohužel nevyřídí.
Podotýkáme, že se většinou opravdu jedná o to, že si na úřad zvykli chodit někteří občané kdykoliv, kdy jdou zrovna kolem
a něco potřebují vyřídit.
Sami víte, že jsme se Vám vždy v rámci
možností snažili vyhovět, v mimořádných
situacích tak budeme i nadále činit, ale nárůst práce je tak obrovský, že musíme přistoupit k zavedení určitých pravidel.
Prosíme proto všechny, kteří nutně nepotřebují něco na úřadu vyřídit v neúřední dny, aby dodržovali oficiální úřední
dny a hodiny, které jsou v pondělí a středu
od 8-12 hod., 13-17 hod.
Děkujeme za pochopení
OÚ Nižbor

Havarijní stav na části silnice k zámku
Obec a postupně i vlastníci ohrožených
nemovitostí upozornili Správu a údržbu
silnic na havarijní stav komunikace vedoucí od tzv. Kapličky směrem k zatáčce
do Rovin.
Na základě výsledku jednání zástupců
Správy a údržby silnic (dále jen SÚS) a projektanta vydal Odbor dopravy MěÚ Beroun
tzv. Stanovení místní úpravy dopravního
značení, kterým byl v daném úseku zaká-

zán vjezd nákladním vozidlům až do doby
odstranění místa největší a nejnebezpečnější havárie.
V současné době se dle vyjádření odpovědného pracovníka SÚS zpracovává projekt na odstranění tohoto havarijního stavu. Kdy však dojde k realizaci akce prozatím nedokáže říct. Vše bude záležet na skutečnosti, jak se podaří na tuto akci Správě
a údržbě silnic sehnat finanční prostředky.

Přerušení dodávky energie 21. září

Dne 21. 9. 2010 bude v Nižboru, Stradonicích a Žloukovicích přerušena dodávka
elektřiny v době od 7.45 do 17.00 hod.

Prořezávka zeleně zasahující do komunikací
V rámci zlepšení průjezdnosti na místních komunikacích jsme zjistili, že řada
z Vás má na okrajích obecních komunikacích dlouhodobě uskladněny různé zbytky stavebních a jiných materiálů a dále,
že zeleň rostoucí z Vašich zahrádek na některých místech značně přerůstá a zasahuje do přilehlých komunikací a ztěžuje výhled v křižovatkách nebo zužuje jízdní profil dané komunikace.

Jak je to v Nižboru s likvidací bioodpadu

V poslední době jsme obdrželi dotaz, jak obec zajišťuje separaci bioodpadu. V současné době obec nemá ze zákona povinnost tento odpad separovat, takže si jej původci odpadu likvidují sami. Pokud má někdo z občanů větší množství větví z prořezávky
zeleně, může tento odpad odvézt po předchozí domluvě na obecním úřadu na místo,
které máme pro tento účel vyhrazené. Tento dřevní odpad si následně odváží zpracovatel na výrobu štěpky.
Obecní úřad Nižbor

Žádáme Vás proto, abyste do konce listopadu:
- prořezali svoji zeleň tak, aby větve z ní
již nezasahovaly do komunikace
- odklidili všechen stavební nebo jiný
materiál, který máte složený na okraji komunikací nebo si požádali o řádné povolení uskladnění tohoto materiálu.
Zeleň, která nebude v daném termínu odstraněna, bude postupně během doby vegetačního klidu ořezána našimi pracovníky (bez odpovědnosti za způsob provedení prořezávky).
Uskladněný stavební a jiný materiál
na komunikacích, který nebude ošetřen řádným povolením bude obec považovat za odloženou věc a podle toho s ní také naloží.
Doufám, že pochopíte, že toto opatření nás
vede k tomu, abychom zlepšili dopravní situaci na místních komunikacích, která díky nárůstu dopravy a počtu motorových vozidel je
v některých místech již velmi komplikovaná.
OÚ Nižbor
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Problémy s dodávkami energie nejsou vinou obce!

V poslední době jsme často dotazováni
na to, jakým způsobem je ze strany obce zajištěno hlášení poruch na rozvodných závodech, plynárnách, vodárnách apod.
Znovu upozorňujeme, že zjištěné výpadky v dodávkách energií obec po zjištění
ihned nahlašuje, ovšem vzhledem k tomu,
že ne vždy víme o poruše jako první, je třeba
postupovat tak, že zjištěnou závadu musí
především nahlásit majitel dané nemovitosti, u které je problém.
Nejde z naší strany o zbavování se zodpovědnosti, ale obec např. v případě dodávky elektrické energie je rozdělena na několik úseků, které jsou napájeny z různých
trafostanicí, a tak dojde-li k poruše na jednom úseku a část obce je bez proudu, může
se stát, že zrovna úsek, kde se nachází úřad,
je plně funkční a my do doby, než nám někdo poruchu nahlásí netušíme, že je někde
problém.
Proto je potřeba, abyste v pracovní
době poruchy hlásili na úřad nebo na lin-

ku poruch a v mimopracovní době již pouze
na linku poruch.
Co se týče častých poruch v dodávkách
elektrické energie, tak na tuto skutečnost
jsme ČEZ a.s. několikrát upozorňovali.
Chápeme, že někteří občané jsou touto situací značně rozezleni, ale za dodávky
el. energie opravdu není zodpovědná obec,
a proto e-mail, který jsme obdrželi na úřad
od anonymního stěžovatele působí dost humorně:
Jako přijde vám normální,že nejde
proud 3x za týden??? Mě teda ne,tak s tím
něco udělejte nebo máte na krku rozvodné závody a pak stát. Zatím to řeším jen
mailem, ale příště půjdu víš. Mám kontakt
na ministerstvu a ten vám to tady zkrouhne. Dík. Obyvatel Nižbora, nedělám si p….,
bude hůř.
Neznámému pisateli jsme odpověděli, že bychom mu byli všichni vděčni, kdyby
to popohnal výš a donutil Rozvodné závody
k čemukoliv, co by vedlo k zlepšení situace...

Dovolujeme si Vám připomenout čísla,
na která je možno volat v případě zjištěných poruch na dodávkách energií:
Poruchy - elektřina
840 850 860
Poruchy - plyn 		
1239
Poruchy v dodávkách vody z vodovodu
ve správě VaK Beroun, a.s. 800 100 663
Poruchy v dodávkách vody z vodovodu
ve správě obce:
Obecní úřad 		
311 693 213
Pavel Šapovaliv 		
606 241 381
Vladimír Kraus 		
604 918 903
Poruchy kanalizace (nevztahuje se na poruchy u domovních tlakových přípojek)
800 100 663
Poruchy domovních tlakových kanalizačních přípojek
Obecní úřad 		
311 693 213
Pavel Šapovaliv 		
606 241 381
Vladimír Kraus 		
604 918 903

Informace k volbám do zastupitelstva obce a Senátu PČR

Ve stručnosti vám přinášíme nejdůležitější údaje týkající se podzimních voleb do zastupitelstva obce a Senátu PČR
n Termín voleb:
pátek 15. 10. 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 16. 10. 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR:
pátek 22. 10. 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 23. 10. 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod.
n Volební okrsky:
č. 1 Nižbor - zasedací místnost Obecního úřadu, č.p.26
Zde volí voliči s trvalým bydlištěm v Nižboru
č. 2 Stradonice - salonek v místní restauraci, č.p. 46
Zde volí voliči s trvalým pobytem ve Stradonicích
č. 3 Žloukovice - v budově bývalého nákupního střediska, č.p.93
Zde volí voliči s trvalým pobytem ve Žloukovicích
n Požadované doklady:
Každý volič se musí volební komisi prokázat platným občanským
průkazem, platným cestovním průkazem ČR nebo u cizinců s právem volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu.

bem úpravy hlasovacího lístku je možnost označit křížkem maximálně 15 kandidátů. Jednotlivé kandidáty lze označovat libovolně
ze všech stran nebo sdružení, které kandidují. Další možnosti úpravy hlasovacího lístku budou popsány v pokynech, které volič obdrží
spolu s hlasovacím lístkem. Označený hlasovací lístek budete vkládat do šedé obálky.
Senát PČR - do žluté obálky vhodíte jeden hlasovací lístek s jménem
Všeho vybraného kandidáta.
n Náhradní hlasovací lístky:
Budou k dispozici ve volební místnosti.
n Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat na Obecním úřadu nebo přímo volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Dva členové volební komise pak za tímto voličem osobně dojedou a umožní
mu hlasování.

n Distribuce hlasovacích lístků:
Nejpozději tři dny před volbami budou voličům doručeny do jejich
poštovních schránek ( v modré obálce obdržíte dohromady hlasovací lístky pro oboje volby).
n Úprava hlasovacího lístku:
Zastupitelstvo obce - Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V naší obci se volí 15ti
členné zastupitelstvo.Každý volič v naší obci má právo patnácti hlasů, které může využít. Jedním z možných a nejjednodušším způsoRedakční rada dala v tomto vydání Nižborského listu prostor na prezentaci všem politickým stranám nebo sdružením nezávislých kandidátů, ucházejících se o Vaše hlasy v komunálních volbách. Každá strana nebo sdružení obdržely prostor na prezentaci
na jednu stranu o velikosti A4. Redakční rada došlé materiály nijak neupravovala a za zveřejněný obsah si plně zodpovídají dané
subjekty.
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Vážení spoluobčané,
představujeme Vám kandidátní listinu ODS do zastupitelstva
obce Nižbor, která je sestavena z kandidátů z našich tří obcí.
Řada z kandidátů má již s komunální politikou a prací v zastupitelstvu obce své zkušenosti a má chuť v této práci pokračovat samozřejmě ve spolupráci s dalšími zvolenými členy zastupitelstva, tak jak tomu bylo po celé minulé volební období.

Nižbor - Stradonice - Žloukovice

Kandidáti do komunálních voleb 2010
1. Kateřina Zusková, 50 let, starostka, Nižbor
Ráda se budu snažit dál řádně vést obec - samozřejmě, pokud od Vás získám důvěru.
2. Ing. Přemysl Beneš, 44 let, obchodní ředitel, Žloukovice
Mojí starostí bude ohlídat důležité finanční transakce obce.
3. Irena Kozáková, 58 let, úřednice, Nižbor
Jsem zde pro všechny, kteří budou potřebovat pomoc v oblasti zdravotní a sociální péče.
4. Jaromír Pecka, 44 let, strážný, Nižbor
Zaměřím se na péči o zámek, drobné památky, hřbitov a kapli ve Stradonicích.
5. Ivana Mazancová, 53 let, učitelka MŠ, Nižbor
Jsem zde pro naše děti.
6. Karel Lenický, 45 let, technik, Žloukovice
Pomohu s technickými záležitostmi obce a zajištěním provozu sportovních zařízení.
7. Zuzana Tíkalová, 44 let, zdravotní sestra, Nižbor
8. Ing. Jiří Těhan, 44 let, obchodní ředitel, Nižbor
9. Michaela Čuteková, 40 let, administrativní pracovnice, Stradonice
10. Pavel Řehořovský, 50 let, soukromý podnikatel, Nižbor
11. Zdeněk Bláha, 50 let, manažer, Žloukovice
12. Jan Vacek, 64 let, živnostník, Stradonice
13. Libuše Svobodová, 70 let, důchodkyně, Nižbor
14. Eva Sevaldová, 68 let, důchodkyně, Nižbor
15. Olga Vaňková, 70 let, důchodkyně, Nižbor
Naším mottem je:

Odpovědnost, otevřenost, Důslednost, důvěryhodnost, Slušnost, spolupráce
I když pro nastávající období avizovaných rozpočtových škrtů, daňových propadů by se spíš hodilo ono známé „Krev, pot a slzy“.
Pevně věříme, že se toto období s přispěním a pomocí Vás všech dá překonat za předpokladu, že si uvědomíme, že nejdříve musí být
zajištěny finance na zabezpečení řádného chodu obce a teprve, pokud něco zbude je možno uvažovat o tom, co bude zrealizováno
„navíc“. Je to vlastně podobné jako hospodaření v našich domácnostech s kterým se setkáváme všichni dennodenně. Velmi si budeme vážit Vaší případné podpory a učiníme vše pro to, abychom jí nezklamali. Nadále se budeme snažit, aby jste v obci žili spokojeně. Základní body našeho volebního programu je potřeba plnit průběžně a rozhodně přesahují horizont jednoho volebního období.
1. K domovům se dostávat po dobrých a osvětlených cestách.
2. Mít zajištěnou dostatečnou dopravní obslužnost.
3. Zachovat možnost docházky dětí do školky a školy v místě bydliště.
4. Mít v obci dobré odpadové hospodářství.
5. Cítit se v obci bezpečně.
6. Mít možnost si v obci zasportovat a kulturně se vyžít.
7. Zajistit postupně v obci dostatečnou infrastrukturu.
8. Zajistit klidný život v obci.
9. Pečovat o kulturní dědictví, které nám zde zanechali naši předci.
10. Neúměrně nezadlužovat obec.
K našim prioritám navíc patří:
➦ Opravit střechu a krov kaple ve Stradonicích, který je ve zcela havarijním stavu.
➦ Upravit povrch parkoviště u mostu
➦ Vybudovat malé dětské hřiště ve Stradonicích (nutné je však najít vhodný prostor na toto zařízení, které nebude v zátopové zóně).
➦ Vybudovat další sportovní zařízení (in-line dráha, cyklostezka apod).
➦ Pokračovat ve výstavbě další infrastruktury v obcích (kanalizace Stradonice, dokončení vodovodu v Římě,
vybudování obecního vodovodu pod nádražím, řešit vodní hospodářství ve Žloukovicích).
➦ Zrealizovat projekt využití půdních prostor v budově základní školy.
➦ Vstoupit v jednání s ČEZ a řešit odstranění poruchovosti v dodávkách elektrické energie do obce.
➦ Pokračovat v opravách zámku z případně získaných dotací
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Sdružení nezávislých kandidátů
Nižbor - Stradonice - Žloukovice
„Žádná revoluce. Jen pokračování.“
Dle názoru kandidátů SNK NSŽ přinesla činnost dosavadního zastupitelstva obce řadu úspěchů v mnoha oblastech - na tom se shoduje jak většina místních, tak i „přespolní“ návštěvníci. Kdo je jen trochu soudný, vidí, jak se Nižbor proměňuje k lepšímu. Pochopitelně zbývá ještě mnoho problémů dořešit, mnoho rozpracovaných projektů dokončit - a právě to je hlavním cílem sdružení SNK NSŽ, které se současně bude snažit oslovit obyvatele, aby jakýmkoli způsobem spolupracovali, dodávali náměty, navrhovali, oponovali. SNK NSŽ si je samozřejmě vědomo aktuální ztížené možnosti získávání nezbytných financí ze státních i evropských zdrojů, přesto považuje za reálné prosazení následujících bodů svého volebního programu:
4 zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory (rekonstrukcí stávající nemovitosti)
4 vyřešení otázky likvidace obecního bio-odpadu
4 rozšíření a obnova obecní zeleně
4 pokračování příprav, nezbytných k zahájení rekonstrukce základní školy
4 rozšíření rozhlasové sítě ve Stradonicích a Žloukovicích
4 dokončení rekreačního a sportovního areálu „Panská louka“ (in-line dráha, skatepark)
4 napojení na cyklostezku Rakovník - Beroun
4 vyřešení zbývajících nebezpečných úseků místních komunikací
4 rozšíření dopravní obslužnosti (zámek, Stradonice)
4 zřízení cyklostojanů s možností uzamčení kol u hlavních autobusových zastávek
4 prosazovaní vzájemně ohleduplného chování obyvatel (hluk, odpady, ohně, doprava)
4 rekonstrukce hokejbalového hřiště
4 realizace pojmenování ulic v Nižboru
4 zahájení příprav oslav 750 let obce
4 pokračování hudebních a kulturních akcí na zámku v Nižboru

Pokud Vám v našem programu cokoli chybí, neházejte flintu do žita - jak jsme
napsali již v úvodu, SNK NSŽ chce fungovat a pracovat ve spolupráci s Vámi!

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce: Nižbor, konané ve dnech: 15. a 16. října 2010
Název volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů Nižbor - Stradonice - Žloukovice

Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů

1. Pavel Hučko, 43 let, technik, Nižbor, bez politické příslušnosti
2. Tomáš Hanák, 53 let, svobodné povolání, Nižbor, bez politické příslušnosti
3. František Votruba, 40 let, automechanik, Stradonice, bez politické příslušnosti
4. Petr Křeček, 38 let, podnikatel, Nižbor, bez politické příslušnosti
5. Pavel Šapovaliv, 54 let, podnikatel, Nižbor, bez politické příslušnosti
6. Jitka Lukešová, 39 let, pojišťovací poradkyně, Nižbor, bez politické příslušnosti
7. Ing. Simona Prokopová, 45 let, generální ředitelka, Nižbor, bez politické příslušnosti
8. Petra Neumannová, 36 let, asistentka, Nižbor, bez politické příslušnosti
9. Libor Böhm, 35 let, podnikatel, Žloukovice, bez politické příslušnosti
10. Lenka Klánová Vlasáková, 38 let, prodavačka, Stradonice, bez politické příslušnosti
11. Miroslava Haklová, 63 let, důchodkyně, Žloukovice, bez politické příslušnosti
12. Ivan Truksa, 30 let, skladník, Nižbor, bez politické příslušnosti
13. Ing. Jiří Černý, 36 let, ekonomický ředitel, Nižbor, bez politické příslušnosti
14. Jitka Bornová, 65 let, důchodkyně, Nižbor, bez politické příslušnosti
15. Hana Frühaufová, 63 let, důchodkyně, Nižbor, bez politické příslušnosti
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VOLEBNÍ PROGRAM

Sdružení nezávislých kandidátů
❦ NIŽBORSKO ❦
Komunikace s občany:
• Zajistit stálý kontakt mezi občany a obecním úřadem, např. zřídit schránku u Obecního úřadu pro připomínky občanů
• Pravidelnou a úplnou informovanost o dění v obci, tj. vytvořit ovzduší důvěry
Bezpečnost:
• Dokončit opravy zbývajících komunikací
• Na nejnebezpečnějších místech obce vybudovat chodníky, zábradlí, přechody a doplnit je o požadované dopravní značky
• Bezvýhradně vyžadovat plnění zákonem daných povinností za pomoci Policie ČR, tak aby naše obce byly ještě bezpečnější
• Zajistit bezpečné prostředí na dětském hřišti u Sokolovny
Životní prostředí:
• Boj proti divokým skládkám a odhazování odpadků v igelitových pytlích, ochrana životního prostředí
• Rozšíření osvěty občanů, týkající se této problematiky
• Boj proti spalování plastových lahví a komunálního odpadu
Volný čas, sport a kultura:
• Rozšířit spolupráci se všemi místními organizacemi a sdruženími, vytvářet příznivé podmínky pro jejich činnost, a obohatit tak prostředí obce o příjemné možnosti aktivního odpočinku jejích občanů (např. sportovci, rybáři, sdružení zaměstnanců sklárny, Lesy ČR,
myslivecké sdružení Habrový potok,…)
• Podpora společenského života, rozšíření kulturní nabídky
• Zlepšení sportovního vyžití mládeže, podpora kopané i dalších sportů
• Podpora dokončení cyklostezky a in-line dráhy
• Vytvářet podmínky pro zvýšení turistické aktivity obce
• Vytvořit podmínky pro setkávání seniorů
• Obnovení starých tradic v obci, např. rozsvícení vánočního stromku na návsi
Další:
• Všestranně podporovat školu a školku v Nižboru
• Podporovat realizaci kanalizačního řádu v obci Stradonice

Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko
Naši kandidáti:
1. Miroslav Hladký
2. Eva Langerová
3. Libuše Krátká
4. Zdeněk Sevald
5. Eva Novotná 		
6. Vladimír Čech
7. Markéta Rücklová
8. František Šimek
9. Lenka Růžičková
10. Pavel Kliment
11. Šárka Malá		
12. Vladimíra Rudovská
13. Filip Filip 		
14. Václav Svoboda
15. Petr Kraus 		

65 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 303, důchodce, bez politické příslušnosti
46 let, vdaná, 2 děti, Nižbor 124, zdravotní sestra, bez politické příslušnosti
43 let, vdaná, 2 děti, Nižbor 332, makléř, bez politické příslušnosti
74 let, ženatý, 3 děti, Nižbor 128, důchodce, bez politické příslušnosti
68 let, vdaná, 3 děti, Stradonice 81, důchodce, bez politické příslušnosti
47 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 121, OSVČ, bez politické příslušnosti
40 let, vdaná, 2 děti, Nižbor 145, ředitel pro prodej a cestovní ruch, bez politické příslušnosti
53 let, ženatý, 5 dětí, Nižbor 92, živnostník, bez politické příslušnosti
48 let, vdova, 1 dítě, Nižbor 220, živnostník, bez politické příslušnosti
38 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 253, řidič, bez politické příslušnosti
46 let, vdaná, 2 děti, Nižbor 272, úřednice, bez politické příslušnosti
35 let, vdaná, 2 děti, Nižbor 279, rehabilitační sestra, bez politické příslušnosti
36 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 183, živnostník, bez politické příslušnosti
71 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 297, důchodce, bez politické příslušnosti
31 let, ženatý, 2 děti, Nižbor 301, OSVČ, bez politické příslušnosti
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Nezávislí s podporou TOP09 Nižbor
Chceme se věnovat tomu, aby Nižbor, Stradonice a Žloukovice
byly zajímavé, soudržné a veselé obce, v nichž se dobře žije.
Chceme dát obcím dlouhodobou koncepci, zapojit do jejího vzniku
co nejširší platformu občanů a umět tuto koncepci realizovat.
Tak, aby Nižborsko bylo atraktivní pro ty, co tu žijí a podnikají,
ale i pro ty, co sem jezdí na výlety.

Naše témata:
Moderní řízení obce
Vize rozvoje obce
Doprava a bezpečnost
Image obce
Školství
Volný čas: děti, sport, senioři
Specifické problémy Žloukovic a Stradonic
Podpora lokálního podnikání
Rozpočty a získávání finančních zdrojů
Korupce a kriminalita
Zdraví
Detaily naleznete v samostatném letáku, který obdržíte do vašich schránek, a na www.nezatop.cz.

Kandidáti

a kandidátky a jejich volební téma

1. Ing. Tomáš Janeček, 35 let, ekonom, Nižbor; moderní řízeni obce
2. Mgr. Kateřina Jonášová, 35 let, publicistka, vydavatelka, Stradonice; image obcí, finance a získávání finančních zdrojů
3. Ing. Igor Fencl, 41 let, státní zaměstnanec, Nižbor; korupce a kriminalita, podpora lokálního podnikání
4. Zdeňka Benešová, 35 let, učitelka MŠ, vychovatelka, Žloukovice; specifické problémy Žloukovic
5. Petr Poduška, 39 let, prodejce, Nižbor; doprava a bezpečnost
6. Martina Dobrá, 44 let, živnostnice, Nižbor; volný čas
7. Bc.Tereza Šulcová, 26 let, team leader, Stradonice; školství
8. Prof. MUDr. Helena Zidková, DrSc., 62 let, lékařka, Nižbor; senioři
9. Jakub Císař, 35 let, automechanik, Stradonice; vize, specifické problémy Stradonic
10. Mgr. Michaela Hrachovcová, 34 let, odpovědná redaktorka, Stradonice; kultura a volný čas
11. Petr Chalupa, 35 let, podnikatel ve stavebnictví, Žloukovice; vize obcí
12. Ing. Silvie Kozáková, 36 let, chemická inženýrka, Nižbor; vize obcí
13. MUDr. Veronika Hyšperská, 40 let, lékařka, Nižbor; zdraví
14. Roman Štochl, 37 let, řidič, Žloukovice; specifické problémy Žloukovic
15. Jaroslava Krabcová, 67 let, důchodkyně; Žloukovice, senioři
16. Lucie Získalová, 41 let, referentka, Stradonice; specifické problémy Stradonic
17. Radka Vokatá, 33 let, asistentka, Žloukovice; specifické problémy Žloukovic
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Kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy
do komunálních voleb v obci Nižbor.
1 - František Lemon
2 - Milena Kosová
3 - Vlasta Beranová
4 - Pavla Sojková 		
5 - Václav Matoušek
6 - Ivanka Dubská 		
7 - Soňa Vosyková

Žloukovice 55 let-bez politické příslušnosti
Žloukovice 51 let-člen KSČM
Žloukovice 58 let-bez politické příslušnosti
Nižbor 62 let-člen KSČM
Nižbor 63 let-člen KSČM
Stradonice 60 let-bez politické příslušnosti
Nižbor 58 let-bez politické příslušnosti

Volební program KSČM pro volby do obecního zastupitelstva v Nižboru v roce 2010.
V rámci svých možností se budeme snažit o kvalitativní ovlivňování činnosti obecního zastupitelstva.
Chtěli bychom projednat možnost rozšíření kapacity MŠ pomocí unimo buněk. Pokud by se potřeba míst v MŠ opět snížíla, mohly by

se buňky využít v obci pro jiné účely.

V co nejkratší době zahájit zřízení přístřešku s lavičkou na autobusové zastávce U lípy směr na Žloukovice.
Proto že plynofikace Žloukovic z finančních důvodů nepřichází v úvahu, navrhujeme řešit vytápění této části obce pomocí rozvodu tep-

la z kotelny, nejlépe na alternativní palivo.

Několik volebních období zpět, některé strany měly ve svých programech studie či provedení vodovodu ve Žloukovicích, ale to se za-

tím nezdařilo, tak navrhujeme, zbudovat zde alespoň kanalizaci s napojením na ČOV v Nižboru

Dále by se nám velice líbila myšlenka, pokračovat v budování chodníku, který končí zatím u sokolovny, nejlépe až do Stradonic.
Jsme realisté a víme, že situace v rozpočtu obce je stejně složitá, jako v celém státě, a realizace všech navržených záležitostí je spíš

v kategorii přání. Ale kdyby se alespoň některé věci podařilo realizovat, zase v by se v naší krásné obci žilo o něco lépe.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín konání:

SOBOTA 13. listopadu 2010

Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE - u autobusové zastávky
		
STRADONICE
- na návsi
		
NIŽBOR
		
- na autobusové otočce u mostu
		
- Šňárová - na otočce autobusů

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

Zdarma bude prováděn sběr
(z jedné domácnosti):
l staré nátěrové hmoty a ředidla
l znečištěné hadry
l výbojky, zářivky
l odpadní oleje (max. 10 l)
l televizory (max. 1 ks)
l mrazáky (max. 1 ks)
l ledničky (max. 1 ks)
l pneumatiky (max. 4 ks)
l vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks)
l 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

Obecní úřad Nižbor pořádá

Humanitární sbírku

pro Diakonii Broumov (Centrum sociálních služeb)
Přinést můžete: oblečení všeho druhu, polštáře, deky, lůžkoviny, ručníky, utěrky,přikrývky.
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené pouze v igelitových pytlích.
NE V OTEVŘENÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH!!
Výše uvedené věci můžete nosit na OÚ do zasedací místnosti.
Sbírka probíhá ve dnech:
pondělí 18. 10. 2010 od 8.00 do 17.00 hod.
úterý 19. 10. 2010 od 8.00 do 15.00 hod.
středa 20. 10. 2010 od 8.00 do 17.00 hod.
čtvrtek 21. 10. 2010 od 8.00 do 15.00 hod.
Děkujeme za pomoc. Obecní úřad Nižbor.

Žákovské jízdné v autobusech nově

Na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 017-27/2010 /RK ze dne 26. července
2010 se mění zabezpečení Žákovského jízdného zdarma ve školním roce 2010/2011 ve Středočeském kraji. Žáci a studenti budou přepravováni na autobusových linkách a ve vlacích
podle platného tarifu, který platí při přepravě cestujících na jednotlivých linkách, vlacích
(evidenční - bezplatné jízdenky se již nebudou vydávat). Všechny dokumenty pro žákovské
jízdné zdarma budou umístěny na internetových stránkách Středočeského kraje www.stredocech.cz
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Z usnesení Zastupitelstva obce
konaného dne 18. 3. 2010.
Pověřuje
n Sociální a zdravotní komisi k zjištění podrobnějších informací ve věci podmínek
poskytování pečovatelské služby
n RO k doprojednání a sepsání smlouvy
provozu tepelného čerpadla.
Schvaluje:
n V souladu s článkem 1.7. Zásad č.3 pro
prodej domů a bytů v majetku Obce Nižbor podle zákona č. 72/1994 Sb. (dále jen
Zásady), že výše uvedené bytové jednotky mohou být přednostně nabídnuty k odprodeji všem občanům, kteří mají minimálně 1 rok trvalý pobyt na území obce
Nižbor (k.ú. Nižbor, k.ú. Stradonice, k.ú.
Žloukovice).
n V souladu s bodem 3.3 výše uvedených
Zásad navýšení kupní ceny za bytovou jednotku při prodeji osobám uvedeným v bodě
2b zápisu o 50% s tím, že tato cena je minimální a v případě více zájemců bude rozhodovat nejvyšší nabídnutá cena
n Zařazení bytových jednotek 142/4 a 30/3
do případného dalšího kola prodeje
n Provedení revizí a oprav
n Vypsání veřejné sbírky na opravu kaple sv.
Liboria ve Stradonicích
n Navržené dopravní řešení křižovatky
u železničního přejezdu
n Poskytnutí finančních příspěvků organizacím
n Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky MŠ Sluníčko
n Jmenování zástupců zřizovatele do konkurzní komise
n Čerpání rozpočtu v MŠ Sluníčko
n Převod nájemní smlouvy na pozemek p.č.
211/4 v k.ú. Žloukovice
n Úhradu za pečovatelskou službu na rok
2010
n Převod finančních prostředků do rezervního fondu ZŠ
Nesouhlasí:
n S nabídkou na úpravy zasedací místnosti OÚ
n S obsahem stížnosti pana Losmana zaslané na Krajský úřad
n Stanovuje pro volební období 2010-2014
počet členů zastupitelstva na 15.

Z usnesení Zastupitelstva obce
konaného dne 22. 6. 2010.
Volí
n do funkce přísedícího Okresního soudu
v Berouně pana Zdeňka Stunu, trvale bytem
Nižbor č.p. 192.
Pověřuje
n ing. P. Beneše, K. Lenického a místostarostu P. Hučka k zajištění podkladů týkající
se problematiky uvedené v bodě 24 zápisu.
Schvaluje
n Uplatnění námitek k záměru vyhlášení
NP Křivoklátsko u MŽP ČR.
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n Prodloužení termínu k platbě za bytovou
jednotku č. 4/142 v č.p. 142 v termínu do 15.
12. 2010.
n Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
n Prodloužení kontokorentního účtu
na období 2010 - 2011 (na přechodné financování provozních nákladů obce) u KB Beroun a prodloužení zástavy na jištění kontokorentního účtu na toto období (dům č.p.
26 na st.p.č. 25/1 v k.ú. Nižbor, dům č.p. 119
na st.p.č. 494 v k.ú. Nižbor a pozemek p.č.
13/12 v k.ú. Nižbor a budoucí pohledávky do výše poskytnutého kontokorentního
úvěru).
n Závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
n Na základě písemného souhlasů velitelů zásahových jednotek SDH Stradonice a Žloukovice schvaluje sloučení zásahových jednotek SDH Stradonice a Žloukovice do jedné zásahové jednotky Nižbor se
sídlem ve Žloukovicích.
n Uzavření směnné smlouvy týkající se
směny dílu „b“ o výměře 40 m2 odděleného
z pozemku p.č. 498/8 a dílu „f“ o výměře 37
m2 odděleného z pozemku p.č. 498/7 a dílu
„g“ o výměře 26 m2 odděleného z pozemku
p.č. 498/6, vše v k.ú. Stradonice.
n Odprodej pozemků st.p.č. 179, 181 a 185
v k.ú. Stradonice vlastníkům staveb na těchto pozemcích za cenu 233,68 Kč/m2.
n Bezplatné získání pozemku p.č. 424/14
v k.ú. Žloukovice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
n Provedení výměny oken a instalace bezpečnostní mříže v kapli sv. Liboria ve Stradonicích.
n Podání žádosti o dotaci z ROP na projekt
„Bezpečně za prací a vzděláním“.
n Odprodej stavby trafostanice, její technologické části a pozemků st.p.č. 633/1 o výměře 20 m2 a st.p.č. 633/2 o výměře 18 m2
v k.ú. Nižbor, společnosti ČEZ Distribuce,
a.s.
n v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zařazení pozemku p.č. 126/15 v k.ú. Nižbor do souboru Místních komunikaci - funkční skupiny
4 chodník..
n Žádost Družstva Eurosignál o možnost
přemístění antény pro bezdrátový příjem
internetu na budově č.p. 254.
n Dodatek č.1 k hřbitovnímu řádu.

Prodej vstupenek na Talichův Beroun

Od 14. září bude zahájen předprodej
vstupenek a abonentek na XXVIII. ročník
hudebního festivalu Talichův Beroun.
Zájemci si je mohou zakoupit v Městském
informačním centru na Husově náměstí 69,
tel. 311 654 321.
Festival bude zahájen v úterý 12. října
vystoupením Jihočeské komorní filharmonie s dirigentem Janem Kučerou. Následují
koncerty: 19. říjen Janáčkovo kvarteto, 26.
říjen Veronika Böhmová - klavír, 2. listopad

Rozpor mezi nutností žít v ruchu velkoměsta, plném spěchu
a touhou po klidu, pohodě a pohybu v přírodě, řešíme pobytem
na své chalupě či chatě. Utěšujeme se však marně, neboť zmíněný
ruch a vůbec celé dění v naší drahé a tolik zkoušené vlasti doléhá
na nás na každém kroku. Kolemjdoucí soused si postěžuje na výši
(níži) svého platu, důchodu či jiných sociálních „vymožeností“.
Bohužel, v médiích slyšíme či čteme, jak opět si musíme utáhnout
opasek až do nejmenších rozměrů
v pase, že sotva projdou nestrávené ostatky z těla. Toť realita! A ta nás
obklopuje ze všech stran, ba co více, je tvrdší a tvrdší.
Příchod podzimních komunálních voleb je toho příkladem, které
však mohou částečně ovlivnit dění v obci a regionu.

Lubomír Brabec - kytara a Lubomír Malý viola, 9. listopad České noneto. V úterý 16.
listopadu festival zakončí Akademičtí komorní sólisté AKS.
Koncerty se budou konat v sále České
pojišťovny od 19.30 hodin. Připraveny jsou
i doprovodné akce: 5. října to bude od 17:30
koncert učitelů ZUŠ V. Talicha nazvaný
Pocta Václavu Talichovi a 12. října v 16:00
hodin se uskuteční Pietní akt - u hrobu Václava Talicha.

O posledních parlamentních volbách jsem se již dříve zmínil
a tyto obecní volby budou o tom samém - realitě. Nechci být prorokem ani rádcem - ostatně, nejsem trvale bydlícím občanem - ale přesto svůj typ mám a ten je dlouhodobý a stálý.
V podzámčí je personál na svém místě a případné změny k horšímu či lepšímu jsou jen na Vás občanech Nižbora, Stradonic a Žloukovic.
Nás, rekreantů, čekají doma též
volby, přesto si myslím, že zdejší příroda nám nabízí daleko hezčí zážitky než ty zmiňované. Houby rostou, teplo je, vláha též, tak, nač to fňukání. To je opět zmiňovaná realita.
Petr Palivec

Chaty, chalupy 12
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Jak je to s cyklostezkami v Nižboru a okolí?
Garantem výstavby cyklostezek je město
Beroun. Ještě letos bude pokračovat výstavba cyklostezky Po stopách českých králů.
Město Beroun již vybralo ve výběrovém řízení stavební firmu. V současné době probíhá zákonem daná lhůta na odvolání. Pokud
nikdo této lhůty nevyužije k předložení námitek, předpokládá se, že by 14. září mohla být podepsána smlouva a předána stavba. Pokud vše půjde podle harmonogramu,
měla by být výstavba včetně dvou lávek dokončena 16. prosince letošního roku.
Vznikne přes tři kilometry nových úseků. Na trase z Berouna do Králova Dvora
stezka povede po pravé straně Litavky okolo
skate parku až po hranici katastrálního území s Královým Dvorem. V opačném směru
na Srbsko bude vybudován úsek od Alkazaru k osadě V Kozle, dále od lávky V Kozle
do Srbska okolo skal až ke stávající asfaltové
cestě. Ve třetím směru na Nižbor bude nejviditelnější přemostění Berounky a Vrážského potoka. Celková délka nových cyklostezek je 3,18 kilometru.
Zatímco úsek do Králova Dvora bude
asfaltový, ve směru na Srbsko bude na čás-

ti cyklostezky od osady V Kozle až do Srbska pro pěší přeložena stávající dlažba z lomového kamene a pro cyklistiky zde bude
ponechán přírodní povrch. „Je to proto, že
se úsek nachází v CHKO Český Kras a podmínka byla, že se okolo skal nesmí použít
asfalt,“ vysvětlila vedoucí odboru územního
plánování MěÚ Beroun Dana Vilhelmová.
Součástí cyklostezky budou tři odpočívadla.
„Na výstavbu cyklostezky se městu podařilo získat dotaci ve výši 32 milionů korun z Regionálního operačního programu
Střední Čechy,“ řekl starosta Berouna Tomáš Havel s tím, že spoluúčast města činí
2,7 milionu korun.
Na plánovaných úsecích budou postaveny i dvě přemostění. Jedna celodřevěná lávka povede přes Loděnický potok z autobusového nádraží ke stávajícímu úseku cyklostezky okolo in-line dráhy. Druhá lávka
pro pěší a cyklisty přes Berounku spojí ulice U Přívozu a lokalitu Na Ptáku, vedle stávajícího zahradnictví. Lávka bude měřit 127
metru, široká bude 2,5 metru. Nosná konstrukce bude z ocelových profilů, zavěšená
na ocelových lanech kotvených na železobe-

Pilot F1 Mark Webber
s nižborským křišťálem

Křišťálovou cenu Skokan roku 2009 seriálu F1,
kterou vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal,
obdržel v červenci na GP Německa v Hockenheimu
australský pilot Mark Webber. Cenu mu předal Miroslav Sanytrák, majitel webových stránek www.
constructorsf1.com, na kterých je tato čtenářská anketa pořádána. Za tým RED BULL RACING cenu
převzal jeho šéf Ch. Horner.
To však není jediná novinka z nižborské sklárny
Rückl Crystal. Společnost v současné době realizuje,
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace POTENCIÁL - Výzva II, výstavbu „Inovačně výzkumného centra“. Komplexní projekt, realizovaný ve třech
etapách, je zaměřen na vývoj a inovaci výrobních postupů a konečných výrobků. Projekt bude ukončen v září
2012 a nižborské sklárně významně obohatí její inovační aktivitu a komerční prezentaci.
Sklárna Rückl Crystal ve 12. ročníku ankety 100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČR vyhlašovaném Sdružením
Czech Top 100, obsadila 2. místo v kategorii „Průmysl
skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot“ O umístění firem v žebříčku rozhoduje hlasování manažerů významných společností, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních
asociací, oslovených Sdružením Czech Top 100.
Poslední novinkou je, že obě dcery pana Jiřího Rückla, které dnes vedou sklárnu, se rozhodly navázat na jeho
angažování v politice a kandidují za sdružení nezávislých
kandidátů v říjnových komunálních volbách do nižborského zastupitelstva. Zajímavostí je, že každá na jiné kandidátce.
-rd-
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tonových základech a podpěrách. Mostovka
bude mít dřevěnou podlahu z dubových fošen, také zábradlí bude dřevěné.
Město Beroun už teď chystá výstavbu dalších částí cyklostezky. V červnu byly podány
tři žádosti o dotaci. Jedna z nich je na úsek
Beroun - Stradonice - Nižbor, který naváže na pravé straně řeky Berounky na výše
uvedenou lávku přes Berounku. Druhá dotace je na úsek ze Žebráku do Točníku. Dále
se chystá pokračování městské cyklostezky podél ulice Plzeňské od ulice Koněpruská na hranici katastrálního území s Královým Dvorem za LIDL. „Žádosti o financování v rámci spolupráce obcí vypracovalo
město Beroun, žadateli a konečnými příjemci případné dotace však jsou v prvním případě Nižbor, ve druhém Žebrák. Beroun je žadatelem na úsek okolo Plzeňské ulice. Žádosti se v současné době posuzují a hodnotí. Výsledek, zda budou finančně podpořeny, zatím nemáme,“ dodala Vilhelmová. Současně
vzniká projekt cyklostezky ze Srbska do Karlštejna, která povede po levém břehu řeky.
Pavla Švédová
tisková mluvčí MěÚ Beroun

Nižborský list

Co nabízí Farní charita Beroun

n Počítačové a vzdělávací centrum

Farní charita Beroun nabízí kurzy počítačové gramotnosti. Naučíte se základy
práce s počítačem, internetem a e-mailem,
psát, vytvářet tabulky a prezentace v programech MS Office. Nabízíme i kurzy
pro pokročilé zájemce. Kurzy se konají
od září 2010 v budově Komunitního centra
v Berouně, Bezručova 928. Výuka probíhá
1x týdně v bloku 90 minut. Zaručujeme osobní přístup. Cena kurzu 500,- Kč / měsíc.
Pro seniory 40% sleva. Přihlásit se můžete
na tel: 605 009 309 - Ondřej Sklenička
(první kontakt nejlépe SMS), e-mail:
pcvzdelavacicentrum@charita-beroun.cz
anebo tel.:721 773 499 - Alena Stryková, email: alenas.fchberoun@seznam.cz. Kurzy
počítačové gramotnosti zajišťuje vyškolený
lektor s akreditací. Absolventi kurzů
počítačové gramotnosti získají osvědčení.

postiženého člena rodiny? Obraťte se
na CHRPU a neváhejte nás nezávazně
kontaktovat. Kontakt: vedoucí: Ing. Patricie Bedrnová 724 084 368, patricieb.fchberoun@seznam.cz. Zástupce: Marta Altmanová 724 216 813

n Projekt “Pomůžeme vám uspět”

Farní charita Beroun pokračuje od září
také s kurzy anglického jazyka, určené pro
začátečníky i mírně pokročilé. Jazykové
kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 60
minut: pro začátečníky, ve čtvrtek od 17
do 18 hod., pro mírně pokročilé ve středu
od 17 do 18 hod. Ceny za kurz: senioři
150,-Kč/měs., ostatní 200,-Kč/ měs. Kurzy
se konají v budově Komunitního centra
v Berouně, Bezručova 928 v Počítačovém
a vzdělávacím centru FCHB (přízení vlevo
– bezbariérový vstup) Zájemci se mohou
přihlásit: Kontaktní osoba: Ing. Marie
Borská, lektorka AJ, tel: 311 624 140, mob:
724 700 351, e-mail : borska.marie@seznam.cz

FCH Beroun zahájila od června nový
sociální projekt s názvem „Pomůžeme
vám uspět”, který dále pokračuje náborem
nových klientů. Hlavním cílem projektu
je zvýšení úspěšnosti klientů programu
v oblasti pracovní integrace. Zaměřuje se
na odstraňování bariér znesnadňujících
rovnocenný vstup a udržení se na trhu
práce prostřednictvím poradenských
služeb, motivačních aktivit a programu
tréninkového zaměstnávání. Dále projekt zahrnuje podporu při rekvalifikaci
a další podpůrná doprovodná opatření.
V současné době pracuje pod vedením
kouče první skupina klientů, kteří se
věnují stavebním a úklidovým pracím,
včetně nácviku dovedností a upevňování
pracovní disciplíny. Od září se rozběhne
práce i na druhém tréninkovém pracovišti,
věnovaném ženám. Dílna se bude se zabývat opravami oděvů a žehlením prádla. Tyto
služby budou nabídnuty i veřejnosti. Provozovna je umístěna v prostoru bývalého
hospodářského dvora ve Švermově ulici
č. 1591. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Mgr. Soňa Křikavová koordinátorka projektu 724 310 939, 311 516 657, e-mail: socrehabilitace@charita-beroun.cz

n Pečovatelská služba

n Job klub

Máte v rodině seniora či zdravotně
postiženého a potřebujete pomoci? Jste to
Vy sami, kdo potřebuje naše služby? CHRPA - charitní respitní, pečovatelské služby
a osobní asistence při Farní Charitě Beroun
nabízí své služby pro zájemce z berounského okresu. Orientační cena za hodinu
je 100 Kč. Nabízíme Vám možnost využití
našich terénních sociálních služeb (přímo
ve Vaší domácnosti), jako např.: pomoc
při zvládání běžné péče o vlastní osobu,
při osobní hygieně, při zajištění stravy,
při obnovování pohybu, při zajištění
chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení,
nákupy, donášky), doprovody k lékaři,
na úřady, na procházky, na bohoslužby,
za kulturou atd., pomoc při obstarávání
osobních záležitostí aj. Potřebujete odjet
do lázní, na dovolenou aj. a nemáte, kdo
by se Vám postaral o seniora či zdravotně

V souvislosti s projektem „Pomůžeme
vám uspět“, který realizuje Farní Charita
Beroun, začne od září opět probíhat Job
klub určený osobám sociálně vyloučeným
nebo
osobám
tímto
vyloučením
ohroženým, které žijí v regionu Beroun.
(Více informací o projektu na www.charita-beroun.cz). Job klub je však určen i pro
osoby, které v projektu nejsou zapojeny.
To znamená, že může přijít každý, kdo má
o tato setkání zájem. Jedná se o skupinové
setkávání lidí, kteří hledají práci, případně
nemohou práci najít a k jejímu nalezení
potřebují jistou formu podpory. Během
těchto setkání by měli získat a procvičit si
dovednosti potřebné k nalezení a udržení
zaměstnání. (Hovořit se bude například
o tématech: předpoklady k práci, možnosti
pracovního uplatnění, jak hledat práci, jak
napsat životopis, motivační dopis, pracovní

n Kurzy anglického jazyka

pohovor, pracovněprávní vztahy a další témata vybraná podle potřeb konkrétní skupiny.) Důležitým přínosem těchto setkání
je i vzájemná podpora, výměna zkušeností
a informací, které si mohou účastníci
poskytnout. V rámci Job klubu je počítáno
i s psychickým odreagováním a nácvikem
zručnosti prostřednictvím výtvarné práce.
(Například výroba drátkovaných květin,
adventní věnce, vánoční ozdoby a přání,
zdobení květináčů pomoci ubrouskové
techniky a mnoho dalšího.)
Kdy? V pondělí od 12,30 hod do 14,00
hod., ve čtvrtek od 13.00 hod do 14.30
hod. Kde? Komunitní centrum v Berouně,
Bezručova 982, Beroun. Kontaktní osoba: Mgr. Kadeřábková Blanka, mob.:
733 360 341, e-mail: soc.rehabilitace@
charita-beroun.cz

n Opravy oděvů a žehlení prádla
V rámci projektu „Pomůžeme vám
uspět“ bude v září 2010 otevřena nová dílna na opravy oděvů a žehlírna prádla, jejíž
služby bude moci využívat veřejnost. Provozovna je umístěna v prostoru bývalého
hospodářského dvora ve Švermově ulici
č. 1591. Kontaktní osoba: Mgr. Soňa
Křikavová , mob:724310 939, tel:311
516 657, e-mail: soc.rehabilitace@charitaberoun.cz

n Výstava masek
V prostorách kavárny Jiná káva se
veřejnosti od 7. září otevřela výstava
masek, která bude trvat do 2. října 2010.
Návštěvníci výstavy mohou vidět
do výtvarné podoby převedený odraz světa
lidí a jejich vztahů probíhajících pomocí
komunikace.
Masky vyrobily děti ze ZŠ Jungmanova
a ZŠ na Wágnerově náměstí pod vedením
odborných lektorů z Farní charity Beroun
ve spolupráci s pedagogy základních škol.
Práce
s
materiálem
navázala
na předchozí přednášky a debaty s žáky
pod názvem „Umíme si popovídat.“ Projekt
podpořilo město Beroun.

n Pomůžete nám?
Farní charita Beroun otiskla již v minulém čísle FZ výzvu k dobrovolné pomoci. Stále hledáme dobrovolníky na úpravu
oděvů, párání log a značek z textilního
zboží, zabaveného Českou obchodní inspekcí. Upravené oblečení bude dál sloužit pro
humanitární účely. Termíny si lze domluvit
individuálně.
Kontaktujte nás, prosím, na telefonním
čísle 724 310 939. Děkujeme.
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Kelti Nižbor před novou sezónou

Nová hokejbalová sezona je tady a Kelti Nižbor ve třetím roce
existence zkusí opět vyšší soutěž. Mužský celek opouští kladenské
soutěže a míří do 2. Národní hokejbalové ligy, skupiny střed/sever.
Bude tak namísto okresní soutěže působit v lize krajské a kromě
pražských týmů jej čekají například výjezdy do Mladé Boleslavi,

Benátek nad Jizerou, Kolína, či Mostu. Peloton čítající 19 týmů ze
tří krajů republiky čeká 28kolová základní část a nejlepší šestnáctka
postoupí do vyřazovacích bojů. Vyřazovací část bude na programu
od dubna do poloviny června. Věřme, že se Kelti v silné konkurenci
neztratí a navážou na úspěchy z uplynulých dvou sezon.
Mužský tým následující sezonu stráví zřejmě opět mimo okres Beroun. Stejně jako v minulém roce bude ke svým domácím zápasům nastupovat v hokejbalovém areálu v Novém Strašecí.
A jak bude vypadat sestava Keltů v nové sezoně? Že by se konal
postupem do vyšší soutěže nějaký převrat se říci nedá. Kostra týmu
zůstává stejná jako v loňském ročníku, hráči mají zájem nastupovat

i trénovat. Konkurence na všech postech však příchodem několika
nových hráčů o poznání vzroste. V brankovišti se bude o dvě místa
ucházet trojice Huml - P. Lašek - Ježek. Obrané řady, co se týká posílení, doznávají největších změn. V závěru loňské sezony se ukázalo, kde
Kelty tlačí bota a pro nový soutěžní ročník vedení přivedlo tři posily.
Nejvýraznější je příchod Ondřeje Baleky na celoroční hostování. Bývalý
hráč Kert Parku se zkušenostmi z první ligy se stane vítanou posilou zadních řad. Kromě Baleky se v dresu Keltů jistě objeví navrátilec
Jindřich Šmíd a Václav Jirkovský.
Situace v útoku bude letos, především na podzim, hodně nejasná.
Zatímco mezi brankáři a obránci je víceméně jasno, u útočníků se to
říci nedá. Časové vytížení hokejem, fotbalem a pracovními aktivitami je
předem známé u více hráčů. Složení jednotlivých útoků tak bude velmi
variabilní a záleží na souběhu více okolností. Jediným nováčkem mezi
útočníky je Martin Osterreicher, který působí zároveň v juniorce Berounských Medvědů.
Širší kádr SK Kelti Nižbor v sezoně 2010/11: Lukáš Huml, Petr
Lašek, František Ježek - Milan Smrčka, Ivan Truksa, Petr Říha, Jan
Říha, Stanislav David, Ondřej Baleka, Václav Jirkovský, Jindřich Šmíd
- Ondřej Beneš, Roman Novák, Jiří Dvořák, Bohumil Gotthard, Michal Novotný, Jan Mičko, Tomáš Lašek, Daniel Brodan, Jakub Krásl,
Martin Kohout, Ondřej Šnaidauf, Václav Urban, Ondřej Sevald
Svojí premiéru si odbyde i nově postavený tým mladších žáků.
Podobně jako muži, budou i nejmenší Kelti nastupovat v krajské soutěži,
která je kvalifikací na květnové Mistrovství České republiky mladších
žáků. Tým trenérů Dvořáka a Nováka tvoří hráči, kteří se v průběhu
jara účastnili tréninků na 3. ZŠ v Berouně a bude v průběhu sezony
doplńován. Chlapci ročníků 98 a mladší, kteří by chtěli hokejbal hrát, se
mohou přihlásit na telefonním čísle 777 593 669 a být součástí nově se
rodícího týmu Keltů Nižbor.
-tru-

Hokejbalový Memoriál Tomáše Hoskovského 2010

Pohár pro vítěze 14. ročníku jednoho z nejstarších hokejbalových turnajů
v České republice se po jedenácti letech
vrátil do místa svého původu. Výhru si totiž
připsal tým Keltů Nižbor. Ve finálovém duelu plném osobních soubojů a boji o každou
píď asfaltu přetlačil celek HC Sokol, jenž
z velké části tvořili hráči kladenského klubu
Jungle Fever. Třetí příčka patří po zásluze
keltí „omladině“, když mužstvo mladých
hráčů Keltů, vedené Ondřejem Benešem,
dokázalo přehrát kralupské Black Ravens.
O „populární“ poslední příčku připravili
další kralupský celek Minice Quijotes Demoni z Berouna, kteří prohráli po nájezdech
a přepustili svému soupeři páté místo.
Zkušenost a rozvaha protentokrát
slavili úspěch. Tým starších hráčů Keltů
Nižbor opanoval turnaj bez ztráty kytičky.
V základní skupině porazil Demons Beroun 10:2 a posléze s trochou štěstí i minické
rytíře 4:2. Kelti si tímto vysloužili první
příčku v tabulce svojí skupiny zaručující
přímý postup do semifinále. Stejně se vedlo
ve skupině B Sokolu, který nejprve porazil
keltí mládí v podobě celku Hbc Piskoříci 4:0
a poté si poradil i s kralupskými Black Ravens v poměru 3:1.
Sobotní čtvrtfinálové duely zvládly

lépe Piskoříci a Minice Quijotes. Piskoříci
se štěstím porazili berounské Demony
5:4 a v kralupském „derby“ slavil úspěch
překvapivě tým Black Ravens. S Minicemi
Quijotes si poradili s přehledem 4:0.
Nedělní boje o finále nabídli dva zajímavé duely. Kelti Nižbor v prvním semifinále
přehráli Black Ravens 6:3, když úřadovala
dvojice forvardů Dvořák - Novák. Kelti šli
od začátku za svým cílem a Ravens náskok domácích pouze stahovali. Druhé
semifinále, odveta za zápas ve skupině,
mezi Sokolem a Piskoříky byla o poznání
vyrovnanější. Sokol ale šel za svým cílem
a v průběhu zápasu vstřelil dvě branky.
Říhova střela od půlky minutu před
závěrečným hvizdem přišla pozdě, Sokol
těsné vedení udržel a postoupil do odpoledního finále.
Ve finále se střetly dva dosud neporažené
týmy. Domácí Kelti Nižbor a HC Sokol.
V opatrném utkání plném osobních soubojů
a častou střelbou ze všech pozic měl mírně
navrch Sokol. Kelty držel brankář Huml,
který vytáhl několik skvělých zákroků.
Nestačil až na brejk, který zakončil parádním blafákem Lukáš Lev. Jenže Nižbor
dokázal vytěžit z minima maximum. Necelou minutu před koncem první poloviny šel

za míčkem důrazně Novák, jeho střelu Fajt
vyrazil pouze ke Šmídovi a obránce Keltů
v krkolomné pozici napálil míček do sítě
branky Sokola. Po změně stran skórovali
už jen domácí Kelti. V polovině druhé
části se napřáhl na kruhách Novák a jeho
projektil se odrazil od horní zadní tyče
brankové konstrukce. Ačkoli Sokol reklamoval břevno, rozhodčí gól uznal a Kelti
čelili posléze obrovskému tlaku soupeře,
který usiloval o srovnání. S vypětím všech
sil jej přestáli a tři minuty před koncem opět
udeřili. Novákova střela se odrazila tentokráte k Dvořákovi, který neměl problém
míček doklepnout za rozhozeného Fajta.
Nižbor už v závěru nepřipustil změnu skóre
a po výhře 3:1 si odnesl cenný pohár.
Pořadí: 1. SK Kelti Nižbor, 2. HC Sokol, 3.
Hbc Piskoříci, 4. Black Ravens Veltrusy, 5.
Minice Quijotes, 6. Demons Beroun
Sestava vítězného týmu SK Kelti Nižbor:
Huml - Fortuník, Černý, Manda, Podráský,
Novák, Dvořák, Šmíd, Truksa
Nejlepší hráč turnaje: Jiří Dvořák (SK Kelti
Nižbor)
Nejlepší brankář turnaje: Karel Fajt (HC
Sokol)
-tru-
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Fotbalisté se chtějí rychle vrátit „do okresu“

Fotbalisté SK Nižbor vstoupili do nové
sezóny se třemi týmy - A a B týmem dospělých a žáky. Pro A tým vyhlásilo vedení klubu po sestupu do III. třídy jediný cíl - rychlý návrat do okresního přeboru. Mužstvo se
podařilo posílit, když zadní řady vyztužil Jakub Hybš, do zálohy se z hostování vrátil
David Kučera a v útoku se o svoji šanci bude
prát Tomáš Halfar. Naopak hostování bylo
ukončeno bratrům Davidovým.

Němeček J., Janovský, Kučera, Pick, Halfar,
Matějka F. , Lukeš R., Sevald. Střídali: Lukeš
D., Matějka R.

n Okresní přebor
Cembrit Beroun - SK Nižbor 2:0 (2:0)
Sestava: Bednář, Sabou, Hybš, Němeček J.,
Matějka V., Pick, Matějka F., Němeček M.,
Kučera, Halfar, Sevald. Střídali: Brožovský,
Malý, Lukeš R.

Nižbor B - Hýskov B
Tetín B - Nižbor B
Nižbor B - Mořina
Mořinka - Nižbor B
		
Chodouň - Nižbor B
		
Nižbor B - Chrustenice
Osov - Nižbor B
Nižbor B - Zdejcina

12. 9. ne od 14:00
19. 9. ne od 16:30
26. 9. ne od 14:00
2. 10. so od 16:00
(hřiště Lužce)
10. 10. ne od 10:15
(hřiště Libomyšl)
17. 10. ne od 14:00
23. 10. so od 12:30
31. 10. ne od 14:00

Rozpis zápasů žáků:
Loděnice - Nižbor
Nižbor - Tetín
Vysoký Újezd - Nižbor
Nižbor - Zdice
Nižbor - Hudlice
Králův Dvůr - Nižbor
Chyňava - Nižbor

5. 9. ne od 15:00
11. 9. so od 14:30
18. 9. so od 14:00
25. 9. so od 12:00
28. 9. út od 10:15
2. 10. so od 11:40
10. 10. ne od 14:00

Cvičení rodičů s dětmi

TJ Sokol Nižbor opět od 8. září pokračuje v sokolovně ve cvičení rodičů s dětmi.
Koná se každou středu od 16:30 do 17:30
hodin. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, vemte své předškolní ratolesti a přijďte mezi nás. Čekají na vás říkanky, písničky, ale hlavně trampolínka, švédské bedny,
míče a jiné cvičební nářadí. Vše pod vedením Jitky Lukešové.
Mužstvo SK Nižbor dokázalo vyhrát srpnový Memoriál Ladislava Krabce. Nahoře zleva:
Truksa, Bednář, Sevald, Hlaváček, M. Němeček, Krejsa, Sabou, Jan Říha, Pick, trenér R. Matějka. Dole zleva: Halfar, F. Matějka, Hybš, Kučera, R. Lukeš, V. Matějka, Malý.
Béčko by mělo být především příležitostí ukázat se pro mladé dorostence, doplněné
o starší zkušené hráče.
Na začátku srpna se hrál na hřišti „Za rybníky“ tradiční Memoriál Ladislava Krabce
za účasti domácího mužstva a celků Hudlic, Nového Jáchymova a Zvoleněvsi. V prvním utkání Hudlice porazily družstvo Nového Jáchymova 4:1. Ve druhém semifinále pak
domácí Nižbor deklasoval celek Zvoleněvsi.
Ve finále se pak střetl Nižbor s Hudlicemi.
Lépe si v tomto střetnutí vedli domácí, kteří zvítězili v poměru 3:0 a celý turnaj tak vyhráli. Nižbor - Zvoleněves 6:1 (2:0), branky
za Nižbor: Lukeš R. 2., Němeček M., Matějka V., Kučera, Sevald. Nižbor - Hudlice 3:0
(1:0), branky: Pick, Sevald, Halfar.
n Ondrášovka cup - předkolo
Chyňava - SK Nižbor 3:4 (2:2)
Branky: Lukeš R. 3, Halfar
Sestava: Chyba, Matějka V., Němeček M.,

SK Nižbor - Všeradice 3:0 (1:0)
Branky: Sevald 2, Němeček M.
Sestava: Bednář, Lukeš D., Hybš, Němeček
J., Matějka V., Kučera, Pick, Matějka .F, Němeček M., Halfar, Lukeš R. Střídali: Sevald,
Malý, Hlaváček
Hudlice - SK Nižbor 2:0 (2:0)
Rozpis zápasů A-mužstva:
Nižbor - Liteň
11. 9. so od 17:00
Srbsko - Nižbor
19. 9. ne od 16:30
Nižbor - Svatá
25. 9. so od 14:30
Lužce - Nižbor
3. 10. ne od 16:00
Karlštejn - Nižbor
9. 10. so od 16:00
Nižbor - Tmaň
16. 10. so od 15:30
Vižina - Nižbor
23. 10. so od 12:30
Nižbor - Chyňava
30. 10. so od 14:30
Loděnice B - Nižbor
7. 11. ne od 14:00
Nižbor - Vysoký Újezd 13. 11. so od 14:00
Rozpis zápasů B-mužstva:
Všeradice B - Nižbor B
0:0

Upozornění pro členy
TJ Sokol Nižbor

Upozorňujeme členy TJ Sokol, kteří ještě
nemají uhrazené známky za rok 2010, aby
tak neprodleně učinili. Známky je možno
uhradit na OÚ Nižbor ( v úřední dny).

Kurz sebeobrany pro ženy

Každý pátek od 20 hod. v tělocvičně TJ Sokol
Nižbor pod vedením zkušených policejních
instruktorů. Informace na e-mail: sebeobrana.info@email.cz, nebo na tel: 603 507 957.
ZAČÍNÁME OD 1. ŘÍJNA 2010

HIP HOP pro děti
s TANEC - ( hype, poppin, lockin…)
s GYMNASTIKA - ( kotrmelce,
stojky, přemety…)
s CVIČENÍ NA HUDBU - ( stretching )
s PRO DĚTI OD 5ti - 10ti LET
od 7. září 2010
KAŽDÉ ÚTERÝ od 17:30 do 18:30 hod.
V SOKOLOVNĚ NIŽBOR

n vydává Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje radekční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 800 výtisků
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