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Co bychom rádi v letošním roce zrealizovali?
Obec Nižbor podala řadu žádostí o dotace. Například na opravy
komunikací, rekonstrukci střechy a krovu základní školy, opravy krovu a střechy na zámku, opravu hřbitovní zdi ve Stradonicích, rozšíření dětského hřiště ve Stradonicích, vybavení pro zásahovou jednotku
hasičů, opravu pomníku v areálu fűrstenberské hrobky. Uvidíme, jak
budeme s žádostmi úspěšní.
Z hlavních akcí, kromě toho, na co se žádalo o dotaci, bychom rádi
zrealizovali výstavbu výtahu v budově obecního úřadu, výstavbu in-line
dráhy na Panské louce, rekonstrukci nátěru lávky ve Stradonicích, rozšíření dětského hřiště ve Žloukovicích, opravu cesty na Kamýk ve Žloukovicích a zahájení hledání vodního zdroje ve Žloukovicích. Další
prioritou je řešení pozemkových záležitostí, zejména v souvislosti s pozemky soukromých vlastníků, po kterých vedou obecní komunikace.
Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor

vstup zdarma

1. ročník

Lávka ve Stradonicích by se letos měla dočkat nového nátěru.

slavNosti

piva

a tradiční
staročeský
jarmark

Sobota 28. 5. 2016
od 11:00
do 22:00

Nižbor

představí se pivovary: berounský Medvěd, vilém Jince, všerad, pivovar lobeč,
pivo Zloun, pivovar Frýdlant, pivovar bernard, staňkův rukodělný pivovárek,
pivotéka beroun – rampušák Dobruška, pivovary lobkowicz
během celé akce pro vás budeme mít připraveno: prodej pivních doplňků (sklo, textil, pivo
v lahvích), občerstvení, prodejní stánky s rukodělnými výrobky, které volně navazují na již tradiční
zahrádkářskou výstavu pořádanou místními zahrádkáři před Vánocemi na nižborském zámku.
od 13:00 živá vystoupení kapel: veselá Huba (dětský program), živá Huba, rastafidli
orkestra, Caine-Mi, Demophobia, Znouzectnost

aktuální informace: www.facebook.com/slavnostipivanizbor

partneři akce: Obec Nižbor n Johnny servis n wiNkO n Stavebniny Nižbor n Autodoprava – Pavel Mencl
n Zahradnictví Petr křeček n DALMAT - Radek Dolejš n Roman Dietrich n MAS Mezi Hrady, z.s.
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Obecní úřad Nižbor informuje
❱ ❱ Poplatek za psy
Všichni majitelé psů by měli zaplatit za své čtyřnohé miláčky poplatek na OÚ
v termínu do konce března 2016 (na tento poplatek se nerozesílají složenky, ale majitelé ho platí sami přímo v kanceláři OÚ Nižbor).

❱ ❱ Očkování psů proti vzteklině v roce 2016
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 8. dubna 2016. V Nižboru před
základní školou od 16 hodin, ve Žloukovicích před hasičárnou v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi od 17,30 hodin.

❱ ❱ Úklid psích exkrementů
Dále upozorňujeme na povinnost všech majitelů psů, aby z veřejného prostranství uklízeli psí exkrementy, které zde zanechali jejich čtyřnozí miláčkové. Pokud necháte znečištěná místa tam, kde si hrají nebo chodí děti a ostatní lidé, je to od Vás
víc než bezohledné.
Žádáme všechny slušné pejskaře a občany, pokud uvidí někoho, kdo po svém psu
neuklízí, aby to nahlásili na OÚ. V tomto případě nejde o žádné udavačství, ale o snahu o zachování čistých trávníků a cest pro slušné lidi.

❱ ❱ Pro obyvatele Stradonic – zejména ty z části
zvané „Na červených stráni“
V minulých dnech byl kompletně vyčištěn příkop podél komunikace vedoucí ze
Stradonic od kaple směrem na Hradiště. Jednalo se o vyřezání náletových dřevin a likvidaci několika skládek zejména rostlinného odpadu, který sem majitelé přilehlých
objektů za minulá léta navozili (a že toho nebylo opravdu málo a nebyl to vždy jen
bioodpad).
Do těchto míst je zakázáno cokoliv odkládat, kromě porušování zákona o odpadech touto činností ohrožujete i nemovitosti pod toto cestou, že při velkém přívalovém dešti budou mít všechen odpad vyplavený u svých nemovitostí. Bioodpad
můžete všichni likvidovat na svých pozemcích formou kompostu, případně můžete
odkládat v Nižboru na místo k tomu určené za čistírnou odpadních vod. Suchý rostlinný materiál (např. ořezané větve z prořezávek stromů) můžete za příznivých klimatických podmínek spálit (v souladu s platnou vyhláškou a tak, abyste neobtěžovali
kouřem své okolí).

❱ ❱ Pro obyvatele Žloukovic
Obec ve spolupráci s Povodím Vltavy nechala vyčistit břeh řeky za železničním
mostem. Do těchto míst je také zakázáno vozit a ukládat jakýkoliv odpad.

❱ ❱ Vyčištění pozemku u fotbalového hřiště
V únoru nechala obec vyčistit pozemek před fotbalovým hřištěm v Nižboru, kde
byla letitá navážka. V těchto místech je nyní osazeno sezení, kde si můžete odpočinout, a brzy zde bude nainstalována informační tabule pojednávající o historii tohoto místa.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 14. května 2016
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky				
STRADONICE
- na návsi					
NIŽBOR		
- Šňárová, na otočce autobusů		
		
- na parkovišti u mostu			

8:15 – 8:30
8:45 – 9:00
9:15 – 9:30
9:30 – 10:00

Odkládat materiál určený ke sběru na sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních
žlutých pytlích.
Eternit se může odevzdávat pouze v malém množství a odpad musí být uložen do neprodyšného pytle. Staré lednice můžete odevzdávat bezplatně pouze kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor
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Dodržujte
vyhlášky!
Vážení občané, s blížícím se obdobím jara a léta vás opětovně žádáme o dodržování obecně závazných vyhlášek, které jsou pro toto
období nejaktuálnější. Jedná se
o dodržování:
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Tak jako v řadě jiných obcí, i u nás
platí, že na veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce a na všech cyklostezkách je možný pohyb psů pouze pod dozorem doprovázející osoby
a vedením na vodítku.
Věříme také, že všichni „pejskaři“ budou dále natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy
po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí i jiní lidé. Dále prosíme, aby během letních měsíců nevenčili své psy v místech, kde se lidé
rekreují – např. u řeky na Ostrově
u mostu.
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno:
1. rušení nočního klidu (od 22.00
hod. do 06.00 hod.).
2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Sekat,
řezat apod. můžete:
a. v sobotu po celý den do 20 hod.
b. v neděli od 9.00 do 12.00 a od 15.00
do 18.00 hod.
c. ve dnech pracovního klidu (státní
a ostatní svátky) jsou hlučné činnosti
po celý den zakázány.
Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 2/2009, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Nižbor.
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to pouze
ve dnech, kdy není bezvětří nebo
teplotní inverze, a současně tak, aby
nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni
kouřem.
Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli nebo ve státní a ostatní svátky.
Pálení většího množství suchého
rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor.
Obec Nižbor
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Zákon o ochraně ovzduší - připravte se včas!
Zákon by měl především napravit situaci, kdy jeden nepřizpůsobivý občan je svým
jednáním schopen zamořit půl vesnice.
Do nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy
je totiž možno přikládat i odpady a nevyhovující či zakázaná paliva. To u moderních
kotlů s automatickým přikládáním nelze
nebo je to velmi složité.
Lidé se musí připravit na to, že budou mít
od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností
předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné
označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000
korun. První revize je povinná do 31. 12.
2016. Revize na plynové kotle jsou povinné
již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá
paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude
cca 1 500 korun. Součástí revize by mělo
být i seřízení kotle, což může v řadě případů
zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.
U zmíněné domácnosti provozující 10
let starý kotel bych odhadl, že tento kotel
zpřísněným požadavkům nevyhoví. Bude
tedy nutná jeho výměna za modernější
zdroj vytápění.
Pokud se daná nařízení nesplní, jsou
již stanoveny sankce za porušení? Kdo
bude kontroly kotlů v domácnostech provádět?
Ano, sankce jsou již stanoveny příslušnou novelou. Je třeba počítat s pokutou 20 000 korun za to, když zákazník
nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého kot-

KOTLÍKOVÁ DOTACE
2015-2018
Příjem žádostí:
I. kolo - od 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016
II. kolo - od 3. 10. 2016 do 29. 12. 2017
(při vyčerpání dotace nemusí být druhé kolo aktivováno)
Celková alokace: 500 mil Kč (částka,
která se bude rozdělovat)
Žádost: Podává se písemně na adresu
Středočeského kraje, Zborovská 11,
Praha 5, 150 21
Dotazy:
Jana Bohatová, bohatova@kr-s.cz,
tel. 257 280 892
Mgr. Michal Zadina, zadina@kr-s.cz,
tel. 257 280 113
Bc. Aneta Hamzová, hamzova@kr-s.cz,
tel. 257 280 363
Veškeré formuláře a podmínky dotace najdete na této adrese:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/
kotlíková dotace

le a pokutou 50 000 korun od 1. 9. 2022,
pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále
pokutou 50 000 korun za to, pokud bude
v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly apod.).
Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud
si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady
požadovat po občanech předložení revizí,

občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset
do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů
nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí
v zahraničí, například v Německu.
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9515-novela-zakona-o-ochraneovzdusi

Komplexní pozemkové úpravy
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi
související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.
Zákon č. 139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Vážení občané.
Naše obec by ráda ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zahájila v obci
(v katastrálních územích Nižbor, Stradonice u Nižboru, Žloukovice) komplexní pozemkové úpravy. Tyto pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova
a provádějí se u pozemků, které se nacházejí mimo zastavěnou část obce. Pokud o pozemkové úpravy požádá alespoň polovina majitelů pozemků kategorie „zemědělský půdní fond “ (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost), musí Státní pozemkový
úřad tyto úpravy zahájit. Náklady spojené s pozemkovými úpravami plně hradí Státní
pozemkový úřad.
Co přinesou pozemkové úpravy jednotlivým vlastníkům?
Např.: Pozemky se funkčně a prostorově uspořádají (scelí nebo rozdělí). Vyrovnávají
se jejich hranice, vyřeší se přístupy k jednotlivým pozemkům. Pozemkové úpravy dále
řeší odtokové poměry v krajině a protierozní opatření. Pozemkovými úpravami lze také
docílit rozdělení spoluvlastnických podílů.
Co dalšího je přínosem provedení pozemkových úprav?
Dohledání doposud nezapsaného obecního majetku, vyřešení odvedení povrchových
vod a ochrany území před záplavami, realizace protierozních opatření, odstranění parcel zapsaných v tzv. zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí, zvýšení ekologické
stability krajiny.
Vše kolem pozemkových úprav se samozřejmě děje za součinnosti jednotlivých vlastníků pozemků, obce a zástupců Státního pozemkového úřadu.

Beseda se zástupci Státního pozemkového úřadu
Na toto téma se v úterý dne 15. 3. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Nižbor
uskuteční beseda se zástupci Státního pozemkového úřadu. Na této besedě se dozvíte veškeré informace o tom, co jsou pozemkové úpravy, jaký je jejich přínos a jak
se postupuje při jejich realizaci. Srdečně zveme všechny občany, zejména vlastníky
orné půdy, zahrad, trvalých travních porostů a sadů, které se nacházejí mimo zastavěnou část obce.

Formulář žádosti o provedení pozemkové úpravy
Formulář žádosti o provedení pozemkové úpravy je v současné době k dispozici
v kanceláři OÚ Nižbor, bude k dispozici na besedě a stáhnout si jej můžete případně
na webových stránkách obce v oddílu „formuláře“.
Prosíme všechny žadatele, aby vyplněné formuláře odevzdali na OÚ Nižbor v termínu do konce března 2016.
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3. BITVA NIŽBOR letos 18. června
Další ročník FESTIVALU OTEVŘENÁ
HISTORIE se letos uskuteční 18. června.
Areál u Berounky bude otevřen od 11 hodin. Pestrý dopolední program, dobové tržiště, tradiční řemesla, workshopy pro děti
a další. Návštěvy nižborské sklárny Rückl
Crystal, která je naším partnerem, vyjížďky
na koních.
Bitva letos bude na téma kterak severští
pohané vyplenili evropské město a křesťanské vojsko se vydalo vykonat mstu a započne

ŽIVOTNÍ JUBILEA

v 15 hodin. Válka plná střelby, pyrotechnických efektů Vás zcela jistě zaujme. Předčítat
bude herec Tomáš Hanák a další.
Veteráni a vojenská technika: Pro letošní rok jsme společně s partnery připravili
anglický tábor z období 2. světové války,
včetně techniky a mnoho dalšího. Večerní
bitva, kdy pohané pohřbívají mrtvé a jsou
opět napadeni křesťanskými vojsky, začne
po setmění. Dále pak ohňová show, tradiční
ohňostroj a hudební produkce.

duben - červen 2016

Novotný Jiří		
Diviš Antonín		
Tkadlec Jiří		
Šerý Jaroslav		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav
Turčiačíková Miluška
Hlavatá Libuše		
Kincl Bohumil		
Kutzendörfer Alois
Pšenáková Jindřiška
Machulková Hana
Houška Karel		
Pokorný Jiří		
Husák Josef		
Marianciusová Věra
Burešová Hana		
Řehořovská Hana
Prchalová Věra		
Goldammer Antonín
Klimentová Helena
Bureš Josef		
Komárková Jana		
Langová Hana		

Na konci dubna vypuknou oslavy keltského
svátku BELTAIN pod oppidem Stradonice
Beltain, zářící oheň. Beltain, oslava zrození.
Beltain, úleva po zimě. Beltain, tančící těla.
Beltain, láska v rozpuku…
Mnoha dalšími přívlastky bychom mohli označit jeden ze čtyř původních svátků
Beltain. Pojmenován podle keltského boha
Belena, slaví se každoročně již po tisíce let
v noci ze 30. dubna na 1. května. Po celé krajině se zapalují ohně, symbolizující očistu
po zimě a přechod do bezpečnějšího a plodnějšího období roku. Vijí se věnce z květin
a listí, mladíci dovádí s dívkami a společně
proskakuji očistnými plameny. Že vám to
něco připomíná? Ano, naše dobře známé
Pálení čarodějnic má nepochybně své kořeny právě v tomto keltském svátku, stejně tak
jako prvomájové líbací rituály pod rozkvetlými stromy. Ať už „čarodějnice“, nebo Beltain,
30. dubna prostě nikdo nesmí zůstat doma.
A tak i Informační centrum keltské kultury na Nižboru, přímo naproti proslulému
oppidu Stradonice, i letos v tento velký den
ožije velkou slavností. Přímo v poledne vypukne veselí, provázené hudbou oblíbených
skupin Dick O´Brass, Happy To Meet či Dé
Domhnaigh a dobovými tanci skupiny GallTír. Z dalekých západních končin Boiohaema

S

přijedou Keltové z Vousova kmene a s nehraným nasazením předvedou své válečnické dovednosti. Provázet je bude sokolník se svými
dravci i mnoho zručných řemeslníků. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které chystáme
celoodpolední archeologické dílny. A jelikož
vám při tom všem jistě vyhládne, připraveno
bude i chutné občerstvení. Samozřejmě i to
tekuté, protože co by to bylo za keltský svátek
bez medoviny! Noc pak společně započneme
ohňovou show a pak už vás vypustíme vstříc
vlastním nočním beltainovým kratochvílím.
Na celý program je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč a pro celou rodinu
pouze 200 Kč. Budeme se na vás těšit 30.
dubna ve 12 hodin na nádvoří zámku Nižbor!
Další informace na www.zameknizbor.cz
nebo na www.cestyarcheologie.cz.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
je dobrovolnická akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit černé skládky a nepořádek na veřejných prostranstvích. Na letošní rok, byl stanoven
termín úklidu na 16. 4. 2016. Dobrovolníci, kteří by se chtěli do akce zapojit, si mohou
na OÚ vyzvednout pytle na odpadky a nahlásit, které veřejné prostranství budou uklízet
a kde naplněné pytle nechají. O jejich odvoz se pak následně postará obec.

běratelství je koníčkem nejen lidí doma v bytech, ale i na chatách a chalupách Starožitné či věci novodobého původu jsou
chloubou všech majitelů. Mně osobně za několik let uvízly cetky a různé předměty z nechvalných totalitních časů. Nemám se moc
čím chlubit, ale věřte, přišlo to tak
samo. Při jednom sezení spolku přátel Oppida a zároveň mých kulatých
narozenin jsem „darem“ dostal bustu
samotného krutovládce J. V. Stalina. V životní velikosti (jen poprsí) jsem „Pepu“ nesl v noci po vesnici
a hlavně po lávce domů na chatu s velkou opatrností, aby se sádrovému odlitku nic nestalo. Jen nos měl trochu uražený (asi přes něj
po právu dostal), tak jsem ho odborně opravil a postavil v mé trucovně, aby hlídal. K němu jsem vystavil různé kuriózní předměty z neblahých socialistických let.
Našel se i takový sběratel, který shromažďuje staré pneumatiky
a v nich vysazuje kytičky, které pak „krášlí“ CHKO na veřejném a obecním prostranství. Ale jsou sběratelé takových kuriozit, jako jsou drby
a lidské pomluvy. Arsenál klevet a drbů z úst těchto drben je až zarážející, jakou snůšku pomluv mohou pronést. To je také koníček, ale nebezpečný z hlediska společenského a kulturního. Znám jednoho pána,

který sbírá auta - veterány. Je to drahý a nákladný koníček a především
vášeň. Není ze zdejšího regionu, ale přesto jeden chatař se mu chtěl vyrovnat a napodobit. Na zdejší jeho zahradě se ocitl vůz nevelkých rozměrů pečlivě ukrytý pod plachtou. K jeho zděšení vyšlo najevo, že tento
automobil není přece jeho. Samozřejmě, byl to šprým a hlavně
pomsta za to, že dotyčný „majitel“
se choval neadekvátně a nadřazeně k vykonavatelům tohoto žertu.
Prostě si bral svou lidově soudcovskou „práci domů“ a tu vykonával
za pomoci jednoho chataře (STB) ve vsi na kamarádech. Ti se mu pomstili tím, že auto odtáhli potichu na jeho parcelu a vše nahlásili jako
krádež. Policie událost patřičně vyšetřila a dočasný a neoprávněný
„majitel“ musel vrátit vozítko pravému majiteli. Záměr, že bude sběratelem těchto vozidel, se mu poněkud vymkl z rukou.
Ke konci tohoto sběratelského zamyšlení bych poděkovat OÚ
za opravu cesty u nás v údolí (někdy děsu). Osobně děkuji za nápomoc při uložení urny naší babičky na zdejším hřbitově.
Ještě rada na konec: nechte si prohlédnout komín a napsat potvrzení o spalovací cestě vašeho komína.
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Činnost Klubu přátel Žloukovic v roce 2015
Osmý rok činnosti Klubu přátel Žloukovic byl opět bohatý. Proběhla řada akcí
sportovních, kulturních, recesních i brigády na zušlechtění vzhledu obce a ochranu
přírody.
Po společné účasti na silvestrovské zábavě se 3. ledna uskutečnilo uvítání nového
roku, kde byl důstojně přivítán nový rok.
Zde se také konala obvyklá dražba nevyzvednutých dárků z mikulášské nadílky.
Výtěžek dražby byl použit pro občerstvení
přítomných.
7. února nenapadl žádný sníh, což vůbec nevadilo a lyžaři soutěžící o Zlatou lyži
Žloukovic běhali na kolečkových lyžích.
Po absolvování krátkého běhu následovala
střelba ze vzduchovky, závod byl tentokrát
poprvé pojat jako biatlon. Po chutném občerstvení a dekorování vítězů se všichni
společně odebrali do tepla místní hospody.
Den před mezinárodním svátkem
všech žen, 7. března, se ráno sešli brigádníci u řeky aby odstranili ze břehů vrbové
mlází i poškozené stromy. Pracovali téměř
celý den, účast byla velmi hojná, brigádníci udělali velký kus práce. Břeh v obci se
prosvětlil a vyčistil. Po skončení brigády
utrmáceni oslavili Mezinárodní den žen.
U řeky se potom sešli ještě 21. března, aby
dokončili práci úklidu a prořezávání kolem
řeky.
Valná hromada Klubu přátel Žloukovice proběhla za účasti silně nadpoloviční
většiny členů dne 4. dubna v odpoledních
hodinách. Valná hromada byla usnášeníschopná, což bylo v roce 2015 velice důležité. Byli jsme totiž nuceni provést nutné
právní úkony nařízené novým Občanským
zákoníkem. Jako obvykle proběhla kontrola
financí, byly předneseny příslušné zprávy,
byla zhodnocena činnost a zazněly návrhy
na obohacení další činnosti.
Poslední duben byl tradičně ve znamení
sletu čarodějnic. Hranice na pálení čarodějnic byla tentokrát postavena již 25. dubna odpoledne na pravém břehu Berounky
a připravena k upálení čarodějnic. Počasí
bylo dobré, během akce nás nevyhnal déšť.
Květen byl na akce bohatý. Uskutečnily
se dva pěší výlety, a to Stříbrným potokem
na Sýkořici a kolem přírodních rezervací
zpět a 9. května do Hýskova a podél řeky
zpět do Žloukovic jarní přírodou.
Stěžejní byly samozřejmě Staročeské retro máje, které se konaly 16. května. O den
dříve se muži vydali do lesa, aby přinesli
náletové břízky, vyhlédli a pokáceli vzrostlý smrk, který následně oloupali. Dívky
jej ozdobily věncem a krepovým papírem,
udělaly z něj hlavní májku, která byla poté
vztyčena jako král k oblakům. I břízky pro
májovnice byly nazdobeny a jen čekaly, až
je muži večer roznesou k domům májovnic. Tak vypadaly přípravy. V den konání
májů vyšel průvod za doprovodu šesti mu-

zikantů od krále k pomníku padlých, kde
byla položena kytice. Po té se májovníci
vydali průvodem obcí, aby vyvedli děvčata
a zatančili s nimi před domem, za což se
jim dostalo hojného pohoštění. Po vyvedení všech májovnic a ukončení průvodu vsí
se májovníci vrátili ke králi, kde se tradičně
tančilo. Před poražením krále májovnice
předvedly nacvičené tanečky, které sklidily nesmírný úspěch. O špičku poraženého
krále se jako obvykle porvali muži.
23. května jsme pochopitelně nemohli vynechat účast na pivních slavnostech
v Nižboru, kde jsme degustovali výrobky našich pivovarů. Akce byla součástí
rozsáhlých oslav 750 let od první zmínky
o obci Nižbor.
A aby toho nebylo v květnu málo, tak
ještě poslední květnový den proběhla Prakyáda spojená s bleším trhem na parkovišti
za hasičárnou. Počasí se tentokrát vydařilo
a všichni se dobře bavili.
5. července byli někteří členové Klubu nápomocni při organizaci již tradiční
náročné soutěže hasičských družstev, při
Žloukovickém brodění.
18. července jsme si užili odpolední
piknik U křížku v polích. Tím jsme volně
navázali na loňskou snídani v trávě. Akce
se účastnilo velké množství členů. Místo
U křížku bylo zvoleno záměrně proto, že se
členové Klubu pod vedením Svazu ochránců přírody o toto místo pomáhají starat,
pomáhají vyřezávat nálety, sekat trávu
a odklízet odpadky.
První srpnové sobotě patřil Běh Berounkou, který má tradici od roku 1971.
Za pěkného počasí se zúčastnilo slušné
množství vodoběžců. Akce pokračovala
podvečerním country bálem, kde již byla
účast slabší.
22. srpen patřil dětem. V podvečer při
Loučení s létem proběhla řada dětských
soutěží, za které byly děti odměňovány
drobnými dárky, součástí byl rovněž táborák s opékáním buřtíků a po setmění se vydal obcí početný lampionový průvod.
Dvanáct kánoí a dva rafty vypluly poslední srpnovou sobotu z Branova
do Žloukovic. Společně s hasiči si účastníci
užívali volného splutí Berounky i výcviku
v extrémních podmínkách během plavby.
Všichni bez úhony dopluli a užili si krásné
přírody v okolí Staré řeky.
Na sklonku léta a začátkem podzimu parta členů KPŽ pod vedením Svazu
ochránců přírody chodila stejně jako vloni
na Placinu (přírodní rezervace Kabečnice)
vyřezávat nežádoucí náletové křoviny, aby
tím uvolnili životní prostor vzácným rostlinám a tím přispěli k jejich ochraně a rozmnožení.
Samozřejmostí byla 19. září účast
na oslavách 750 let obce Nižbor.
První říjnové sobotě je po léta přidělen

termín konání Drakiády. Na Hrachovce se
sešlo téměř sto účastníků. Vítr jako obvykle skoro nefoukal, přesto nálada byla
výborná. Večer se na ohni pekly buřtíky,
všichni se dobře bavili a v noci se v pohodě
rozešli do svých domovů.
10. října se konala exkurze do berounské
čističky odpadních vod. Průvodcem nám
byl náš kamarád Jirka Šmíd. Jeho přednáška o způsobu čištění vody a potřebné technice byla naprosto vyčerpávající, zajímavá
a velmi za ni děkujeme.
Se skupinou SLZA se v pondělí 19. října od devíti hodin dopoledne držela Pěkná hodinka. Po položení kytice u pomníku
padlých vypukla volná zábava. Rozešli jsme
se v pozdních nočních hodinách plni příjemných zážitků.
Během měsíce listopadu si jako každoročně několik členů vyšláplo do Nižbora
na zahrádkářskou výstavu. Taktéž se konaly další brigády. Pokračovali jsme v čištění břehu řeky od odpadků a nežádoucího
křoví a proklestili další vrby. Účast velkého
počtu 31 brigádníků byla překvapením.
Také byl upraven parčík před hasičárnou
a připraveno místo na vysazení kavkazské
jedle, která bude každoročně zdobena jako
vánoční strom na první adventní neděli.
Vánoční strom byl zasazen a poprvé slavnostně rozsvícen 29. listopadu za hojné
účasti místních i chatařů.
V restauraci nás 5. prosince obdaroval
Mikuláš s čertem drobnými dárky, které
přiděloval za básničku, písničku nebo vtip.
Dárky, které nebylo komu doručit, byly
uschovány na vítání nového roku na počátku ledna. I toto setkání bylo velmi příjemné.
Stejně jako loni rodina Posseltových
pozvala občany na štědrovečerní setkání
ve 22 hodin před hasičárnu, kde bylo podáváno menší občerstvení. Přišlo dosud snad
nejvíce jak místních občanů, tak chatařů.
Po půlnoci se všichni s čerstvými zážitky
spokojeně rozešli do svých domovů.
Na silvestrovské dopoledne byl připraven výšlap na Placinu a do Kamenitého
campu, kde se opékali buřty, připíjelo pro
zahřátí a vzpomínalo na kamarády. Na Placině se hodnotil výsledek činnosti po vyřezání nežádoucích dřevin. Večer se sešlo
několik členů v hospodě, kde se rozloučili s rokem 2015 a přivítali nový rok 2016,
který, jak doufáme, bude také tak úspěšný,
jako ten uplynulý a proto zveme všechny
členy, kamarády a příznivce k účasti na dalších akcích našeho Klubu.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do činnosti Klubu přátel
Žloukovic a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Nižbor za projevenou podporu.
Ivan Sirotek
Guvernér Klubu přátel Žloukovic
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
dva měsíce, ale i tak přinesl dětem spoustu radosti a poučení.
n Exkurze do sklárny
Před několika týdny se děti z mateřské
školy v rámci tematických bloků seznamovaly
s různými profesemi. Mezi jinými aktivitami se
také vydaly do sklárny Rückl Crystal, aby viděly
na vlastní oči práci sklářů. Zblízka sledovaly namáhavé foukání skla píšťalou, i přesné pohyby
brusičů dekorujících skleněné výrobky. Pozorování ruční výroby skla bylo pro děti nezapomenutelným zážitkem. Návštěva sklárny jim
však také umožnila blíže se seznámit s řemeslem, které má v místě, kde žijí, dlouhou tradici.
n Co nás čeká
Chystáme velký výlet do Prahy na balet
do Státní opery Praha. Bude to asi naše poslední návštěva v Opeře před velkou rekonstrukcí.

❱❱ Letošní karneval se vydařil.
n Chov listonoha aneb pravěké akvárium
Děti ze třídy Soviček dostaly pod stromeček sadu „Pravěké akvárium“ s vajíčky listonoha amerického. Tento zvláštní živočich,
ožívající nepravidelně v kalužích se na zemi
vyskytuje již od doby druhohor a má zajímavý životní cyklus. Jeho vajíčka vydrží v suché
podobě několik desítek let a trpělivě čekají,
až přijde ten správný déšť a ocitnou se v malé
kaluži. Ve školce jsme s dětmi již poněkolikáté připravili umělou louži a netušili jsme, co
nás čeká za překvapení. Děti několik dní pečlivě hlídaly teplotu vody a pátraly po prvních
korýších. Sice jsme byli trochu zklamaní, že
jsme našli jen jednoho slibně se rozvíjejícího
listonoha, ale všechno nám vynahradil. Celou
kaluž měl jen pro sebe a po vydatném krmení nakonec dorostl do velikosti přibližně 5-6
centimetrů. Byl to největší listonoh, kterého
jsme kdy chovali! Listonoh je krátkověký živočich, takže nám dělal společnost jen necelé

❱❱ I když bylo jen pár krásných zimních dnů, děti si stačily několikrát pořádně zajezdit na bobech.
Pojedeme se podívat k hasičům do Berouna
a těšíme se, že si vyzkoušíme hasičskou výzbroj.
Objednali jsme si sokolnické představení s řadou denních i nočních dravců. Brzy také zahájíme plavecký kurz v berounské Laguně. Čeká
nás také vystoupení a kurz hry na boomwhackers – roury. Nevíte, co to je? Podívejte se
na obrázek z naší vánoční besidky.

❱❱ Boomwhackers neboli roury – nový hudební nástroj na vánoční besídce.
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n Zápis do mateřské školy
Předškoláci už se těší do školy a na jejich
místa přijdou jejich mladší kamarádi. Zápis
do mateřské školy „Sluníčko“ od školního
roku 2016/2017 se blíží.
Kdy: 19. dubna 2016 od 13:00 do 16:00
Kde: v budově Mateřské školy „Sluníčko“,
Nižbor, Školní 119, 267 05 Nižbor
Co s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů
Přednost mají děti s trvalým bydlištěm
na území obcí Nižbor, Stradonice, Žloukovice.
Těšíme se na vás!
Kolektiv MŠ Sluníčko

si paní učitelky s dětmi „hrály“, nezapomněly přitom nenápadně sledovat, jak se
děti projevují v oblasti jemné i hrubé motoriky, jakou mají výslovnost, jak
Nižborský
list školní
zvládají držení tužky a řadu dalších věcí potřebných
pro úspěšnou
docházku. Díky tomu mohly zájemcům z řad rodičů poskytnout cenné
informace, jak postupovat při rozvíjení dovedností dětí, při odstraňování vad
řeči či při podávání žádosti o odklad školní docházky.

Zápis do 1. třídy v Základní škole Nižbor

V pátek 5. února 2016 přišlo do Základní školy v Nižboru k zápisu 28 budoucích
prvňáčků za doprovodu svých nejbližších.
Žádný z malých školáků se určitě nebál,
vždyť se o ně starala děvčata z páté třídy
převlečená do různých kostýmů. Každý se
s nimi mohl vydat na prohlídku školy. Děti

zapomněly přitom nenápadně sledovat,
jak se děti projevují v oblasti jemné i hrubé
motoriky, jakou mají výslovnost, jak zvládají
držení tužky a řadu dalších věcí potřebných
pro úspěšnou školní docházku. Díky tomu
mohly zájemcům z řad rodičů poskytnout
cenné informace, jak postupovat při rozví-

Pro tři děti z celkového počtu zapsaných
zažádali rodiče o odklad povinné školní
docházky. O počtu žáků v první třídě pro
školní rok 2016/2017 bude rozhodnuto až
po ukončení správního řízení k 31. květnu
2016.

AKCE ŠKOLY

Čekání na Vánoce dětem zpříjemnilo
vystoupení kouzelníka. Po Novém roce žáci
druhých tříd a třetí třídy navštívili Planetárium v Praze.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Kalendářní rok zakončila ŠD malou diskotékou. V novém roce opět pokračujeme
se soutěží O poklad piráta Flinta. V lednu přijel se svým vystoupením pro děti ze
školní družiny Cirkus Cecilka. V lednu děti
vyráběly dárečky pro budoucí prvňáčky.
Po jarních prázdninách děti čeká karneval
s jednoduchou maskou. Součastí bude i občerstvení s odměnami, v březnu Velikonoční
dílna, kde budou děti vyrábět výrobky s velikonoční tématikou. Plánujeme vystoupení
divadla Zvoneček.

❱❱ O budoucí prvňáčky se při zápisu starala děvčata z páté třídy.
pod vedením paní učitelek určovaly barvy,
počet prvků a jejich pořadí, počítaly kostky,
poznávaly písmenka a určovaly geometrické
tvary. Nikdo neměl problémy s přednesem
básničky nebo zazpívání písničky. Radost
z úspěšného zápisu každému školákovi
umocnily pěkné dárky, vyrobené dětmi ze
školy, stejně jako taška s dárečky z Lega.
I když si paní učitelky s dětmi „hrály“, ne-

jení dovedností dětí, při odstraňování vad
řeči či při podávání žádosti o odklad školní
docházky.
Z průběhu celého zápisu byla pořízena
rozsáhlá fotodokumentace, kterou najdou
rodiče na našich webových stránkách (www.
zsnizbor.cz). Celkový počet zapsaných tak
dosáhl počtu 28. Ze spádových obcí Stradonice a Žloukovice školy se přihlásilo 8 dětí.

TJ Sokol Nižbor
informuje

❱❱ Některé úkoly daly předškolákům pořádně zabrat.

Oznamujeme členům
TJ Sokol Nižbor, že jsou
v prodeji na Obecním
úřadu Nižbor členské
známky na rok 2016
v ceně 100 a 500 Kč.
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Ohlédnutí za akcemi v Nižboru na přelomu roku
Vánoční jarmark v ZŠ Nižbor a zpívání koled
Ve čtvrtek 10. prosince v podvečer bylo na školním dvoře zase pěkně plno. Tady se vždycky
v tuto dobu rozvěcí vánoční strom a zpěvem vítají vánoční svátky. A kdo z nižborských občanů
může, vždycky rád přijde. A kdo přišel, ten byl i letos nadšen. Asi nejvíce společným zpěvem dítek od předškoláčků po nejstarší. Celé pásmo koled i úvodní část z Rybovy Vánoční mše s dětmi opět nacvičil pan Mgr. Hrachovec a paní učitelky ze základní školy. Rej světýlek v rukou
účinkujících, melodie přesně zacinkaná barevnými zvonečky i velké zlatě zářící hvězdy zdobící
oděv mnoha předškoláčků. Překvapily nás a velmi potěšily děti z páté třídy, které pod vedením
své paní vychovatelky Červenkové nacvičily a zapívaly dva spirituály „Dobrou zprávu hlásej“ a „V jeslích dítě spinká“. Sváteční pohodu pak posvětil krátký efektní ohňostroj na závěr.
I uvnitř školy bylo co obdivovat. Hezké výkresy a všelijaké vánoční ozdůbky, prostírání, svícny
a slepované postavičky, vánoční cukroví, to vše se nabízelo na tradičním předvánočním jarmarku, i letos úspěšném. Takto připravené a tak hojně navštívené vítání Vánoc bylo krásným
projevem zdravého patriotizmu nižborských občanů. Text a foto Jan Lukeš

Zpívání koled s Ivo Hrachovcem v kapli ve Stradonicích
Stradonická kaple se v úterý 22. prosince v podvečer zcela zaplnila těmi, kdo přijal pozvání
obce k poslechu i společnému zazpívání vánočních koled. Koledy se opravdu společně zpívaly,
i když ve smíšeném sboru citelně chyběly hlásky starších školních dětí, zejména z páté třídy.
Už znají všechny koledy zpaměti a jistě by přidaly i oba půvabné vánoční spirituály, které se
naučily ve škole. Škoda. Ale i tak panovala pohoda, zásluhou pana Mgr. Hrachovce, známého
stradonického „barda“, který pásmo moderoval, několik písní zazpíval a zpívání dětí na klávesách doprovázel. Hezky zpívali a na flétničky hráli Liduška Bittnerová, Honzík Jonáš, Anička
a Laura Sorrosi, Ondra Kondrčík, Adam Získal, a Jakub David. Kdykoliv příště je zase rádi
uvidíme a uslyšíme. Text a foto Jan Lukeš

Ukázka hry na opravené varhany
Varhany v kapli překvapily a potěšily. Vlastně nejen varhany. Dřív než se rozezněly, každý
z příchozích se zalíbením pohladil zcela nové lavice a znovu si prohlédl celý zrenovovaný interiér. Pak už patřil obdiv varhanám. Návštěvníci sice neviděli, jakou náročnou proměnou prošel hrací stůl i celá složitá soustava píšťal, ale slyšeli výsledek jejich opravy. Tím byl bezesporu
varhanní koncert, zahraný talentovaným studentem Kryštofem Zuskou. Ten před mnoha lety
vystřídal v kostele varhanici Libuši Malou a hra na královský nástroj se stala jeho koníčkem.
Soukromě ji nějakou dobu i studoval, dnes už komponuje a dokáže skvěle improvizovat. Přáním asi mnohých z nás je vyslechnout si takový koncert i někdy v příštím roce. Text a foto Jan
Lukeš

Masopust
V několika fotografiích Jana Lukeše přibližujeme nižborský masopust, který se letos
uskutečnil v sobotu 13. února.
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Nově
otevřený
domov pro seniory
DOMOV
PRO SENIORY

CENTRUM
NA
VERANDĚ
BEROUN,
CENTRUM NA
VERANDĚ
BEROUN,
z.ú. z.ú.
otevřel 20 nových míst.
nabízí
 útulné
bydlení ve dvoulůžkových pokojích
Nabízíme:
s vlastním
sociálním
útulné bydlení
s 24zařízením
h. péčí
 24zkušených
h profesionální
péči zkušených pečovatelek
pečovatelek
 celodenní domácí stravování
celodennínávštěvy
domácí odborných
stravování lékařů
 pravidelné
 aktivizační
programy
pravidelné návštěvy odborných lékařů
Pro další informace volejte sociální pracovnici
a přátelský
Mgr.lidský
Řechtáčkovou
734přístup
367 659.
CENTRUM
NA VERANDĚ
BEROUN,
z.ú.,
Wagnerovo
Pro
další informace
volejte na tel.:
734 367 659
nebo
603 455 807nám. 1541,
266 01 Beroun
CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN, z.ú., Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun

Světový den ledvin 10. 3. 2016

1104946_SC_BERO+EXTRA__011214_061214_Na verandě_Beroun_90x50_MH
Zdravé ledviny pro celou rodinu
Mezinárodní federace pro nemoci ledvin
a Mezinárodní nefrologická společnost letos vyhlásila již jedenáctý ročník Světového
dne ledvin. Již tradičně tento den připadá

na druhý čtvrtek v měsíci březnu, tentokrát
tedy na10. března a hlavním tématem je
,,Onemocnění ledvin u dětí – začněte s prevencí co nejdříve!“

středí. To platí i pro dětské pacienty. „Onemocnění ledvin u dětí je hlavním tématem
letošního ročníku Světového dne ledvin
a to je dobrá volba. Právě u dětí je totiž ideální čas začít s prevencí.“ vysvětluje Adam
Carda, ředitel Centra domácí péče. Více
informací k akci a možnosti zapojení se naleznete na www.dialyzaberoun.cz a www.
centrumdomacipece.cz.
Zdravé ledviny pro všechny!
Nejsme si rovni… pokud se jedná o onemocnění ledvin a o přístupy k léčbě. Světový den ledvin potřebuje i vaši pomoc, aby
byla podporována informovanost, prevence
a aby této problematice bylo věnováno více
pozornosti od vlády, politických činitelů
a v neposlední řadě od široké veřejnosti. Zapojte se! Nemocné ledviny nebolí. Věnujte
pár minut prevenci.

Sdružení zaměstnanců sklárny
a obec Nižbor pro rok 2016
připravují:

n Únor
Divadlo U Hasičů 21. 2. 2016 „Příbuzné si
nevybíráme“ – již uskutečněno
n Duben
Divadlo – v současné době v jednání (včas
oznámíme)
n Květen
„Den matek a setkání důchodců“ - datum
bude upřesněno
Zájezd 12. 5. 2016 „Kuks, zámek Ratibořice
a Babiččino údolí“
n Září
Zájezd – v případě zájmu občanů
Sklípek Morava 24.-25. 9. 2016
n Říjen
Divadlo – v současné době v jednání (včas
oznámíme)
Informace o připravovaných akcích ve vývěsní skřínce u vrátnice sklárny.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14
až 19 týdnů. Cena od 149,- Kč/kus
do 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční ve dnech
18. dubna, 10. května a 9. června 2016 na parkovišti u mostu
v 14:50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00
hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840.

Poslání Světového dne ledvin 2016
Světový den ledvin usiluje o to, aby široká veřejnost byla informována o onemocněních ledvin, která postihují miliony
lidí po celém světě – včetně mnoha dětí.
11. ročník klade důraz na to, že je nezbytné podporovat zdravý životní styl dětí, což
je nejlepší prevencí proti poškození ledvin.
Projekt si opět klade za cíl zvýšit celkovou
informovanost zdravotníků, rodičů mladých pacientů, politiků i laické veřejnosti
o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Světový den ledvin
věří, že podpora zdraví dětí je významná
pro budoucí – zdravější – generace.
Světový den ledvin v Berouně
Každoročně se k této celosvětové akci
připojují i zdravotnická zařízení v Berouně.
Mezi tradiční partnery Dialýza a.s. a Medicentrum Beroun spol. s.r.o. se letos připojí
i Centrum domácí péče, které nově poskytuje péči pacientům z Berouna a okolí.
Centrum domácí péče poskytuje své služby
klientům v dialyzačním programu a nabízí
i možnost dialýzy přímo v domácím pro-
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IX. NIŽBORSKÝ
FREECOOLIN 2016
KDE? okolí Nižbora
KDY? 18. 6. 2016
JAK? amatérský cykloorienťák dvojic na horských kolech.
PRAVIDLA: časový limit si můžete vybrat
podle své fyzičky
n Cílem je v určeném časovém limitu 6 nebo
8 hodin (každý hodnocen zvlášť) objet co největší počet různě bodovaných kontrol rozmístěných v okolí Nižbora (asi 30 kontrol vzdálených max. do 25 km od Nižbora) a nasbírat
tak co nejvíce bodů (tzv. scorelauf).
n Dvojice musí jet společně a nerozdělovat
se, mimo cesty se kolo musí nosit, na silnicích je nutno dodržovat pravidla silničního
provozu, neboť se nejede na uzavřené trati.
n Kontroly jsou bodovány podle náročnosti
jejich získání (0 – 100 bodů).
n Mohou se účastnit dvojice ve složení MM
muž-muž, ŽŽ žena-žena, MŽ muž-žena.
Kategorie MŽ bude hodnocena (násobena)
s koeficientem 1,1 , kategorie ŽŽ budou
hodnoceny s koeficientem 1,2 , a kategorie
senioři ,,+“(součet věku týmu nad 80 let) si
připíše ke koeficientu 0,1.
n Každý tým obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a je jen na nich, kolik
kontrol objedou a jakou trasu si zvolí.
n Při překročení časového limitu je penalizace následující: prvních 15 minut – každá
minuta = mínus 2 body. Každá další minuta
= mínus 5 bodů. Při překročení limitu o 60
minut = diskvalifikace.
n Výše startovného je 400,- Kč do 31. 5.
2016 a od 31.5.2016 je 500,- kč za tým (dvojici) – v ceně je mapa, 2 x maso, 2 x 0,5L
nápoj a zajištění závodu.
n Povinnou výbavou účastníků musí být
cyklistická přilba pro každého člena týmu,
1x mobilní telefon pro tým pro případ nouze.
n Doporučená výbava: mapník, buzola (k dohledání kontrolních kleští, které jsou ukryty
poblíž kontroly), psací potřeby, základní nářadí,
tekutiny (GPS pro orientaci není povoleno).
n Alespoň jeden člen týmu musí být plnoletý.
n Účastníci se zúčastní na vlastní nebezpečí.
n PREZENTACE: 8 hod. limit od 7:00
do 8:00, 6 hod. limit od 8:00 do 9:00
n START: po skupinkách od 08:30 hod.
(nejdřív 8 hod. a potom 6 hod. limit), místo:
SOKOLOVNA Nižbor, zde je i cíl.
n Platba startovného převodem na účet č.
107-5954710217/0100 u K.B. je možná do 10.
6. 2016, poté pouze hotově. Jako variabilní
symbol zadejte tel.č. uvedené v přihlášce,
do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.
Elektronické přihlášky možno poslat až
do16. 6. 2016 do 20:00 hod. Potom až osobně ráno při prezentaci.
Na startu bude zajištěn drobný servis
a možnost načepovat si iontový nápoj.
Kontakt: Filip Filip – tel.: 777 291 900
email: filip.filip@c-box.cz
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❱❱ Na archivním snímku Pavel Hučko (uprostřed) v dresu Sokola Nižbor.

Pavel Hučko otevřel síň slávy
Poslední hrací víkend Nižborské hokejbalové ligy porážku už jistým vítězům, Mighty
Riders Kladno, nepřinesl. Favorit soutěže si hladce poradil jak s oslabenou Lemrou, tak
s Hýskovem. Sniper Bohumil Gotthard nakonec dokráčel k výhře v kanadském bodování
i střelecké tabulce.
Vyrovnaný duel Diabla Beroun a Žlubince Kings skončil trochu překvapivou výhrou
Žlubince, který o osudu zápasu rozhodl během povedené dvouminutovky, ve které se
dvakrát trefil veterán Říha a jednou Lukeš. Diablu nestačil ani závěrečný nápor a snížení.
Porážka 3:2 však už na pořadí týmů na medailových pozicích nic nezměnila.
Výsledky dohrávek: Žlubinec Kings – Diablo Beroun 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). Branky: 28., 28.
Říha P., 30. Lukeš – 20., 34. Šíma. HC Lemra Nižbor – Riders Kladno 0:14 (0:3, 0:8, 0:3).
Branky: 2., 5., 13., 15., 24. Kubr, 12., 22., 24., 25., 33. Kohout Mart., 21. Kohout Marek, 21.,
25., 33. Gotthard. Riders Kladno – Coyotes Hýskov 23:1 (6:0, 7:1, 10:0). Branky: 5., 8., 16.,
18., 22., 33., 33. Kohout Mart., 8., 23., 32. Kubr, 10. Kohout Marek, 12., 12., 21., 22., 25.,
26., 29., 30., 30., 33., 35. Gotthard, 14. Podrázký – 15. Slabý P.
Sestava vítězů NHL v posledních duelech: Riders Kladno – Oplt Libor, Gotthard Bohumil, Kohout Martin, Kohout Marek, Růžička Martin, Kubr David, Podráský Marek,
Volf David.
Kanadské bodování: 1. Gotthard Bohumil (Riders) 71, 2. Hnízdil Daniel (Pepíci) 60, 3.
Kohout Martin (Riders) 52, 4. Schnaubelt Milan (Diablo) 37, 5. Kubr David (Riders) 27.
Při závěrečném vyhlašování cen k pětadvacátému ročníku Nižborské hokejbalové ligy
se rozhodli organizátoři pro založení síně slávy. Jako první za mohutných ovací do ní
vstoupil bývalý hráč, který působil v týmech Tygři Nižbor, Sokola a Lemra Nižbor Pavel
Hučko, který jako první hráč v historii dosáhl mety 200 nastřílených branek.
převzato z Berounského deníku

Cyklostezka do Srbska je nyní uzavřena
Cyklostezka spojující Beroun a Srbsko je
na návrh správy CHKO Český kras v úseku
od nové lávky až po ukončení skalních stěn
směrem k Srbsku uzavřena. Z horní části
svahu Červených skal totiž spadl skalní blok,
který se při pádu roztříštil, a některé jeho
části dopadly buď přímo na cyklostezku či
do její bezprostřední blízkosti. Některé kameny jsou ve svahu ještě zachyceny o skalní
výčnělky nebo křoviny. Tato zjištění přineslo
šetření Agentury ochrany přírody, v jejímž
majetku je pozemek, ze kterého kameny
spadly. Žádost o šetření podalo město Beroun. „Vzhledem k tomu, že další skalní bloky vedle místa zřícení jsou navětralé a časem
se mohou uvolňovat, nelze s jistotou vyloučit
riziko opětovných pádů kamenů na cyklos-

tezku. Je třeba provést další šetření ke zjištění
stavu skal, zejména v blízkosti místa zřícení,“
říká vedoucí správy CHKO Český kras Josef Mottl. „Na základě žádosti berounského
městského úřadu bude po zajištění finančních prostředků objednáno vyčištění od kamenů hrozících bezprostředním pádem,“
dodal. Z výše uvedených důvodů je patrné,
že cyklostezka v úseku od lávky V Kozle až
po ukončení skalních stěn směrem k Srbsku
musí být uzavřena, aby bylo zajištěno bezpečí osob, a to až do doby, než Agentura ochrany přírody provede prohlídku a vyhodnocení
rizik v celém úseku skal nad cyklostezkou.
Zmiňovaný úsek cyklostezky je uzavřen
od 19. února, osazení výstražných značek
proběhlo v návaznosti na termín uzavírky.
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Sokol Nižbor, oddíl stolního tenisu
Kromě nižborských fotbalistů a hokejbalistů zajišťují sportovní
dění na závodní úrovni v obci i stolní tenisté a to již třetí desítku
let. Počátek novodobé „porevoluční éry“ stolního tenisu v Nižboru
spadá do roku 1990, kdy došlo k založení oddílu pingpongářů po nečekaně úspěšném turnaji amatérských hráčů, který se konal v sále
Hotelu Praha, dnešní Keltovny. Účastníky turnaje byli všichni milovníci stolního tenisu bez ohledu na úroveň, styl hry, věk a pohlaví a dále všichni, které zaujala upoutávka na chystající se sportovní
klání. Po turnaji byl jedním z přihlížejících vznesen návrh na založení vlastního oddílu stolních tenistů, kteří by obec Nižbor oficiálně
reprezentovali na závodní úrovni. Návrh se setkal s velkým ohlasem
a tak došlo k založení oddílu stolních tenistů, který od této doby reprezentuje Nižbor bez jediné přestávky již více než čtvrt století. Oddíl vznikl sloučením hráčů Nižbora, Žloukovic a Stradonic.
V průběhu let hostili nižborští pingpongáři přespolní hráče v nejrůznějších prostorách. První mistrovskou sezónu odehráli hráči
v Hotelu Praha na přelomu let 1990 a 1991, další čtyři sezóny pak
na sále restaurace ve Žloukovicích. Během sezóny 1995/1996 se trvalým zázemím pro domácí zápasy a také pro tréninky oddílu stala
nižborská sokolovna. Po povodni v roce 2002, během které byla sokolovna zatopena vodou, byli hráči nuceni trénovat a odehrát zápasy
v provizorních podmínkách obecního úřadu v Nižboru. Od renovace zatopených prostor a znovuotevření v roce 2003 je nižborská sokolovna opět svědkem nepřeberného množství úspěšně odehraných
zápasů.
Za 25 let činnosti se mužstvo neustále zlepšovalo a postupovalo
od nejnižší okresní soutěže do okresního přeboru II. třídy (na přelomu let 1992 a 1993), okresního přeboru I. třídy (v letech 1994 a 1995)
až se v roce 2003 po vítězství v okresním přeboru I. dostalo do krajské soutěže. Úspěch oddílu motivoval další příznivce stolního tenisu
v obci a oddíl se postupně rozrůstal o nové hráče. Došlo k rozčlenění
hráčů do oddílů A, B a C (čtyři sezóny i D) a Nižbor tak získal zastoupení v širším okruhu úrovní stolního tenisu. Z krajské úrovně
však družstvo dále nepostupovalo a po ročním působení tuto soutěž
do opustilo a sestoupilo tak zpět do okresního přeboru I. třídy. Zlom
nastal v sezóně 2007/2008, kdy členové oddílu A vyhráli okresní
přebor a probojovali se tak zpět do krajské soutěže, kde se udrželi
i následujících osm let. Od sezony 2008/2009 tak A mužstvo úspěšně
bojuje o body v krajském přeboru II. třídy.
Tak jako v jiných oblastech sportu, došlo i ve stolním tenisu během působení nižborského oddílu k několika změnám v pravidlech
této hry. Změny se týkaly velikosti hracích míčků, teploty v herních
prostorách a také počtu setů. K utkáním, která probíhají od října
do dubna, nastupují vždy čtyři hráči s možností jednoho střídání.
Utkání se skládají ze dvou čtyřher a šestnácti dvouher. Každá hra se
odehrává na tři vítězné sety, přičemž každý set se hraje do 11 bodů.
Zde je patrná změna oproti původním pravidlům, ve kterých se každá hra odehrávala na dva vítězné sety do 21 bodů.
Na soupiskách se během existence nižborských pingpongářů vystřídalo okolo 50 hráčů (viz tabulka 1). Je třeba zmínit, že velkou
měrou podporovala oddíl i dlouholetá vedoucí sokola sestra Libuše Malá. Vedoucím celého oddílu a zároveň A mužstva je Miroslav
Šmíd. V letošní sezoně reprezentují Nižbor tři družstva a to oddíl
A na úrovni krajského přeboru II. třídy a oddíly B a C v okresním
přeboru I. třídy. Vedoucím B mužstva je Zdeněk Čuda, vedoucím
oddílu C Petr Hakl.
Hráči stolního tenisu Sokol Nižbor/Žloukovice/Stradonice
od roku 1990
M. Šmíd, I. Hynek, J. Machulka, P. Hakl, J. Šturc, M. Šperk, Sl. Hála,
P. Šapovaliv, P. Knáp, J. Kocourek, V. Šafář, V. Špot, I. Koubík, V. Kos,
J. Šídlo, R. Mikulová, M. Mikula, Z. Lulák, J. Tkadlec, F. Kozel, J.
Ježek, J. Frühauf, J. Pech, P. Rákosník, M. Kovanda, T. Homolka, A.
Krahulcová, J. Šprungl, R. Michalík, R. Werner, J. „Čugan“ Krejčí, J.
Dvořák, J. Čuda, Z. Čuda, V. Charvát, V. Doubek, Z. Hašek, M. Král,

J. Cihelka, O. Švec, Z. Sedmík, J. Liška, D. Lébr, P. Hrkal, D. Bystroň,
M. Ludvík, Z. Šára, P. Řehořovský, J. Urbánek.
Základní sestavy pro letošní ročník
Nižbor A: M. Kovanda, M. Šmíd, P. Rákosník, J. Šturc
Nižbor B: O. Švec, M. Král, T. Homolka, J. Čuda, J. Liška
Nižbor C: P. Hakl, J. Pech, J. Frühauf, J. Dvořák, J. Ježek
Krajská soutěž 2. třídy, sk. A 2015/2016
1. TJ Sokol Stochov Honice

15

12

2

1

0

38

2. TJ Sokol Hředle

15

11

4

0

0

37

3. Sokol Nižbor

15

11

2

2

0

35

4. Sokol Lány „B“

15

10

3

2

0

33

5. Kan. klub Rakovník

15

9

2

4

0

29

6. Sokol Rakovník

15

7

1

7

0

22

7. TJ Sokol Roztoky „B“

15

6

0

9

0

18

8. TJ Sokol Buštěhrad

15

4

2

9

0

14

9. TTC Kladno „E“

15

4

2

9

0

14

10. TTC Slovan Kladno

15

3

3

9

0

12

11. TJ Kralupy

15

2

1

12

0

7

12. TJ Broumy

15

0

0

15

0

0

1. Sokol Nižbor B

14

12

1

1

0

37

2. TJ Lokomotiva Zdice A

13

9

0

4

0

27

3. TJ Sokol Hudlice C

13

8

2

3

0

26

Okresní přebor I. třídy

4. TJ Sokol Žebrák B

13

7

3

3

0

24

5. TJ Lokomotiva Zdice B

13

7

1

5

0

22

6. Sokol Nižbor C

14

6

1

7

0

19

7. TJ Slovan Lochovice B

14

6

0

8

0

18

8. TJ Sokol Karlštejn A

13

5

0

8

0

15

9. TJ Slovan Lochovice C

14

4

3

7

0

15

10. TJ Sokol Králův Dvůr C

13

4

2

7

0

14

11. TJ Chaloupky B

13

4

1

8

0

13

12. TJ Broumy B

13

1

0

12

0

3
JiMa

Na dechovku do Králova Dvora
Velikonoce jsou za dveřmi
a s nimi i Králodvorské čaje.
Na úspěšný rozjezd v minulém
roce navazují hned dva koncerty
v prvním pololetí tohoto roku.
Nejdřív přijede pobavit jihočeská kapela Malá muzika Nauše
Pepíka, kterou mnozí jistě znáte
z populárního televizního kanálu Šlágr. Koncert pořádá město
Králův Dvůr v sokolovně v neděli 13. března tradičně od 16
hodin.
Do Malé muziky přišel v roce
1980 mladý trumpetista a harmonikář Pepík Nauš, to už měla kapela hodně odehráno. Složení kapely

se postupně měnilo a od roku 1987
hraje kapela pod názvem MALÁ
MUZIKA NAUŠE PEPÍKA.
V současném složení je také Luboš
Nauš, hráč na tubu a basovou kytaru, a Jiří Nauš bubeník, pozounista
a tenorista. Významnou posilou
je zpěvačka Jindřiška Novotná.
MALÁ MUZIKA hraje po celé
ČR, ale hostovala i v Německu, Rakousku, Švédsku a Švýcarsku.
V neděli 15. května (opět
od 16 hodin v sokolovně) přijede
potěšit Veselá trojka, další muzikanti ze Šlágru. Účast na akcích
je zdarma. Hezkou zábavu přeje
senátor Jiří Oberfalzer.
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V únoru jsme zařadili běžecké tréninky na cyklostezce.Dále jsme se zúčastnili dvou
halových turnajů, jeden jsme dokázali vyhrát.

Nižborský list

A plány do jarních bojů?
Trénovat a hrát tak, aby
kluky fotbal stále bavil,
zlepšovali se a fotbalově
V sobotu
23. lednaTěšíme
se uskutečnilase
z iniciativy
rostli.
takéhráčů
naschůzka se zástupci výboru fotbalového oddílu.Během schůzky se
mezinárodní
Danube
utvořil realizační
tým A mužstvaturnaj
pro jaro - trenér
Jan Truksa,
vedoucí mužstva
Miroslav
Kovářík.Potom
se
bohužel
Challenge Cup ve Vídni,setkání proměnilo v bouřlivou diskuzi. Výsledkem bylo mimo jiné
se - Richarda
zúčastníme
odstoupeníkterého
většiny členů výboru
Matějky, Pavla
Hučka, Jana
Dvořáka
a Petra Nejedlého.
v Krubnera,
květnu.Miroslava
A když
budete
mít
Zbývající dva členové výboru Miroslav Kovařík a Petr Blažej
chuť,
přijďte se
na jaře na
se v letošním
roce nezúčastňovali
schůzí.
Na valné
hromadě zápas
členů fotbalového
oddílu SK
Nižbor ze
nějaký
mladších
žáků
dne 20. 2. 2016 byl odsouhlasen nový výbor ve složení Petr
SK Nižbor podívat a fandit.
Blažej, Miroslav Dvořák, Miroslav Kovářík, Petr Nejedlý

Fotbal SK Nižbor

a Miloslav Pick.

SK Nižbor – mladší žáci U13

Kádr mužstva: Kaniok, Gonda – Filip,Špot, Havelková, Čermák,Oktábec, Scherber,

“A“ MUŽSTVO - I. B třída Středočeského kraje
Alter, Kincl, Dobeš,
Jaroš, Veselý, Kougl,Podzimní
Špinar,
Marek.Trenéři:
Filip, klubu
Langmajer
zápasy
mladších žáků fotbalového
SK Nižbor ukáSobota 26. 3. od 15:00
Nižbor - Dynamo Nelahozeves
zaly, že cesta zvolená v minulé sezoně je správná. Kádr mužstva se poNeděle 3. 4. od 16:30
SK Baník Libušín - SK Nižbor
rodičům
fanouškům
mužstva
za jejich
podporu.
A také
bývalému
vedení
stupně rozrůstá,
začleňují
se mladší hráči.
Pravidelný
pestrý trénink
Sobota 9. Děkujeme
4. od 16:30
SK Nižbor - a
Stejstav
Hýskov
s
použitím
prvků
metody
COERVER
a
především
poctivý
přístup
kluže nám
umožnilo
dělat fotbal tak, jak to cítíme.
Neděle 17.oddílu,
4. od 17:00
Sokol
Mšec - SK Nižbor
ků
k
tréninkům
a
zápasům
se
jim
začíná
vracet
a
fotbal
jim
dělá
opravSobota 23. 4. od 17:00
SK Nižbor - TJ Hřebeč
du radost. I když více než polovina z nich patří věkem ještě do kategorie
Sobota 30.www.sknizborU13.webnode.cz
4. od 17:00
SK Zlonice - SK Nižbor
přípravek, dokáží odehrát výborné zápasy i proti o dva roky starším
Sobota 7. 5. od 17:00
SK Nižbor - TJ Unhošť
soupeřům. Letní soustředění i dlouhá zimní příprava pomáhají k poSobota 14. 5. od 16:30
SK Nižbor - Velká Dobrá
stupnému budování dobré party s jediným cílem - mít fotbal v srdci.
Sobota 21. 5. od 17:00
Olympie Zdice - SK Nižbor
K tomu slouží i různé námi pořádané akce, např. soutěž „O krále kliSobota 28. 5. od 17:00
SK Nižbor - TATRAN Rakovník B
ček“, které se zúčastnili i hráči dorostu a rodiče nebo na březen plánoNeděle 5. 6. od 17:00
FK Mutějovice - SK Nižbor
vané závody v přespolním běhu „Dlouhá míle“.
Sobota 11. 6. od 17:00
SK Nižbor - SK Městečko
V podzimní části sezony se mužstvo umístilo na pátém místě tabulNeděle 19. 6. od 17:00
Sokol Braškov - SK Nižbor
ky, v několika zápasech dokázalo soupeře vyprovodit i s dvouciferným
výsledkem. Protože je ale stále co zlepšovat, tak na povedený podzim
“B“ MUŽSTVO - III. třída
mužstvo navázalo hned v listopadu zahájením zimního přípravného
Neděle 27. 3. od 14:00
Nižbor B - Chodouň
bloku. Dvakrát týdně kluci využívají možnost naplno trénovat v SoNeděle 3. 4. od 16:30
Vysoký Újezd - Nižbor B
kolovně, jednou za čtrnáct dnů absolvují trénink v Tipsport Laguně
Neděle 10. 4. od 14:00
Nižbor B - Srbsko
v Berouně. V únoru jsme zařadili běžecké tréninky na cyklostezce. Dále
Neděle 17. 4. od 17:00
Mořina - Nižbor B
jsme se zúčastnili dvou halových turnajů, jeden jsme dokázali vyhrát.
Neděle 24. 4. od 14:00
Nižbor B - Lužce
A plány do jarních bojů? Trénovat a hrát tak, aby kluky fotbal stále
Sobota 30. 4. od 17:00
Zadní Třebaň - Nižbor B
bavil, zlepšovali se a fotbalově rostli. Těšíme se také na mezinárodní
Neděle 8. 5. od 14:00
Nižbor B - Nový Jáchymov
turnaj Danube Challenge Cup ve Vídni, kterého se zúčastníme v květNeděle 15. 5. od 14:00
Nižbor B - Tmaň
nu. A když budete mít chuť, přijďte se na jaře na nějaký zápas mladších
Neděle 22. 5. od 17:00
Zdice B - Nižbor B
žáků SK Nižbor podívat a fandit.
Kádr mužstva: Kaniok, Gonda – Filip, Špot, Havelková, Čermák,
Neděle 29. 5. od 14:00
Nižbor B - Karlštejn
Oktábec, Scherber, Alter, Kincl, Dobeš, Jaroš, Veselý, Kougl, ŠpiNeděle 5. 6. od 10:15
Cembrit Beroun - Nižbor B
nar, Marek. Trenéři: Filip, Langmajer
Neděle 12. 6. od 14:00
Nižbor B - Svatá
Děkujeme rodičům a fanouškům mužstva za jejich podporu. A také
Neděle 19. 6. od 13:00
Hudlice - Nižbor B
bývalému vedení oddílu, že nám umožnilo dělat fotbal tak, jak to cítíme.
Více na www.sknizbor.estranky.cz
www.sknizborU13.webnode.cz

Psychosomatická poradna Dany Burandové
Psychosomatická poradna Dany Burandové, Havlíčkova 101/18, Beroun, informuje, že činnost psychosomatika a grafologie je rozšířena o psychologickou práci s dětmi a mladistvými. Novým oborem je
osobní rozvoj. Pracujeme dle nových metod s dětmi od pěti let věku, kde řešíme problémy při výchově,
problémy zdravotní (jak fyzické, tak i psychické). Často je potřeba dětem pomoci se strachem, sebevědomím a začleněním se do kolektivu.
MOTTO „ Abychom mohli dětem pomoci, musíme je mít především rádi“
Osobní rozvoj je práce na sobě, sebepoznání, abychom žili v rovnováze a byli úspěšní. Na tato témata
budou probíhat přednášky a semináře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace a objednávky na tel. 603 11 55 22, burandova@poradnaberoun.cz, www.poradnaberoun.cz

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 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:
Dalmat - Radek Dolejš n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 20. 5. 2016
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