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Vážení občané,
přejeme vám všem pokojné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku
přejeme pevné zdraví a ať se vám všem daří
ve vašem osobním i profesním životě.
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta
členové zastupitelstva obce
pracovníci obecního úřadu

Provozní doba na Obecním úřadu
Nižbor v době vánočních svátků:
Posledním úředním dnem v letošním roce bude středa 19. 12. 2012.
V roce 2013 bude na obecním úřadě
opět otevřeno 2. ledna.

Vánoční koncert
V sobotu 15. prosince od 14:00
vystoupí na zámku
pěvecký soubor Carmina Vocum.

Číslo 4 - prosinec 2012

Ročník 8

Ještě více dětí do mateřské školy
Již od letních prázdnin probíhá rekonstrukce části mateřské školy tak, aby od 1. 1. 2013
mohla vzniknout půltřída pro dalších 14 dětí.
Z areálu školy odjížděly kontejnery s hromadami stavebního odpadu, řemeslníci se střídali
jeden za druhým a vše šlapalo jako hodinky.
Díky obrovskému úsilí obecního úřadu a všech
zúčastněných můžeme nyní říci, že nová třída
je hotová a čekáme už jen na zápis
do Rejstříku škol a školských zařízení.
Zbývá srovnat nábytek, vybalit bedny
s novými pomůckami a hračkami a děti mohou přijít.
Poznámka pro rodiče: nové děti
mohou být zapsány až poté, co bude
kapacita mateřské školy rozšířena
změnou zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení. Pro rodiče těchto nově
nastupujících dětí bude vyhlášen termín krátké informační třídní schůzky.
První dva lednové týdny bude v této
nové třídě adaptační období a děti tudíž budou odcházet domů po obědě.
A co příběhy?
Mezi pravidelné kulturní akce patří návštěva
divadelních představení. Děti mají rády přehledný svět, děj s počátkem a zřetelným koncem a tuto jejich potřebu naplňují například právě
příběhy. Život v mateřské škole je plný příběhů,
ale i tak se z něj stane časem rutina. I proto jsme
v podzimním období měli tři mimořádké cesty
za příběhy. V planetáriu jsme na příběhu O kometce Babetce zjistili mnoho zajímavého o Slunci, hvězdách, planetách, kometách a vesmíru
vůbec. Do divadla Minor nás přilákala tvořivě
ztvárněná česká klasika - Broučci. A nakonec
jsme v budově obecního úřadu procestovali celý
svět s tancem a hudbou.
Studánková víla
Ve třídě Stonožek se podzim nesl v duchu
Studánkové víly. Že nevíte, kdo to je, a kde žije?
To je přece hodná vodní víla, pro kterou děti
z 1. třídy společně vytvořily studánku u potoka.
Při pravidelných procházkách se o studánku
starají, čistí ji, aby se Studánkové víle v Nižboru líbilo. Věříme, že pohled na studánku potěší
nejen děti, ale i dospěláky.

V listopadu měli premiéru netopýři
Ne, nelekejte se. S netopýry za dětmi přijela Dita Weinfurtová, členka České organizace
na ochranu netopýrů (Česon). Netopýří slečna
Kačenka a její kamarádi byli pro děti krásnou
ukázkou těchto zajímavých zvířat a živoucím
důkazem, že netopýři opravdu krev lidem nesají. Všichni jsme měli možnost si netopýry po-

hladit, sledovat je při krmení - a dokonce jsme
je i slyšeli komunikovat! To díky technice, která
jejich zvuky přenesla do výšek slyšitelných lidským uchem.
Jak jsme si zasoutěžili na zámku
Vyhrát soutěž je vždy těžké. Ale obhájít vítězství? Mnohem, mnohem těžší, věřte nám.
Celý rok se místní zahrádkáři chystají na velikou výstavu na Zámku Nižbor, i děti z mateřské školy se pustily do práce už dávno. A tak
jsme stříhali, malovali, lepili, sypali - no prostě
vánočně tvořili. Někteří rodiče se trochu divili,
že už v říjnu chystáme vánoční přáníčka a adventní věnce, ale my jsme přece museli stihnout výstavu s tématem „Advent“! A zadařilo
se. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám věnovali svůj hlas a umožnili nám tak
vyhrát. Některé z oceněných výtvorů budou
k dispozici na tradičním vánočním Jarmarku.
...a teď už musíme končit, běžíme totiž zadělat těsto na vánoční perníčky. Jak se nám povedly, uvidíte na Jarmarku!
Eva Horváthová, Zuzana Malá
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Malá vodní elektrárna a rybí přechod Nižbor
Na jaře letošního roku začala naše společnost EKO-KOMVEL, s. r. o. s výstavbou malé
vodní elektrárny a rybího přechodu v Nižboru. Na pravém břehu řeky Berounky přímo
u jezu se začala aktivně pohybovat stavební
technika a pozemek před nižborskou Sokolovnou u řeky se během krátké doby změnil
ve staveniště. Stavební práce postupovaly vcelku bez větších problémů a tak se přiblížilo finále - tedy dokončení a spuštění provozu malé
vodní elektrárny včetně rybího přechodu.
Dne 20. listopadu 2012 provedl Městský úřad
Beroun, odb. životního prostředí kontrolní
prohlídku stavby před spuštěním zkušebního
provozu a vzhledem k tomu, že neshledal žádné překážky, byl zkušební provoz zahájen 26.
listopadu.
Projekt výstavby Malá vodní elektrárna
Nižbor je spolufinancován Evropskou unií,
Evropský fond pro regionální rozvoj. Rovněž
Evropská unie, Operační program životní
prostředí, Státní fond životního prostředí ČR,
podpořila výstavbu Rybího přechodu, který
bude sloužit pro oboustrannou migraci ryb
a živočichů na vodu vázaných. Rybí přechod je
dlouhý cca 73,5 m, široký ve dně 2,3 m. Součástí celé stavby je i úprava jezu, kdy na stávající
konstrukci jezu byla nainstalována pohyblivá
část – jezový poklop. Sklápěním poklopu tak
bude možno udržovat v nadjezí stálou hladinu
až do průtoku cca jednoleté povodně. Úprava
jezu však nezmění odtokové podmínky velkých vod, při povodních bude poklop zcela
sklopen. Pohyblivý jez pomůže řešit časté ledové jevy v tomto úseku řeky, vhodnou manipulací s pohyblivým poklopem bude možno
převádět ledy neškodně do podjezí.
Průběh stavby se z našeho pohledu obešel bez zásadnějších problémů, a to zejména

strana 2

směrem k obyvatelům Nižbora. Přesto se tímto omlouváme zejména za dočasná omezení
pohybu na cyklostezce vedoucí bezprostředně okolo stavby a dále za problémy se snížením hladiny spodních vod v blízkosti stavby,
které by se měly srovnat s ukončením prací.
Veškeré připomínky ze strany Obce Nižbor či
jejích občanů jsme se snažili vždy operativně
ihned řešit. Děkujeme proto občanům Nižbora za trpělivost a pochopení. Zkušební provoz
MVE, který je nařízen stavebním povolením,
potrvá 1 rok a během něj se budeme snažit odstranit veškeré nedostatky. Okolí stavby bude
uvedeno do původního stavu.
Za EKO-KOMVEL, s. r. o. Ing. Miloš Švestka,
Vlastimil Miler, jednatelé společnosti
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Proč nejsou v obci kontejnery na plasty?
Na tento dotaz jsme již kdysi odpovídali (březen 2006), přesto odpověď zrekapitulujeme. Ve většině obcí platí lidé za likvidaci směsného
komunálního odpadu paušál, do kterého jsou většinou zahrnuty i náklady za likvidaci ostatních odpadů.
V některých obcích (včetně té naší) však
občané neplatí paušální poplatek, ale hradí si
pouze jednotlivé vývozy popelnicových nádob
- platí vlastně pouze za odpady, které opravdu
vyprodukují.
Naší filozofií u odpadového hospodářství
bylo:
1. motivovat lidi k šetření v produkci odpadů
2. naučit je co nejvíce separovat odpady
Nechtěli jsme nikdy občany „zprůměrňovat“
a zpoplatnit paušálním poplatkem ať odpady
třídí nebo netřídí.
V současné době občané likvidují v obci odpady následujícím způsobem:
1. Směsný komunální odpad - v popelnicích,
kontejnerech nebo speciálních černých pytlích se speciální plombou. Občané platí pouze
za jednotlivé svozy nebo počty nakoupených
pytlů.
2. Plasty (včetně tetrapakových obalů, kousků
molitanu a polystyrénu) - do žlutých pytlů,
které si sami kupují na určených místech (OÚ,
prodejna potravin COOP, trafika v Nižboru).
3. Sklo - do rozmístěných kontejnerů - bezplatně.
4. Papír - do rozmístěných kontejnerů - bezplatně.
5. Bio odpad - jeho sběr není zatím pro obce
povinný, v současné době většina občanů
může bio odpad likvidovat kompostováním
na zahradách u svých domů. Objemnější odpad (např. větve z prořezávek zeleně) je možno
odvážet za objekt čistírny odpadních vod, odkud si jej odváží zpracovatel dřevoštěpky.
6. Železný šrot - pravidelně sbírají hasiči nebo
fotbalisté
7. Nebezpečný a velkoobjemový odpad - dvakrát do roka obec organizuje svozové dopoledne, kdy tento odpad mohou občané bezplatně odevzdávat.
K úvahám, že by obec měla po vsi rozmístit
kontejnery na plasty sdělujeme, že pokud by
se tak stalo, museli by za tuto službu občané
platit.
Naše zkušenost s kontejnery na plasty ukázala, že většina lidí do kontejnerů na plasty
házela plastové obaly „nesešlapané“, kontejnery se pak plnily „vzduchem“ a bylo je potřeba
neustále vyvážet.
Orientační propočet, co je pro vás výhodnější
Prosím, abyste si v každé rodině udělali
jednoduchý výpočet, zda vás tento stávající
systém, (kdy platíte jen za popelnice, které
skutečně naplníte a za pytle na plasty,do kterých se při dodržování pravidla“sešlapávání“
obalů vejde opravdu velké množství odpadu)
stojí víc, než kdybychom zavedli paušální poplatek, při kterém za rok musí každý trvale
hlášený občan (včetně dětí a těch, kteří se zde
třeba nezdržují, ale jsou zde hlášeni) platit cca
750,- - 1.000,- Kč (dřív byl paušální poplatek

stanoven na 500,- Kč, ale obcím to již nestačilo, tak byla uzákoněna výše až do 1.000,- Kč).
Ujišťujeme Vás, že většina z vás dojde k závěru, že pokud opravdu separujete a neprodukujete zbytečně moc odpadu, tímto systémem
šetříte své peníze.
Na druhé straně je pro nás na úřadu
značně zatěžující tento systém administrativně zúřadovat a jednodušší by pro nás bylo
všem občanům jednou za rok zaslat složenku
na paušální poplatek.
Odpadové hospodářství je velkým problémem a asi se nikdy nenajde úplně spravedlivé
řešení vzhledem k tomu, že vám do hry vstu-

puje řada faktorů, které musíte nějak sladit
s platnou legislativou - ať už se jedná o občany
(ukázněné, neukázněné, trvale hlášené, chataře), terénní podmínky, kdy do některých částí
obce nezajedou velké vozy na vyvážení popelnic, apod..
Prozatím ale v zastupitelstvu převládl názor, že tento systém je pro občany výhodnější.
Pokud máte opačný názor, nebo náměty
na zlepšení (ovšem v souladu s platnou legislativou), budeme rádi, když na toto téma zahájíme diskuzi, která by vedla k zlepšení situace.
Obecní úřad Nižbor

SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ SKLÁRNY RÜCKL CRYSTAL, a. s.,
Vás srdečně zve na

SKLÁŘSKÝ PLES,
který se koná v pátek 15. března 2013 od 20.00 hodin v Keltovně v Nižboru.
K tanci a poslechu hraje skupina ROBERT JÍŠA BAND.
Bohatá tombola. Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2013 ve vrátnici sklárny.
Vstupenky jsou nevratné.

Projekt obnovy aleje U Křížku
V listopadu byl téměř dokončen projekt
obnovy aleje U Křížku ve Žloukovicích. Během letošního roku členové ČSOP spolu
s členy Klubu přátel Žloukovic postupně
vyčistili prostor podél cesty od náletů křovin a suchých stromů, posekali trávu, natřeli křížek, vysadili novou lípu a dosázeli

nové stromy v aleji do míst, kde chyběly.
Na místo u křížku byl umístěn nový dřevěný stůl s lavicemi a zabudovány patky pro
umístění informační cedule, jejíž osazení
by se mělo zrealizovat v jarních měsících
příštího roku.
Alena Šťovíčková a Jaroslav Obermajer
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Z jednání Zastupitelstva obce Nižbor
ZO ze dne 5. 11. 2012
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č.7, 8 a 9.
n Zadání dopracování projektu rekonstrukce krovu a střechy v ZŠ s přípravou na budoucí vestavbu jednoho
oddělení školní družiny do fáze prováděcího projektu firmě Milota Kladno,
s.r.o., za cenu uvedenou v nabídce č.
133/2012.
n Uzavření mandátní smlouvy se společností Cautor Projects and Advising,
a.s., na zpracování žádosti o dotaci
z Programu 298210 z MFČR a zorganizování případného výběrového řízení.
n Odprodej části pozemku p.č. 514/1,
ostatní plochy, dílu „a“ o výměře 215
m2, části pozemku p.č. 514/4, ostatní
plochy, dílu „b“ o výměře 36 m2 a části
pozemku p.č. 514/5, ostatní plochy, dílu
„c“ o výměře 31 m2 v k.ú. Žloukovice
(nově vzniklý pozemek 514/9) paní Evě
Malcové a schvaluje zřízení věcného
břemene chůze a jízdy přes tento pozemek ve prospěch vlastníků pozemků
p.č. 135/2, 122/11 a 122/6. Kupní cena
činí 100,- Kč/m2 pozemku a věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou cenu
100,- Kč.
n Odprodej pozemku p.č. 519/9 v k.ú.
Nižbor, ostatní plochy, o výměře 278
m2, paní Lucii Soprové, za cenu 85,Kč/m2.
n Podmínky prodeje části pozemku
p.č. 519/7 v k.ú. Nižbor požadovaných
SŽDC, s.p.
n Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013930/
VB/1, Stradonice - kNN, NN od TS
obce k č.p. 56 a č. IV-12-6015643/2

Nižbor - kNN pro p.č. 421/2 se společností ČEZ Distribuce.
n Po ověření, že Změna č. 2 územního
plánu obce Nižbor není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu, za použití § 43 odst. 4 a ů 55 odst. 2 zákona
č. 1838/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace
a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád, vydání
Změny č. 2 územního plánu obce Nižbor formou opatření obecné povahy č.
1/2012.
n Ustanovení inventarizační komise
a vydání směrnice č. 2/2012 týkající se
provedení inventur obecního majetku
a plánu inventarizace .
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů je zveřejněna pouze
zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění
„Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou
pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách obce: www.obecnizbor.cz,
pod odkazem: menu → úřední deska →
zastupitelstvo.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ - r. 2013
DOBRÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST A POHODU VŠEM A TĚM, CO MILUJÍ SVOJI RODNOU ZEM
Jiří Pospíšil - člen ČSBS, válečný veterán 2. svět. války
NEZAPOMEŇTE !
Na krvavé 20. století, dvě světové války. Dva
totalitní režimy. Dvakrát ztráta svobody
a demokracie. Dvakrát ztráta suverenní české státnosti!!! Znovuzískání těchto národních hodnot stálo těžké oběti na životech
a utrpení.

Vltava, kněžna řek, hrad obtéká.
Vltavských vln zní píseň odvěká
o nadějích i zkáze člověka.
Zmučených duší sten, chór beze slov,
těch za nás padlých, hněv a nářek vdov,
sirotků pláč a prosby o domov.
Zmarněné touhy těch, co zhynuli,
s tragikou mého mládí splynuly,
naděje v příští dny, žal minulý.
Všechno zlé v srdci časem přebolí,
i zrada přátel, podlost okolí.
Jdem za svým snem, ať zklame kdokoli!
Z básně Radko Parolka
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden - březen 2013
Fricová Helena		
Kučera Miloslav		
Křeček Josef		
Šimek František		
Zídková Helena		
Šlepr Josef		
Veverková Helena		
Vanišová Iva		
KalinováLibuše		
Homolka Karel		
Procházka Josef		
Hloušek Stanislav		
Pospíšilová Jiřina		
ZáleskýJiří		
Bonová Jaroslava		
Jaroš Jiří			
Plešingerová Jiřina		
Lenická Miloslava		
Ondráčková Marta		
Jejkalová Jindra		
Mocková Evženie		
Hrudková Eva		
Vlhová Marie		
Váňová Růžena		
Vrbová Helena		
Sedlmajerová Libuše
Sojková Marie		
Šandová Blažena		
Homolková Milena
Hubnová Alena		
Tikovská Helena		
Mázl Jaroslav		
Mudrochová Bohdanka
Veverka Ladislav		
Bieber Vladimír 		
Koucká Věra		
Krabcová Marie		
Matějková Hana		

75 let
75 let
83 let
75 let
70 let
84 let
75 let
70 let
83 let
84 let
81 let
70 let
84 let
84 let
80 let
88 let
93 let
81 let
85 let
91 let
90 let
84 let
88 let
83 let
83 let
87 let
70 let
85 let
82 let
70 let
70 let
84 let
84 let
81 let
70 let
75 let
70 let
70 let

S lítostí oznamujeme, že dne 13. 11. 2012
zemřel ve věku 78 let Ing. Evžen Pospíšil, který
své básně pod uměleckým jménem Evžen Josef
Petr často publikoval v Nižborských listech.

Vítání občánků
V letošním roce jsme v sále na zámku v Nižboru uvítali do života tyto novorozené děti: Olivera Neumanna,
Štěpána Soukupa, Ester Bínovou,
Báru Menclovou, Pavla Staňka, Matěje Matějku, Terezii Kollerovou,
Karla Borče a Marka Malého z Nižbora, Robina Šimana, Jana Šoce,
Nikolase a Patrika Herinkovi ze
Stradonic, Viléma Pospíchala, Evu
Kučerovou a Jana Bukovského ze
Žloukovic.
Všem přejeme hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor
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Z činnosti Místní organizace
Českého rybářského svazu Nižbor
V sobotu 6. října se uskutečnily rybářské závody pro mládež do 15 let. Celkem se
zúčastnilo
24 dětí, z toho 11 bylo členů
místní organizace, 4 z jiných organizací a 9
dětí nebylo členy ČRS. Závody proběhly
za pěkného počasí a poměrně velké účasti
dospělích, kteří doprovázeli malé závodníky. Chytalo se na jeden prut dvakrát 1,5
hodiny a hodnotila se délka ulovených ryb,
1cm = 1 bod. Na 1. místě se umístil Martin
Trnka se 461 body, 2. místo obsadila Nela

Otřísalová se 154 body a jako 3. byl Pavel
Šimon Válek, který získal 134 bodů. Celkem
se nachytalo 13,14 metrů ryb.
Během závodů bylo pro děti i dospělé zajištěno občerstvení a po vyhlášení výsledků
a převzetí cen všichni pokojeně odcházeli
domů. Jelikož se blíží konec roku, přeje výbor místní organizace všem členům a příznivcům Petrova cechu hodně zdraví a mnoho krásných zážitků u vody v roce 2013.
Za MO ČRS Nižbor J. Sevald

Čestným hostem letošní výstavy zahrádkářů
byla paní Zdeňka Nepilová.

Zahrádkáři i hosté
opět zářili
Tradiční podzimní výstava nižborských
zahrádkářů každoročně přitáhne stovky
návštěvníků. Ta letošní, jubilejní desátá,
jich přilákala bezmála dva tisíce! Přestože
v polovině listopadu je vánoční shon teprve v rozpuku, staly se nejhezčí zimní svátky hlavním tématem výstavy. Mnozí z návštěvníků si z nižborského zámku odnášeli
spoustu drobných dárků či alespoň inspiraci
pro vlastní vánoční výzdobu. Na berounském okrese má nižborská výstava snad nejlepší úroveň. Kromě vystavených výpěstků
místního zahrádkářského spolku si hosté
mohli prohlédnout perníkové výtvory, práci uměleckého řezbáře, výrobu slaměných
ozdob a další. Stejně jako v loňském roce
byly k vidění práce dětí z MŠ a ZŠ Nižbor,
ze školky Makovičky a z kroužku Světlušek.
Milým zpestřením bylo i dvouhodinové vystoupení tří profesionálních hudebnic, které
předvedly směs koled a klasických skladeb.
Největším překvapením pro návštěvníky
však bylo zahájení výstavy letošním čestným hostem, stále svěží dámou Zdeňkou
Nepilovou. Připojila pár milých vzpomínek
a s úsměvem se všem zájemcům i podepsala. Vděk organizátorů si zasloužila i tím, že
laskavě zapůjčila několik předmětů z pozůstalosti po svém manželovi, „stradoničákovi“ Františku Nepilovi, jehož hlas zněl ze
záznamu po celou dobu výstavy z reproduktorů a s atmosférou Vánoc dokonale ladil.
Blahopřejeme a děkujeme organizátorům
z řad ZO Nižbor, ale samozřejmě i sponzorům. A pokud se plánovaný konec světa
z technických důvodů neuskuteční, rádi se
přijdeme podívat i napřesrok!
ZO Nižbor

Informace o dálničních známkách na rok 2013
Časový poplatek za užívání zpoplatněné
pozemní komunikace v České republice pro
rok 2013.
DÁLNIČNÍ ZNÁMKA: rok 2013 - 1 500 Kč,
1 měsíc - 440 Kč, 10 dnů - 310 Kč
Platnost kuponů:
R: rok - od 1. prosince 2012 do 31. ledna 2014
M: měsíční - počíná dnem vyznačeným
na prvním díle kupónu a končí uplynutím dne
bezprostředně následujícího měsíce, který se
číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho
poslední den
D: desetidenní - počíná dnem vyznačeným
na prvním díle kupónu a končí uplynutím desátého dne.
Kupony M a D lze zakoupit s předstihem,
jejich platnost musí být vždy vyznačena při
prodeji proděravěním kleštěmi. Bez označení
platnosti je dvoudílný kupón neplatný.
Známka má ochranný prvek měnící barevnost se změnou úhlu dopadajícího světla. Oba
díly kuponu jsou doplněny holografickým prvkem, šestimístným pořadovým číslem a dvoupísmennou sérií. Prodej dvoudílných kuponů
- dálničních známek provádí pošty, čerpací sta-

nice, silniční hraniční přechody a služby motoristům. Prodejní místo je označeno nálepkou.
Pokuty za chybějící známky
Použití dálniční známky je na dálnicích
kontrolováno a za falešnou nebo chybějící
známku hrozí tvrdé pokuty. Pokutu můžete dostat i za vylepení dvou známek současně, když
zapomenete odlepit starou dálniční známku.
V tom případě můžete dokonce dostat pokutu i při kontrole mimo dálnici. Pokud řidič
s vozidlem použije zpoplatněnou pozemní komunikaci bez platného dvoudílného kupónu,
může být v blokovém řízení pokutován do výše
5 000 Kč.

Prodej ryb
areál ČRS Unhošť (za Pivovarem)
pravidelně soboty od 9 do 12 hod.
do soboty 15. 12.
Vánoční prodej 9 - 17 hod.
pátek 21. 12, sobota 22. 12, neděle 23. 12.
www.arybaz.cz
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Klub Makovičky
V září jsme v Klubu Makovičky opět přivítali staré známé, ale
i nové tvářičky. Září tedy bylo pro nás pro všechny zasvěceno seznamování s novými kamarády a kamarádkami, novými hračkami,
lektorkami, ale i seznamování s principy a pravidly klubu. S koncem
září jsme společně rozjeli Cestu kolem světa a všechny návazné aktivity. Opět jsme začali navštěvovat solnou jeskyni Klaun v Berouně,
která je pro všechny zpestřením náročného týdne. Starší a odvážnější děti se zúčastnily první pyžamové noci v letošním školním roce,
která proběhla bez problémů a všichni si ji náležitě užily.
V říjnu se konala Nižborská drakiáda, na kterou jsme se s dětmi
hromadně vydaly na nedaleké pole za Klubem. A co přinesl listopad? Krásné divadelní představení ,,Tancem kolem světa“, na které
nás pozvala MŠ Sluníčko. Představení se konalo na obecním úřadě
a dětem se velmi líbilo. Slavili jsme svátek svatého Martina a děti se
v doprovodu rodičů zúčastnily lampiónového průvodu, který započal v cukrárně Světluška a pokračoval do Stradonic. Děti měly také
možnost přispět svými výrobky na výstavě zahrádkářů, která se konala na zámku Nižbor.

A co nás čeká a nemine? Čeká nás oblíbená pyžamová noc
a v prosinci vánoční besídka, která se bude konat opět v pensionu
Klamovka.
Více informací o aktivitách Klubu Makovičky naleznete
na www.makovice.eu.
Lektorka KM Lucie Pavlíčková

Život ve Světlušce
Od posledního vydání Nižborských listů
uplynulo čtvrt roku. Přesně tolik je i „Světlušce, tak trochu jiné cukrárně“. A já se zamýšlím, co z původních plánů se podařilo
zrealizovat.
Světluška si získala řadu příznivců - pravidelných návštěvníků, kteří se sem vracejí
buď pro pečivo z naší vlastní výrobny, nebo
posedět v příjemném prostředí u kávičky,
čaje, vínka a zákusků, či chlebíčků.
Splnil se i záměr, který stál na samém prvopočátku myšlenky a to, poskytnout zázemí maminkám s malými dětmi. A s radostí
sleduji, že tuto možnost využívá i řada hlídajících tatínků.
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Cukrárnu si oblíbili i senioři. Vím, že ti
musí hodně přemýšlet, za co utratit svou
„rentu“a proto jsem ráda, když vidím, že si
u nás rádi a opakovaně „osladí život“.
Mé velké poděkování patří všem ženám,
které samy ze své iniciativy darovaly Světlušce pokojové květiny, hračky a hrací koberec. To jsem opravdu nečekala a velmi
příjemně mě překvapilo, jak všechny ženy
tento prostor přijaly a chtějí, aby žil.
Další z plánovaných aktivit, které již proběhly,
probíhají,
nebo budou probíhat v nejbližší době:
Po velké otevírací
párty u nás proběhla i velká soukromá
narozeninová párty.
Narozeninové párty jsou placené dle
náročnosti a počtu
pozvaných
dětí.

Pro nejbližší dobu plánuji a zároveň vás
zvu na:
4 Víkendové adventní výstavky od 1. do 23.
12. Můžete na nich koupit drobné dárky.
Výrobky nám dodávají tvořivé maminky, tatínkové a děti z našeho kroužku.
4 Vánoční COUNTRY VEČER. Koná se
14. 12. Začátek je ve 20 hodin. Budeme hrát
tentokrát nejen country hudbu, ale i vánoční koledy a další překvapení.
4 Dětskou VÁNOČNÍ PÁRTY zakončenou

Na přání je lze tématicky zaměřit. Dále
jsme pořádaly už dva
COUNTRY VEČERY.
Pro zvyšující se oblibu
vymýšlíme pokaždé
nové zpestření.
Pro děti předškolního a školního věku
se u nás konají pravidelné „ tvořivé kroužky s Verčou“a dále keramický kroužek.

ohňostrojem. Nejen na děti se těší známá
dvojice - pan Kulička a slečna Tečka. Párty
se koná 23. 12. ve 14 hodin.
Nechci opomenout ještě nabídku pro
ženy, které si chtějí ušetřit čas v předvánočním shonu. Můžete si u nás objednat na Vánoce i Silvestra výrobky z naší pekárny, ale
i od ostatních našich dodavatelů.
Přeji vám o svátcích vánočních hlavně radost a pohodu a do Nového roku vám všem
přeji hodně radosti, hojnosti, lásky a zdraví.
Vaše Světluška Klára.
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Ve zkratce z nižborské základní školy
stromečky či ozdoby na okna). Jako každoročně děti nacvičují zpívání vánočních koled
pod vedením manželů Hrachovcových.

➽ Dne 11. 10. se děti   1. a 2. třídy vydaly
na ekologický výlet do Toulcova Dvora, kde
je čekal velmi zajímavý program o zvířatech
žijících na statku. Tento výlet se dětem moc
líbil a odnesly si z něj spoustu nových poznatků.    

Cesta světla
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak.
Kdekoli totiž vchází světlo, tam tma brzy
buď řídne, nebo mizí. A naopak tma nemá
sil, aby odstranila světlo.“ J. A. Komenský,
Cesta světla
Světla venku ubývá, počasí začíná být sychravé a my vyhledáváme více než kdy jindy teplo
našich domovů. Je konec podzimu, nadchází zima a právě v tento čas můžeme vyrazit
do průvodu, ve kterém tma ustoupí světlu v záři
lampionů, a naše srdce se vzájemně zahřejí.
Jsem proto velice ráda, že se u nás stalo
oblíbeným obyčejem setkávat se v průvodu
lampionů právě na svátek sv. Martina. Vždyť
právě jeho příběh je spojen s krásným lidským
gestem soucítění a pomoci jinému člověku
v tento podzimní nečas a mohl by nás v mnohém inspirovat. Tento akt milosrdenství se stal
jakýmsi zábleskem naděje, který dnes vyjadřujeme právě obyčejem nošením lampionů - tedy
nošením světla temnotou.

➽ Ve dnech 16. - 18. 11. byla na zámku
v Nižboru výstava zahrádkářů, na které byly
vystaveny i výrobky našich žáků, kteří ji
i shlédli.
➽ Blíží se čas Vánočního Jarmarku, a tak se
děti pustily do vyrábění různých vánočních
výrobků (ozdobné svícny, věnce, vánoční

➽ Ve středu 12. 12. se bude konat pro všechny žáky školy vánoční hudební koncert v sále
obecního úřadu.   

Letos se nás na již tradiční Svatomartinské
slavnosti sešlo obrovské množství, řetěz lampiónů pokryl celou cyklostezku od nižborského jezu až do Stradonic. Krátce o příběhu sv.
Martina promluvila Jitka Lukešová, která letošní průvod zahájila z improvizovaného podia
před kavárnou Světluška. Společně jsme se pak
vydali za světlem po cyklostezce do Stradonic,
kde jsme se zastavili a společně vypustili lampiony štěstí v blízkosti lávky. I letos se jejich svě-

telný proud nesl daleko a doufejme, že rozzářil
nejedno lidské srdce. Kdo chtěl, mohl pokračovat v cestě do pensionu Klamovka, kde bylo
tradiční martinské pečivo a pohoštění .
Je úžasné, jak tradice v našem kraji znovu
ožívají a těší se z vaší přízně. Budeme se těšit
i my, a to na další roky setkávání s tradicí
a také s Vámi.
Za Rodinné centrum Nižbor
Michaela Císařová

Tradiční podzimní Drakiáda

V pátek 19. října se u Ovčína konal již pátý ročník tradiční podzimní
nižborské Drakiády. Zdatnější jedinci měli sraz před školou a na místo
dorazili pěšky, ostatní se vyvezli auty.
Přestože letos bylo naprosté bezvětří, Drakiádu si všichni náležitě
užili. Pohled na běhající rodiče, snažící se udržet draky alespoň chvilku
ve vzduchu, byl velmi zábavný. Když došly síly rodičům, snažily se o totéž děti. O to větší byla radost, když se to někomu vážně podařilo. K tomu
všemu svítilo sluníčko a teploty byly na tu dobu opravdu nadprůměrné.
Tak tomu se říká pravé babí léto. Krásné počasí před blížící se zimou
každého určitě potěšilo.
Po proběhaném odpoledni si všichni dali zaslouženou odměnu v podobě opečeného buřta, letos nejspíš posledního. To, že má Drakiáda každým
rokem větší úspěch a početnější účast, je pro organizátory velkou pochvalou a motivací do dalšího roku.
Kateřina Jonášová
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Úspěšný fotbalový podzim
SK NIŽBOR FOTBAL má v současné
době 80 členů registrovaných ve Fotbalové
asociaci České republiky. V oficiálních soutěžích startují čtyři družstva, s jejichž podzimními výkony a výsledky vás seznámíme.

O žloukovickou
husu
V rámci akcí havelského posvícení obce
Žloukovice se na hřištích místního sportovního areálu dne 13.10.2012 konal tradiční volejbalový turnaj „O žloukovickou husu“. Turnaj
se koná nepřetržitě od osmdesátých let minulého století. To znamená, že tohoto turnaje se již účastnily volejbalové legendy mnoha
generací ať žloukovického, nižborského i republikového volejbalu. Letošní ročník vyhrálo
družstvo Nižbora (Celtic Boys Nižbor), které
bylo skvěle poskládáno okolo bývalého reprezentačního nahrávače Milana Fortuníka/Forbes . V družstu byli dále: rodáci - Kulda/Radek
Fortuník, Oťas/Otto Boubín, DáDa/Svoboda
Zbyněk a hosté – sportovní komentátor Rayman/Jirka Rejman, Šípek/Libor Krejčí a Koblížek/Pavel Nezbeda. Druzí skončili volejbalisté
Žloukovic taženi duem Tkadlec Jiří a Hrubý
Míla, třetím družstvem byli hráči Sýkořice.
Zbyněk Svoboda

A-MUŽSTVO: OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Mužstvo pod vedením trenéra M. Kovaříka mělo na začátku těžký los (4 zápasy ze
6 na hřištích soupeřů, například Zdice, Komárov). Po šesti kolech jsme měli na kontě
jen 4 body, ale předváděná hra dávala naději
na lepší výsledky. Hrál se útočný,
pohledný fotbal, a když se konečně začaly využívat šance, body
narůstaly. Povedlo se vyhrát šestkrát (!) za sebou (v Podluhách 7:1,
v Neumětelích 5:1, doma Praskolesy 3:0 atd.) V posledním kole
zamrzela těsná prohra v Oseku,
ale celkový zisk 22 bodů a čtvrtá
příčka po polovině soutěže je určitě výborný
výsledek. Pochvalu si zaslouží všichni hráči
včetně S. Kuchaře , který zapadl do mužstva,
a M. Picka, který se úspěšně vrátil po zranění. Nejlepším střelcem se stal O. Sevald
s 11 góly. Také v Poháru České pošty jsme
byli úspěšní. Vyřadili jsme postupně Hudlice a Karlštejn na jejich hřištích a postoupili
do jarního semifinále, kde nás čeká mužstvo
Tetína.
B-MUŽSTVO: III. TŘÍDA MUŽŮ
Po postupu do vyšší soutěže mělo za cíl
držet se v klidném středu tabulky. Pod vedením trenéra R. Matějky dokázalo porazit
soupeře ze spodku tabulky (Srbsko, Kublov)
i bodovat se silnějšími mužstvy (výhra nad
Lužci a v N. Jáchymově, remízy s Cembri-

tem a Z. Třebaní). Konečný zisk 15 bodů
je solidním základem pro jarní zápasy. Důležité je také, že více příležitostí dostávají
mladí hráči, i když jejich přístup k fotbalu
není vždy ideální. Nejlepším střelcem se stal
Boubín s 9 brankami.
ŽÁCI - OKRESNÍ PŘEBOR
Před sezonou došlo k vytvoření společného týmu SK Nižbor a SK Chyňava, což
přineslo rozšíření i zkvalitnění kádru. Žáci
měli domácí prostředí v Nižboru a i v mužstvu měli velkou převahu místní
kluci. Osu týmu tvořili brankář
Řehoř, J. Beneš, M. Rudovský
a nejlepší střelec mužstva Ondráček s 12 góly. Když došlo k absenci některého z těchto hráčů,
bylo to na hře i výsledcích znát.
Mužstvo trénované R. Matějkou
zatím získalo 20 bodů a po podzimu mu patří slušná sedmá příčka.
PŘÍPRAVKA - OKRESNÍ PŘEBOR
Skoro nový tým musel vytvořit vedoucí F.
Filip pro tuto sezonu. Nejmladší naděje sice
většinu zápasů prohrály, ale na jaře je čekají
přijatelnější soupeři a výsledky v této věkové
kategorii nejsou tím nejdůležitějším. Důležité je podchytit zájem o fotbal a sport vůbec
a připravit hráče na další věkové kategorie.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
hráčům a trenérům za výkony na hřišti,
rodičům a fanouškům, partnerům klubu,
zejména společnosti Tipsport a obci Nižbor, za podporu a popřát Vám hodně zdraví
a úspěchů v roce 2013.
Výbor SK Nižbor fotbal

Kelti Nižbor dominovali podzimní části 2. NHL
Kelti Nižbor v podzimní části mužské 2.
Národní hokejbalové ligy překvapivě dominovali. Společně s týmem z Benátek nad
Jizerou soutěži vládli a body ztratili pouze
jednou - právě na horké benátecké půdě,
odkud odjeli po slabém výkonu s porážkou
7:1. Jinak to byli Kelti, kteří nadělovali
hokejbalovou radost. Několikráte i dvojciferným výsledkem. Konečný účet v podobě
96 vstřelených branek ve čtrnácti zápasech
v nichž Kelti odešli třináctkrát se třemi
body je toho důkazem.
Tým okolo střelce Gottharda bude mít
v jarní části jediný cíl - projít v play-off

konečně do finále svojí soutěže. Vyřazovací
boje jsou totiž dlouhodobou slabinou Keltů.
Mezi mládežnickými týmy konečně došlo k povzbuzujícím výsledkům. Především
celek starších žáků ukazuje na výkonnostní
vzestup a v osmičlenné tabulce svojí soutěže se drží ve středu velmi vyrovnaného
pole. Čtyři výhry, čtyři těsné prohry a pouze dvě vysoké prohry s lídrem z Hostivaře
jsou velmi slušnou známkou pro nejstarší
mládežnický celek Keltů.
Mladší žáci zatím stále doplácí na mládí. Věkově starší týmy díky tomu Kelty přehrávají, i když konečné prohry nejsou tak

vysoké jako v letech minulých. Osmé místo
z deseti týmů Středočeského a Ústeckého
kraje, tři výhry, to je vizitka mladších žáků.
Na jaře a především v následující sezoně se
dá očekávat výsledkový vzestup!
Nejmenší Kelti, nastupující v minipřípravce, teda kategorii hráčů do 8 let, se
na podzim účastnili tří turnajů. Výsledky
nejsou zas až tak podstatné. Důležitější je, že
Kelti jako jediný klub dokázal dát dohromady dva týmy, které turnaje odehráli bez problémů, dokázali soupeřům nastřílet branky
a ochutnali několikrát i pocit vítězství!
Roman Novák
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