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Vážení občané,
za celé zastupitelstvo a pracovníky
obecního úřadu vám přejeme klidné
prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2019.
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta

Provozní doba na Obecním úřadě
Nižbor v době vánočních svátků:
Poslední úřední den v letošním roce
je středa 19. 12. 2018. Obecní úřad bude
opět otevřen 2. 1. 2019. Dne 14. 1. 2019
pak bude Obecní úřad Nižbor uzavřen
z důvodu školení zaměstnanců.

Vánoční výstava nižborských zahrádkářů
Nádvoří a obě patra nižborského zámku
patřila po celé tři dny, přesněji od 23. do 25.
listopadu, návštěvníkům výroční výstavy nejen pěstitelských úspěchů, ale i šikovnosti
a fantazie nižborských zahrádkářů v tvorbě
krásných betlémů, adventních věnců, ozdob
na vánoční stromek, živých květin, šperků, keramiky a dalších a dalších zajímavých věciček,
které svou originalitou inspirovaly a poslouží
k vánoční výzdobě mnoha domovů.
Na výstavě se pochlubily svými půvabnými obrázky, kolážemi, kytičkami a malinkatými stromečky a pokojíčky také nejen
nižborské, ba i chyňavské děti ze základních
škol i předškoláčkové z Mateřské školy Sluníčko a MŠ Makovičky. Jak uvnitř zámku, tak
i venku bylo co obdivovat. Po zahájení výstavy starostkou obce Kateřinou Zuskovou se
předvedl temperamentními moderními tanci
dětský soubor Free Motion ze Stradonic. Nebylo to jejich první vystoupení na veřejnosti. Stejně oslnili už v efektním závěru 1. a 2.
nižborské Talentiády. Mohli jsme obdivovat
i řezbáře, dlátem modelujícího z mohutného
špalku sochu s tváří téměř mystickou. Pochopitelně nejobléhanější stánky na nádvoří i uvnitř nabízely nejrůznější občerstvení

od dortíků až po zabijačkové pochoutky. Velké překvapení čekalo návštěvníky na plácku pod schody, přesněji v místnostech, domorodcům známých jako „u skautů“, a to

od doby, kdy tam byla před lety nainstalována
expozice předmětů a dokumentů z dějin českého skautingu.
dokončení na 2. straně
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Vánoční výstava nižborských zahrádkářů
pokračování z 1. strany
Od té doby slouží tyto prostory k pořádání neobvyklých poučných výstav. Například to byla výstava nálezů z doby keltské,
zapůjčených z významných českých muzeí,
nebo letošní výstava „Prvorepubliková archeologie“. Ta poslední letošní výstava zvala k prohlídce autentickou cedulí „Četnická
stanice“ a těšila se velkému zájmu. Nebylo
divu, protože obsahovala spoustu exponátů z vybavení četnických stanic (včetně té
v Nižboru), přehledně vysvětlující nástěnky, medaile, písemné dokumenty, uniformy, zbraně (od bodáků až po dva kulomety)
a další. Skvělý nápad. Návštěvníci si velmi
považovali i tří uniformovaných znalců této
problematiky, ochotně a odborně informujících početné zájemce.
Ale zpět do zámku. Všechnu tu barevnou
a voňavou krásu vytvořily samozřejmě šikovné
ženské ruce (a mužské pomáhaly), a to ne za týden – exponáty měli členové základní organizace Svazu zahrádkářů promyšlené již mnohem
dříve a připravovali je dlouho. Výsledek hodnotili návštěvníci velmi příznivě až nadšeně,
návštěvní kniha je plná pochval. „Nejhezčí výstava v okrese, jako pokaždé. Velikánské díky,
za rok přijedeme zas!“ Co dodat.
Text a foto Jan Lukeš

Tříkrálová sbírka

n I v Nižboru byly k významnému výročí republiky zasazeny v areálu Panské louky dva nové
stromy. Jednu lipku zasadila obec a druhou společnými silami zasadili místní zahrádkáři.
Připojili se tak k nesčetným organizacím, spolkům a sdružením, které z vlastní iniciativy
takovým užitečným činem oslavily 100. narozeniny své vlasti. Ať obě lipky i naše republika
vzkvétají nejméně dalších sto let.
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Ve dnech 1. - 14. ledna 2019 se
bude na Berounsku koledovat. Řeč je
o tradiční Tříkrálové sbírce, kterou
v Berouně a v okolí pořádá Charita Beroun. V měřítku celé ČR je pořadatelem a garantem sbírky Charita ČR. Berounská charita věnuje výtěžek sbírky
na podporu svých terénních služeb pro
seniory (Charitní pečovatelská služba). Tříkrálová sbírka z ledna tohoto
roku vynesla Charitě Beroun téměř
170.000,- Kč. Tři králové s úředně zapečetěnými kasičkami a koledou „My
tři králové jdeme k Vám...“ v lednu
2019 dorazí také do Nižbora, kam pečovatelky Charity Beroun rovněž zajíždějí pomáhat seniorům. Přejeme jim
co nejlepší pořízení.
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Areál předzámčí zámku
Nižbor – oprava JZ nárožního
křídla
1. etapa – oprava střechy,
krovů a stropů
Tato akce byla realizována v roce 2018
s využitím příspěvku poskytnutého z Fondu kultury a obnovy památek z rozpočtu
Středočeského kraje a s využitím příspěvku poskytnutého z Ministerstva kultury ČR
z Programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností.

Obec Nižbor

Tato akce:

Projekt č. 02491611

reál předzámčí zámku Nižbor – oprava JZ nárožního křídla
1. etapa – oprava střechy, krovů a stropů

byla realizována v roce 2018 s využitím příspěvku
poskytnutého z Ministerstva kultury ČR
z Programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Žloukovice – Hydrogeologický průzkum pro vyhledání
a zbudování zdroje pitné vody, Nižbor, okres Beroun
realizace 2017–2019
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

www.mzp.cz

Podpořte nové
svatovítské varhany

Do kasiček umístěných v kostele v Nižboru, v kapli ve Stradonicích a na chodbě obecního úřadu je možno až do konce ledna přispívat na svatovítské varhany. Rádi bychom
společně s místními farníky chtěli „adoptovat“ jednu z menších a cenově dostupnějších
píšťal v návaznosti na to, jak velkou částku
se podaří vybrat. Naše obec by se tak zařadila
k dalším městům a obcím, které již přispěly,
a natrvalo bychom se tak zapsali mezi ostatní
dárce. Myslíme si, že je to dar na důstojnou
a smysluplnou věc.
Bližší informace na www.svatovítskévarhany.com

SBĚRNA ŽELEZNÉHO
ŠROTU
Otevřena:
březen - listopad
každou první sobotu v měsíci
9.:00 – 11:00 hodin
PROVOZOVATEL: Sbor dobrovolných
hasičů Stradonice
V okolí sběrny je zakázáno odkládat
jakýkoliv odpad.
Porušení tohoto nařízení bude
potrestáno v souladu s platnými
právními předpisy.

Upozornění pro majitele psů
Poplatky za psy na rok 2019 je třeba uhradit v termínu
leden – březen 2019.
Očkování psů proti vzteklině proběhne dne 5. 4. 2019.
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Sběr nebezpečnéhp
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 23. 3. 2019
SBĚRNÁ MÍSTA:
Žloukovice
		
Stradonice
		
Nižbor 		
		
		
		

– u autobusové zastávky
8:15 - 8:30
– na návsi		
8:45 – 9:00
- Šňárová na otočce busů
9:15 – 9:30
- na parkovišti u mostu
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 pouze kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit
částku 200 Kč.
Obecní úřad Nižbor
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Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Nižbor

Volby se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018 a volilo se ve třech volebních
okrscích. V obci kandidovalo: Hnutí nezávislých kandidátů Nižbor, Stradonice,
Žloukovice, Hnutí nezávislých kandidátů
Nižborsko a jedna politická strana – ODS.
Volilo se patnáctičlenné zastupitelstvo.
V seznamu oprávněných voličů bylo
ve všech třech volebních okrscích zapsáno celkem 1605 voličů, k volbám se dostavilo 860 voličů, což je 53,6 %. Platných
obálek bylo odevzdáno 858 a kandidující
subjekty obdržely následující počet mandátů a byli za ně zvoleni následující členové zastupitelstva s tímto počtem hlasů:
Sdružení nezávislých kandidátů
Nižbor, Stradonice, Žloukovice získalo pět mandátů a zvolenými zastupiteli
za toto hnutí jsou: Filip Filip 550 hlasů,
Pavel Hučko 505 hlasů, František Votruba
426 hlasů, Tomáš Hanák 420 hlasů a Pavel Šapovaliv 375 hlasů.
Sdružení nezávislých kandidátů
Nižborsko získalo tři mandáty a zvolenými zastupiteli za toto hnutí jsou Petr Křeček 435 hlasů, Pavel Kliment 231 hlasů
a Miroslav Hladký 219 hlasů.
Občanská demokratická strana
získala sedm mandátů a zvolenými zastupiteli za tuto politickou stranu jsou
Kateřina Zusková 689 hlasů, Jaromír Pecka 475 hlasů, Roman Veverka 390 hlasů,
Ing. Přemysl Beneš 384 hlasů, Karel Lenický 360 hlasů, Irena Kozáková 332 hlasů a Ivana Mazancová 324 hlasů.

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 31. 10. 2018

Bere na vědomí:
n Informaci o výsledku voleb
n Složení slibu členů zastupitelstva obce
n Informaci o složení finančního a kontrolního výboru
n Informaci o povinnostech podání výstupních a vstupních oznámení do CRO v souvislosti se zákonem o střetu zájmů
n Informaci o termínu podání požadavků
do návrhu rozpočtu obce na rok 2019
n Seznam platných vnitřních směrnic obce
a platných vyhlášek obce
n Informace o rozpracovaných projektech
obce
n Informaci o navržených termínech jednání
Rady a zastupitelstva obce
n Informaci o požadavcích zastupitelů a občanů uvedených v bodě 13 e, f, g, i zápisu
n Informaci o požadavku starostky obce, aby
velitelé ZJ SDH zajistili dodání zdravotnických prohlídek jednotlivých členů ZJ.
Volí:
n Ověřovatele zápisu Pavla Hučka a Irenu
Kozákovou
n Volební komisi ve složení H.V., L.Z. a I.B.
n Starostkou obce paní Kateřinu Zuskovou
n Místostarostou obce pana Pavla Hučka
n Zbývající členy rady obce Karla Lenického, Filipa Filipa a Irenu Kozákovou
n Předsedu finančního výboru ing. Přemysla
Beneše
n Předsedu kontrolního výboru Petra Křečka.
Schvaluje:
n Program jednání

Na co se můžete v roce 2019 těšit?
PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ V ROCE 2019:
4 27. 4. 2019 Samhain – zámek
4 18. 5. 2019 Pivní slavnosti – Panská louka
4 25. 5. 2019 Šermířské představení na zámku (Duellanti)
4 22. 6. 2019 Bitva – Panská louka

Zubní pohotovost na Berounsku v prosinci
n 8. a 9. 12. MUDr. Richard Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 15. a 16. 12. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 22. a 23. 12. MUDr. Štěpán Vitha, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 551 111
n 24. 12. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 25. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 26. 12. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, tel.: 311 533 447
n 27. a 28. 12. MUDr. Natalija Manachyna, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 777 936 330
n 29. a 30. 12. MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
n 31. 12. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 1. 1. MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou, tel.: 311 621 973
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00 hodin.
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n Složení orgánů obce a způsob výkonu
funkce
n Volební řád pro volbu orgánů obce
n Způsob volby orgánů obce
n Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
n Jednací řád ZO
n Podpisová práva k disponování s finančními prostředky na účtech obce
n Oprávnění pro starostku obce Kateřinu
Zuskovou k podepisování majetkoprávních
záležitostí a agendy týkající se katastrálních
úřadů
n Vnitřní směrnici č.1/2018 týkající se oprávnění oddávat a stanovení oddávacích míst
n Výši příspěvku na ošatné pro starostku
a místostarostu
n Oprávnění používat soukromé automobily
ke služebním jízdám v rozsahu stanoveném
v bodě 6e a příloha č. 9 zápisu
n Zmocnění pro radu a starostku obce k provádění a schvalování rozpočtových opatření
v rozsahu uvedeném v bodě 6f a příloze č. 10
zápisu
n Zastoupení obce ve školské radě (Kateřina
Zusková, Ivana Mazancová)
n Zastoupení obce v MAS Mezi Hrady (místostarosta Pavel Hučko) a zastoupení obce
v Mikroregionu Hudlicko (starostka Kateřina
Zusková)
n Pověřeného zastupitele pro projednávání
záležitostí územního plánování (starostka
Kateřina Zusková)
n Členy inventarizační komise a provedení
inventarizace majetku obce
n Výběr realizační firmy IMPERCOMM
s.r.o., IČ 49446479, Trojská 79/14, Praha 8 na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění MŠ Sluníčko“ za cenovou nabídku
1.866.894,39 Kč
n Uzavření smlouvy o podpoře se SFŽP ČR
č. 02491611na akci „Žloukovice – Hydrogeologický průzkum pro vyhledání a zbudování
zdroje pitné vody“.
Pověřuje starostku obce k:
n Uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
Rekonstrukce vytápění MŠ Sluníčko s firmou
IMPERCOMM s.r.o., IČ 49446479, Trojská
79/14, Praha 8 – bod 12 zápisu
n Podpisu smlouvy č. 02491611 02491611 se
SFŽP ČR na akci „Žloukovice – Hydrogeologický průzkum pro vyhledání a zbudování
zdroje pitné vody“ – bod 12b zápisu.
Ruší vnitřní směrnici č. 4/2014 bod 6d zápisu.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je
zveřejněna pouze zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění „Usnesení“ je v souladu s §
16-17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Nižbor.
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Ve Žloukovicích jsme oslavili 100 let
samostatného Československa
V sobotu 27. října proběhl ve Žloukovicích slavnostní večer k 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Na jeho pořádání se podíleli místní hasiči, Klub přátel
Žloukovic a OÚ Nižbor.
Za účasti senátora pana Jiřího Oberfalzera,
paní starostky Kateřiny Zuskové, místostarosty
Pavla Hučka a několika desítek žloukovických
občanů včetně hostů byla oslava v 17 hod. zahájena. Úvodním momentem oslavy bylo zasazení lípy coby stromu republiky, což byl odkaz
na historii, neboť před sto lety bylo našimi předky těchto stromů vysazeno na tisíce. Poté jsme
se odebrali k pomníku padlých v první světové
válce. Zde jsme položili kytici a tím projevili
naše poděkování za jejich oběť nejvyšší, která
urychlila rozpad mocnářství a faktický vznik
nových národních celků. Již za tmy jsme se
přesunuli do místní restaurace, kde oslava pokračovala. Zde byly předány čestné medaile

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vydané k tomuto výročí, dlouholetým hasičům
a lidem, kteří s hasiči dlouhodobě spolupracují. V sále restaurace byla instalována malá výstavka k tématu 100 let života ve Žloukovicích.
Večer pokračoval taneční zábavou s výbornou
kapelou TOX , která přijela až z Poděbrad. Při
skvělé muzice jsme se všichni výborně bavili
a ten, kdo zůstal sedět doma u televize, mohl
jenom litovat.
Myslím, že celá akce byla důstojnou oslavou
významného výročí a že jsme si všichni uvědomili, že přes všechny problémy žijeme docela
pěknou přítomnost.
František Lemon, starosta SDH Žloukovice

Na zájezdech
Za ideálního letního počasí se 13. září
vypravili místní i přespolní příznivci vlastivědných zájezdů do klenotů severních
Čech – do Broumova a do Adršpašských
skal.
Povedl se i další zájezd, tentokrát
22.–23. září za poznáním i zábavou, a to
na několik míst na Moravě. V Hustopečích byl oběd, následovaly Velké Bílovice
s prohlídkou krásných Habánských sklepů a ubytování v Moravské Nové Vsi.
Večer už prožili účastníci ve společnosti
známé cimbálové muziky při zpěvu a tanci ve sklípku v Mikulčicích.

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
paní Jitce Bornové za organizace zájezdů, které pořádá pro občany naší vsi.
Zájezdy v její režii jsou vždy perfektně zajištěné a probíhají vždy hladce. Přejeme
paní Bornové spoustu trpělivosti a doufáme, že na její konto přibude ještě spousta
takovýchto zájezdů.
Účastníci zájezdů

OBECNÍ ÚŘAD
PŘIPRAVUJE:
n 23. února 2019 Divadlo na Fidlovačce, představení „ PRAVDA“
n 16. května 2019 Zájezd do Klášterce nad Ohří a Krásného Dvoru
Podrobné informace a další kulturní akce
budou zveřejněny na vývěsních tabulích
obce.
Jitka Bornová
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
BESEDY S RODIČI
V prvním pololetí tohoto školního roku
jsme zorganizovali tři besedy s rodiči zaměřené
na usnadnění přechodu dětí do základní školy. Rodiče měli možnost setkat se s externími
odborníky v oborech psychologie, speciální
pedagogika a logopedie. Paní Mgr. Lívancová
pohovořila s rodiči o rozvoji dětské pozornosti
a soustředění, zatímco paní Mgr. Dobrinič vedla besedu o tom, jak předcházet neúspěchům
ve škole. Rozšířenému problému současnosti – nesprávné výslovnosti – se věnovala paní
Mgr. et Mgr. Gošová. Všechny zmíněné odbornosti jsou v současné době velmi vytížené
a s dlouhými čekacími lhůtami. Besedy přímo
v mateřské škole mohly proběhnout díky grantu, který jsme obdrželi z operačního programu

Obec Nižbor nás pozvala na Pohádky z budíku, což bylo krásné vyprávění o hledání času.
Představení se díky laskavosti majitelů Restaurace Hotel Praha odehrálo v tamním sále.
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
100 let české státnosti jsme oslavili výletem
do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Zde
byl pro naše děti připraven bohatý poznávací
program s dílničkou. Děti se v prostoru plném
obrazů, postav z dávných legend, tradičního vybavení a historické výzbroje ponořily do světa
českých pověstí. Seznámily se tak s praotcem
Čechem, s Krokem a jeho dcerami, ale i s tajemným Ječmínkem. Ještě když jsme se vraceli
domů kolem Neumětel, připomněli jsme si pověst o Horymírovi a jeho statečném koni.
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci šablony
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
AKCE S POLICIÍ ČR
V říjnu k nám do mateřské školy přijelo policejní auto s tiskovou mluvčí berounské policie
a s panem policistou. V rámci bezpečnostněpreventivní akce se děti učily, jak se správně zachovat v různých nebezpečných situacích, a jak
hledat pomoc. Děti se také dozvěděly spoustu
zajímavostí o práci Policie ČR, prohlédly si
vybavení policisty, a dokonce si zkusily, jak se
sedí v policejním autě. Na závěr dostaly malé
dárečky – omalovánky s bezpečnostní tematikou.
DIVADLO
Od začátku roku proběhlo několik divadelních představení. Na přivítanou s novým školním rokem jsme opět zavolali Plechu a Neplechu, tentokrát s pohádkou Plecha a Neplecha
v lese.
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PEČENÍ PERNÍČKŮ
Rok se chýlí ke konci a s ním se nám blíží některé tradiční akce. Do školky pozveme
maminky a tatínky, aby nám pomohli upéct
a ozdobit perníčky na vánoční školní jarmark.
Všechny třídy se pilně připravují na vánoční
besídky. A ještě než se rozejdeme na vánoční
prázdniny, čeká nás představení divadla Krab –
Vánoční příběh.
Pak už si jen popřejeme krásné prožití
vánočních svátků a budeme se těšit v lednu
na shledanou.
Děkujeme všem rodičům, přátelům a spolupracovníkům mateřské školy za přízeň v tomto
roce, přejeme klidné svátky a šťastný nový rok
2019!
Kolektiv MŠ Sluníčko

Nižborský List

Základní škola Nižbor: Už je tu zas, vánoční čas
Ve škole bylo, je a bude vždycky rušno. Adventní čas a Vánoce se pomalu blíží a jsou pro žáky i pedagogy opravdovým zpestřením všedních
školních dnů. Kdo by tento čas neměl rád?
Než se ale dostaneme k adventu, pojďte se spolu s námi vrátit v čase zpět
a zrekapitulovat si, co se vše v naší škole dělo od začátku školního roku.
Příroda nám poskytla spoustu nádherných slunečných dnů, a tak děti plně
využily nové hřiště a herní prvky na školním dvoře, které tam o prázdninách přibyly. V čase podzimním proběhla v naší škole spousta dalších aktivit. Čtvrťáci a páťáci aktivně besedovali s paní starostkou na téma Jak se
starosta stará o obec a co to všechno obnáší. Po besedě zvedlo několik žáků
ruce na otázku, kdo by chtěl být starostou, takže budoucnost má naše obec
zajištěnou. Velmi se líbily Pohádky z budíku, divadelní představení, které
proběhlo v sále hotelu Praha. Exkurze do plzeňské Techmánie patří mezi
populární výlety. Všichni naši školáci si ho užili v polovině října.
Páťáci se v rámci výuky vydali na exkurzi do místní sklárny RÜCKL,
aby se dozvěděli, jak probíhá zpracování sklářských písků v praxi a jaké
nádherné výrobky lze z něho vyrobit.
V čase oslav 100. výročí vzniku republiky uspořádaly naše paní učitelky a vychovatelky Projektový den. Žáci rozdělení do skupin s nadšením a zaujetím plnili různé úkoly vztahující se k tématu vzniku republiky

a v závěru vytvořili na školním dvoře velkou červeno-modro-bílou vlajku. Každý účastník pak dostal malou odměnu. Výtvarné a jiné rukodělné
práce z naší školy putují již tradičně na výstavu svazu zahrádkářů na nižborský zámek a nejinak tomu bylo i letos.

OBECNÍ	
  ÚŘAD	
  NIŽBOR	
  POŘÁDÁ

Zpátky do Betléma je další divadelní představení, které žáky čeká,
a tím se již dostáváme k času adventu, který už doslova klepe na dveře.
Mikuláš s čerty a anděli, společná výroba velkého adventního věnce,
účast žáků naší školy na programu při rozsvícení vánočního stromu
ve Stradonicích, vánoční besídky s dárky ve třídách, na to vše se všichni moc těšíme. Hlavní akce, na kterou se už pilně připravujeme, je
tradiční školní Vánoční jarmark. Těšíme se na vás, na rodiče, prarodiče
a sourozence našich žáků a na vytvoření společné vánoční atmosféry
v úterý 11. prosince 2018 v odpoledních hodinách.
Vše podstatné o škole a školních aktivitách se dozvíte na nových
webových stránkách www.zsnizbor.cz, které byly spuštěny poměrně
nedávno a jsou zde, aby vám, rodičům a všem ostatním zájemcům a zvídavcům poskytovaly stálý přísun čerstvých informací.
VŠEM VÁM PŘEJEME KRÁSNÝ ADVENT, POHODOVÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU A TĚŠÍME
SE NA SETKÁNÍ S VÁMI V NAŠÍ ŠKOLE 11. PROSINCE.

	
  

	
  
Zájezd	
  do	
  divadla	
  Na	
  Fidlovačce	
  na	
  představení	
  

„PRAVDA“	
  
V	
  hlavní	
  roli	
  Marek	
  Taclík	
  
Představení	
  se	
  koná	
  23.	
  února	
  2019	
  od	
  15:00	
  hodin	
  
Odjezd	
  od	
  Sklárny	
  Nižbor	
  ve	
  13:00	
  
Vstupenky	
  si	
  zajistěte	
  u	
  paní	
  Jitky	
  Bornové	
  /	
  723	
  813	
  201/	
  
	
  
Již	
  zakoupené	
  vstupenky	
  nebereme	
  zpět	
  	
  !!!!!	
  

ADVENTNÍ PROHLÍDKY VE SKLÁRNĚ RÜCKL
Přijďte si zkrátit čekání na Ježiška jedinečným zážitkem a navštivte sklárnu Rückl v Nižboru.
Během prohlídky budete mít příležitost nahlédnout přímo pod
ruce našich sklářských mistrů a brusičů. VSTUPNÉ ZDARMA
Po prohlídce vás rádi obsloužíme v naší podnikové prodejně.
adventní soboty 8. 12., 15. 12.
čas 9:30 - 14:00 /poslední exkurze ve 13:00 /
Těšíme se na vás.
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Rybářské závody
dětí a mládeže
do 18 let

Proběhly v sobotu 13. října jako vždy
na břehu Berounky od jezu až na konec
Panské louky. Soutěžilo 26 mladých adeptů Petrova cechu, a když přičteme jejich
rodiče v roli pomocníků, účastníků mohlo být i přes sto. Místní rybářský svaz se
postaral o čistý břeh, dobře fungovaly dvě
osvěžovny, pro závodníky byly připraveny
hodnotné ceny.
J. Lukeš

Vítání občánků
V letošním roce se ve dnech 30. května a 10. října uskutečnila v sále na zámku
v Nižboru slavnostní vítání nových občánků
naší obce. Starostka Kateřina Zusková při-

vítala celkem 13 dětí a po krátkém pásmu
písniček a básniček dětí z mateřské školy
jim popřála hodně štěstí a zdraví. Rodiče se
pak podepsali do kroniky, maminky dostaly
kytičku a děti dárky.
Přivítány mezi naše občany byly tyto
děti: Barbora Kalinová, Otakar Braun,

Matyáš Bouček, Jakub Kovanda, Adina
Doucha, Jonáš Hötzl, Adam Peták, Barnabáš Max Veselý, Eliška Lemonová, Samuel Váňa, Sebastian Váňa, Rozálie Šimáčková a Patrik Znamenáček. Přejeme
jim všechno nejlepší!
Obec Nižbor, foto: Roman Dietrich

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 15. 2. 2019
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