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ER - „Jména hloupých na všech sloupích“
Eman Rapl? Autor tohoto tzv. tagu (podpisu,
značky), mezi námi nijak originálního, se možná jmenuje jinak. Každopádně se iniciály ER
objevily na obou stranách zbrusu nové dřevěné
lávky přes Habrový potok v Nižboru. Tvůrce
zřejmě touží mít své jméno na “všech sloupích”
- takže uveřejnění na titulní straně našeho listu
jej určitě potěší. Místní mládež autora nejspíš
zná - nežádáme, aby jej někdo „prásknul” (ačkoli představa autora s ředidlem a hadrem v ruce
je lákavá), ale potěšilo by nás, kdyby se i mezi
mladými našel někdo, kdo by umělci dokázal
říct: „Emane, to je ale pěkně blbej nápad”. Opakujeme to posté: na odstranění sprejerské a jiné
tvorby na zdech, dopravních značkách či informačních tabulích je třeba práce, času a hlavně
peněz - a ty pak někde jinde logicky chybí.
OÚ Nižbor

Pro uživatele kanalizace - prosíme čtěte

Ve snaze předejít poruchám na obecní
kanalizaci ( především na tlakové kanalizaci a čerpacích šachtách) a následným, často
nákladným opravám, důrazně připomínáme
uživatelům: DO KANALIZACE NELZE
SVÁDĚT děšťové vody, tukové vody, ropné látky, barvy, ředidla, jedy, pesticidy, žíraviny, hořlavé a výbušné látky! ZAMEZTE, PROSÍM,
MOŽNOSTI VNIKNUTÍ písku, hlíny, kovů,
skla, dámských hygienických potřeb, suchých
plen, dětských hygienických kapesníků či kosmetických tamponů z nepřírodních materiálů!

Uživatelům tlakové kanalizace připomínáme: pokud používáte tlakový systém s čerpadlem, doporučuje se přibližně 1x za 3 měsíce
(v případě nutnosti častěji) čerpadlo ostříkat
proudem vody a zamezit tak „obrůstání“ čerpadla kaly, vlasy a jinými nečistotami. Následky
nerespektování těchto logických a jednoduchých pravidel se dříve či později negativně
projeví na stavu Vaší i obecní peněženky.
Co se týče použitých olejů (především
z kuchyní), OÚ v současné době hledá řešení co nejjednoduššího způsobu jejich „sbě-

Uložení ostatků armádního generála
Antonína Hasala na hřbitov ve Stradonicích

Na 1. října je předběžně naplánováno slavnostní uložení uren
s ostatky významného nižborského rodáka, armádního generála
Antonína Hasala, držitele státního vyznamenání Řádu Bílého lva
in memoriam, a jeho manželky do nově zřízeného hrobu na hřbitově ve Stradonicích. Hasal se roku 1944 stal vojenským velitelem
již osvobozených částí Československa a po osvobození ministrem
dopravy. Oba zemřeli v USA po emigraci v roce 1948.
OÚ Nižbor

ru“ (např. slévat oleje doma do PETlahve či
kanystru a po naplnění odnést do sběrného
kontejneru). Jde skutečně o nezanedbatelný
problém; o řešení Vás budeme informovat.
Děkujeme za pozornost.
OÚ Nižbor

Výstava zahrádkářů

ZO ČZS Nižbor srdečně zve na tradiční zahrádkářskou výstavu, která proběhne
od pátku 4. 11. do neděle 6. 11. na zámku
Nižbor. Otevřeno vždy od 10.00 do 17.00
hod. Součástí výstavy je i soutěž o nejkrásnější jablko a dýni.
Organizátoři současně vyzývají spoluobčany, aby se neostýchali přihlásit a vystavit
i své výpěstky či květiny - vítány jsou i fotografie. Jste šikovní, máte koníčka? Pochlubit
se samozřejmě můžete i svými rukodělnými výrobky; pomůžete tím ještě více zpestřit oblíbenou výstavu. Zúčastnit se mohou
děti i dospělí, vyhlášeny budou dvě kategorie. Příjem výpěstků a výrobků od 1. do 3.
11., vždy od 13 do 17 hod. Jakékoli dotazy
zodpoví Soňa Vosyková (tel. 736 153 566)
a Věra Filipová (tel. 721 572 227)
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 12. listopadu
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE - u autob. zastávky
8.15 - 8.30
STRADONICE - na návsi
8.50 - 9.10
NIŽBOR
- na parkovišti u mostu
9.30 - 10.00
- Šňárová, na otočce autobusů
10.10 - 10.30

Výstavba cyklostezek v obci finišuje

Cyklostezka do Berouna - Projekt
„Bezpečně za prací a vzděláním“
Cyklostezka do Berouna - Projekt „Bezpečně za prací a vzděláním“ (úsek od nižborského jezu k lávce ve Stradonicích
a pak dál kolem vodní elektrárny v Hýskově až do Berouna) se již také rýsuje.
Některé části cyklostezky jsou již téměř
hotovy, doslova proklestěna je i trasa cyk-

lostezky z Hýskova do Berouna, která vede
převážně složitým lesním terénem. Celá
akce, které rozhodně neprospívalo dosud
panující deštivé počasí, musí být dokončena do poloviny listopadu tohoto roku.
Tuto akci realizuje obec s významným
partnerem, kterým je město Beroun. Akce
je dotována osmdesátiprocentní finanční
spoluúčastí Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP).

Cyklostezka Panská louka
Cyklostezka Panská louka (od silnice na Žloukovice, podél trati BMX až k nižborskému jezu)
se již blíží k samotnému závěru. Celá akce je realizována za 65% finanční podpory poskytnuté ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdarma bude prováděn sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového
odpadu - např.: staré nátěrové hmoty
a ředidla, znečištěné hadry, výbojky,
zářivky, vyřazená elektrotechnika, odpadní oleje, autobaterie, televizory,
mrazáky, ledničky, pneumatiky (max. 4
ks z jedné domácnosti), koberce, matrace, lina, nábytek, apod.
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ
KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ
MÍSTA JE ZAKÁZÁNO !!!
Obecní úřad Nižbor
POZOR !! Dochází ke změně časů
a změně sběrného místa v Nižboru.
Nově na parkovišti u mostu.

Sběr železného šrotu

Pořádá v sobotu 5. listopadu
od 9:00 fotbalový oddíl SK Nižbor.
Prosíme, abyste jej, z důvodu špatných zkušeností s některými spoluobčany, vyndavali až těsně před samotným sběrem.
Děkujeme. SK Nižbor

Kaple sv. Liboria ve Stradonicích
Informace o stavu finančních prostředků na sbírkovém kontě. Co je nového? Co chystáme?

Vážení občané, díky Vaší štědrosti se k dnešnímu dni podařilo na sbírkovém kontě určeném na financování oprav kaple sv. Liboria ve
Stradonicích sešlo 180.000,- Kč. Mnohokrát děkujeme a pevně doufáme, že se ještě další finanční prostředky podaří nashromáždit. Nadále
platí, že finanční prostředky je nadále možné zasílat na číslo účtu u Komerční banky v Berouně:
43-6784710277/0100
nebo je možno peníze složit v hotovosti přímo na Obecním úřadu Nižbor.
V loňském roce jsme v kapli vyměnili okna a na vchodové dveře nainstalovali bezpečnostní mříž. Do konce
roku jsme trpělivě a v naději čekali, zda místní občané, kteří slibovali, že na opravu střechy dodají dřevo na nový
krov, splní svůj slib. Bohužel dodnes slib nesplnili, tak jsme si nechali v obecním lese vytěžit vlastní dřevo na
krov, které se nyní řeže na pile. Je to jeden ze způsobů, jak rekonstrukci krovu zlevnit.
Letos jsme provedli drobné úpravy před vchodem do kaple a opravili vchodové dveře. Na podzim bychom
v kapli chtěli připravit nové elektrorozvody a na přelomu roku požádat o dotaci a v příštím roce zrealizovat
opravu krovu, kterou již vzhledem k jeho rozsáhlému havarijnímu stavu nelze déle odkládat. Veliké poděkování
za všechnu odvedenou práci na hřbitově , kapli, ale i ostatních významných historických objektech v obci patří
zastupiteli panu Jaromíru Peckovi, který se o ně stará s příkladnou péčí.
OÚ Nižbor
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PIAAC - Mezinárodní výzkum dospělých
- Předpoklady úspěchu v práci a životě
Obec Nižbor byla vybrána ke sběru dat do projektu „Mezinárodní výzkum dospělých - Předpoklady úspěchu v práci a životě“.
V období od září 2011 do března 2012 navštíví naši obec vyškolený pracovník, který bude kontaktovat vybrané občany (respondenty), kteří budou ochotni být do výzkumu zařazeni.
Výběr bude probíhat zcela náhodně, účast ve výzkumu bude zcela
anonymní, dotazování respondenta potrvá necelé dvě hodiny a bude
honorováno částkou 500 Kč.
Cílem projektu je zmapování dovedností, které obyvatelé ČR mají
a potřebují k plnohodnotnému zapojení se do rychle se měnící společnosti a ekonomiky 21. století. O podporu výzkumu jsme byli požádáni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Bližší informace o projektu naleznete na http://www.piaac.
cz a http://www.scac.cz/piaac nebo na bezplatné telefonní lince
800800878.

Prestižní cena pro Jiřího Rückla

V polovině května byla předána prestižní cena Velký delfín
v soutěži Marketér roku. Hlavní cenu letos získal Jiří Rückl a sklárna Rückl Crystal a.s. z Nižboru za podporu a rozvoj marketingu při
zvyšování konkurenční schopnosti českého průmyslu.
Foto: Jiří Rückl přebírá z rukou předsedkyně České marketingové společnosti Jitky Vysekalové hlavní cenu v soutěži Marketér roku
2010, Velkého delf ína.

Z jednání zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 14. 6. 2011

Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Závěrečný účet obce za rok 2010 bez
výhrad.
n Rozpočtová opatření č. 2.
n Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném zřízení věcného břemene
ve věci povolení vedení trasy kanalizace
z domovní ČOV přes pozemky p.č. 532
a 435 v k.ú. Žloukovice.
n Odprodej pozemku p.č. 5, zastavěné plochy o výměře 58 m2 v k.ú. Nižbor, panu Jaroslavu Noskovi za celkovou kupní cenu
17.400,- Kč.
n Odkoupení pozemku p.č. 64/8, orné půdy
o výměře 41 m2 v k.ú. Žloukovice za cenu
20,- Kč/m2.
n Směnu obecního pozemku p.č. 467/7,
ostatní plochy o výměře 33 m2 za pozemek
p.č. 646, ostatní plochu o výměře 3 m2.
n Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z majetku České republiky do majetku
obce a sice p.č. 127 o výměře 1708 m2, zeleň,
p.č. 504/7, komunikace o výměře 31 m2 v k.ú.
Nižbor, id. 2/16 pozemků p.č. 103/7 o výměře 23 m2 a 103/8 o výměře 39 m2, komunikace
v k.ú. Žloukovice, p.č. 377/1, ostatní plochy
o výměře 134 m2, p.č. 377/2, ostatní plochy
o výměře 190m2 a p.č. 525, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Žloukovice.
n Odkoupení části pozemku p.č. 519/6
v k.ú. Nižbor od Českých drah, a.s., za cenu
320.000,- Kč.
n Schvaluje odkoupení části pozemku p.č.
519/7 v k.ú. Nižbor od SŽDC.
n Upravený návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Nižbor.
n Vypracování studie vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj, včetně vyhodnocení

vlivů na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
n Plánovací smlouvu týkající se lokality N
17 (p.č. 216 v k.ú. Nižbor).
n Výběr zhotovitele na realizaci akce „Bezpečně za prací a vzděláním“, firmu Strabag,
a.s., odštěpný závod Praha se sídlem v Berouně.
n Uzavření Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě a Smlouvy o půjčce mezi Obcí Nižbor a Městem Berounem.
n Koncepce zastupitelů v oblasti dopravy,
územního plánu, bezpečnosti a prevence,
školství, turistického ruchu, obrazu obce
v mediích a veřejném povědomí, sociální a zdravotní oblasti, oblasti kulturních
a drobných památek a hřbitova, v oblasti
tělovýchovy a odpadového hospodářství.
n Převzetí občanské aleje od Rodinného
centra Nižbor.
n Bezúplatný převod pozemku p.č. 506/25,
ostatní plochy o výměře 981 m2 v k.ú. Nižbor od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
a přijetí tohoto daru.
n Uzavření smlouvy o věcném břemeni
mezi Obcí Nižbor a manželi Fleišnerovými
na uložení vedení kanalizace a vodovodu
v pozemku p.č. 125/6 a 125/1 v k.ú. Nižbor.
n Podání žádosti o dotaci z havarijního
fondu hejtmana na úhradu výroby oken
do domu č.p. 255 na zámku Nižbor.
n Pověřuje starostku a místostarostu k řešení stížnosti na zapáchající ČOV s provozovatelem a vývozci odpadních vod.

ze dne 9. 8. 2011
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n V rámci změny územního plánu č. 2 roz-

šíření zastavitelné plochy na pozemku p.č.
205/1 v k.ú. Nižbor . lokalita „Ovčín“.
n Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku Klubu Makovičky.
n Závěry z inspekční zprávy z kontroly v ZŠ
Nižbor.
n Rozpočtová opatření č. 3/2011.
n Zpětně, že od roku 2011 neuvolnění zastupitelé budou vykonávat svoji funkci bez
nároku na měsíční odměnu.
n Prodloužení kontokorentního účtu obce
na období 2011 - 2012 na přechodné financování provozních nákladů obce u KB
Beroun a automatické prodloužení zástavy na jištění kontokorentního účtu na toto
období (dům č.p. 26 na st.p.č. 25/1 v k.ú.
Nižbor, dům č.p. 119 na st.p.č. 494 v k.ú.
Nižbor a pozemek p.č. 13/12 v k.ú. Nižbor
a budoucí pohledávky do výše poskytnutého kontokorentního úvěru).
n Přílohy k žádosti o bezúplatný převod nemovitosti z důvodu veřejného zájmu (pozemek p.č. 127v k.ú. Nižbor).
n Odkoupení pozemku p.č. 64/9, orné půdy
o výměře 42 m2 v k.ú. Žloukovice za cenu
20,- Kč/m2.
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.
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Znáte své sousedy?

Světová tenistka se usídlila v Nižboru

Návštěva druhá: Sylvia Plischke - světoznámá tenistka, 34 let, bydliště: Nižbor - bytový dům nad sklárnou
✎ Sylvie, v Nižboru bydlíš již rok, ale
mnoho lidí vůbec neví, že má takovou zajímavou sousedku. Přibliž nám, prosím,
tedy trochu svůj život.
Narodila jsem se v Plzni, pocházím
ze sportovní rodiny, moje maminka byla
československá atletka Alena Prosková.
Trénoval ji můj tatínek, také sportovec.
Od 3 let se věnuji sportu, od 16 let soutěžně
pouze tenisu. Nejprve mě učil tatínek,

1x měsíčně svůj článek do časopisu Tennis Arena. Tak trochu se věnuji umělecké
tvorbě, ráda hledám čtyřlístky, ze kterých
pak tvořím záložky, ráda maluji obzvláště
mandaly nebo jiné grafické tvary, a ráda píši.

později mě trénoval bratr Robert. V 6 letech
rodiče s námi emigrovali do Rakouska.
Mezi mé největší úspěchy patří mimo jiné
olympiáda v roce 2000 v Sydney, reprezentace Rakouska ve Fed Cupu a čtvrtfinále
na Roland Garros i v Římě 1999. V roce
2002 jsem se rozhodla ukončit kariéru
z různých důvodů, ale především z únavy
ze stylu života a stálého cestování a rozhodla jsem se vystudovat obor Vedení podniku
v oblasti cestovního ruchu v Innsbrucku.
Součástí studia byla povinná praxe a tu
jsem získala u společnosti Rakouská národní turistická centrála, která má pobočku
v centru Prahy, kde jsem po ukončení studia dále pracovala.

lenty v Nižboru. Určitě bych byla pro
větší zpřístupnění místních kurtů pro lidi,
především pro místní. Jsou to kvalitní kurty
s nádherným výhledem na zámek a určitě
je škoda, pokud místní lidé jezdí hrát tenis
třeba do Žloukovic nebo do Berouna.

✎ V současnosti se ale již zajímáš o jiný
obor, prozraď nám o jaký?
V současnosti se zajímám o zdravotní
posilování u společnosti Kieser Training,
kde bych měla od září nastoupit. Dále si
nechávám svou aktivitu, kterou je marketing pro rakouské regiony a hotely v Česku.
A také trochu fušuji do žurnalistiky a píši
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✎ To vypadá skoro, jako bys tenis už zavrhla?
Tenisu se věnuji už jen rekreačně, ale nebráním se trénovat a objevovat nové ta-

✎ Přesto máš ještě jeden sen, který
bys ráda zrealizovala právě v Nižboru.
Prozradíš nám ho?
Ano, mám v hlavě myšlenku, pro kterou se mi zdá Nižbor to pravé místo. Mám
ráda kavárny a cítím, že by se do Nižbora
právě jedna hodila. Do této by se mohla
začlenit pekárna, galerie, event. informační
pult zajímavostí z okolí. Mám vždy radost, když se realizují projekty pro lidi,
a když jsou všechny účastníci spokojeni.
V Nižboru se mi žije krásně a poznala
jsem tu hodně šikovných lidí. Líbilo by se
mi dát příležitost, především starším místním lidem, kteří umí péct výborné domácí
koláče, vyrábět domácí zavařeniny z vlastního ovoce a hub z okolních lesů, medu,
kávy, tyto dobroty nabídnout přes kavárnu

na prodej. Turistům nebo i místním, kteří
samy nepečou, nezavařují. Byla by to taková Kavárna - Galerie. V Galerii by se
mohly vystavovat výrobky a výtvory, třeba
obrazy, keramika ale i aranžmá, tvorba
dle ročních období a tématiky – nejlépe
i na téma Kelti, protože Nižbor je právě
z toho důvodu oblíbenou destinací pro celou řadu návštěvníků, zvláště pak v letních
měsících.

✎ Jsi člověk mnoha zájmů, znalostí
a dovedností, máš vůbec čas odpočívat?
Z tohoto důvodu a určitě s požehnáním
shůry jsme se rozhodli usídlit právě
v Nižboru. Představte si, že po rozhodnutí
koupit byt v Nižboru jsme se dozvěděli, že
se zde narodil můj otec Lubomír Plischke
a to se nám zdálo jako jasné znamení. Relaxuji tím, že si užívám bydlení v krásné
přírodě, máme z bytu nádherný výhled
na zámek, užívám si soužití s místními
lidmi a jejich poznávání, samozřejmě že
jsou občas i výzvy. Mrzí mě, když cítím,
že existuje závist a nenávist, mnohokrát
zakořeněna docela zbytečně a na základě
zaostalé komunikace nebo malého vcítění
se do druhého. Dále s přítelem Zdenkem
vychutnáváme výlety na motorce. Také
mám nový zájem - kocourka Melvina,
který je nalezenec ze silnice mezi Hýskovem a Stradonicemi. Energii čerpám také
z procházek v lese nebo k jezu, nebo z posezení v Keltovně.
Ptala se Martina Soukupová
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Za poznáním
berounského regionu

V minulých dnech jsem navštívil muzeum Klubu vojenských, historických vozidel
ve Zdicích. Setkal jsem se i s většinou členů
klubu, včetně vedoucího klubu Ivana Heráka.
Po prohlídce muzea a shlédnutí vzácných
exponátů, jsem byl velmi mile překvapen. Jednak soudržností členů klubu a jejich velikým
úsilím při získávání historických exponátů, jejich oprav, kompletování a uvedení do chodu.
Tomu věnují všechen svůj volný čas a ke konečnému úspěchu často přispívají i svými penězi. Jednoduché to vše není. Mají k dispozici
málo prostoru i k uskladnění vzácných exponátů, což jim znemožňuje upravit a vylepšit
celý výstavní areál...
Toto jsou v kostce uvedeny problémy, které
jim brání rozšíření tohoto muzea. Některé exponáty mají uskladněny různě po okolí i u samotných členů klubu. Jejich vzácná snaha by
si jistě zasluhovala podpory vyšších orgánů.
Exponáty jsou převážně památkami druhé
světové války. Jsou neodmyslitelně spjaty s celým obdobím skutečného ohrožení bytí nejen
české státnosti, ale i bytí českého národa, neboť plán nacistického Německa v případě vítězství ve válce počítal s vystěhováním Čechů
ze střední Evropy. Tím více je potřeba s tímto
smrtelným nebezpečím seznamovat generace
nynější i příští. Obnovení české státnosti a československého státu stálo 360 tisíc obětí. - Je to
doklad vysokých morálních hodnot národa,
kdy po okupaci Němci 15.3.1939, dobrovolně,
bez příkazu a často velmi riskantně odcházeli
bojovat za znovuosvobození své vlasti. Ti, co
zůstávali doma, vytvářeli významné odbojové
organizace, které byli velmi významnou složkou v boji proti nepříteli.
K poznání tohoto smutného období slouží
i ukázkové akce Klubu vojenských historických vozidel, které burcují vědomí generací,
které toto kruté období neprožili. – Nechť
střeží svobodu a demokracii, kterou jsme
v minulém století dvakrát ztratili a jejich znovuzískání stálo národ velké oběti na životech
bojovníků, kteří položili za vlast své životy.
Je nepsanou povinností dnešní i budoucích generací projevovat vděk i dík u Pomníku
padlých při různých výročí a státních svátcích,
aby jejich oběť vlastního života měla pro celý
národ a republiku hodnotu trvalou.
Jiří Pospíšil, válečný veterán

Hola, hola, škola volá!
Nový školní rok byl zahájen 1.září 2011 s 68 žáky. Dvacet nových prvňáčků přivítala paní
učitelka Irena Nováková. Žáky přišla tradičně pozdravit i paní starostka Kateřina Zusková a ředitelka školy Mgr. Alena Smolková. Děti obdržely zlaté medaile s velkou jedničkou
a pamětní list. Na lavicích je čekaly krásné, nové školní pomůcky, které vyzkouší už následující den. Teď už jsou opravdoví školáci.

Outdoorový oddíl Draci Nižbor

Tento rok zahájil outdoorový oddíl Draci Nižbor svou třetí sezónu. Oddíl se věnuje sportům v přírodě, jako je turistika, lezení, orientační běh, geocaching, horská cyklisktika a vodní
turistika. V krušných zimních měsících chodíme do sokolovny a věnujeme se základům gymnastiky a hrám, od tohoto roku začneme rovněž využívat klubovnu nad Výbrnicí. Ambice oddílu jsou nabídnout dětem ochutnávku sportů, pro které jsou křivoklátské lesy jako stvořené,
vychovávat je ke kladnému vztahu k přírodě, hrát si a hlavně být spolu.
Minulý rok jsme například absolvovali lezecké výlety na Dračí hřbety za Kublovem, do
lomu v Alcazaru u Srbska, zajeli jsme i na lezeckou stěnu Mammut v Praze, dobyli jsme Sněžku, proběhlo několik tréninků orientačního běhu v lesích okolo Nižbora, sjeli jsme Berounku
ze Skryjí do Nižbora, obrazili jsme všechny známé i méně známé geocache okolo Nižbora a
mocně jsme provětrali horská kola v širokém Nižborském okolí.
Oddíl sdružuje děti všech věkových kategorií, chlapce i dívky. Oddíl se pravidelně schází
v pátek odpoledne od 16 hodin a příležitostně o víkendech. Oddíl přijímá nové členy a stejně
tak jsou vítání i rodiče, kteří by se chtěli do našich činností jakkoliv zapojit. Urgentně hledáme maminku nebo tatínka, kteří by se ujali nejmladší věkové kategorie od 4 - 6 let.
Detaily o činnosti oddílu a chystaných akcích naleznete na www.makovice.eu nebo
volejte Tomáše Janečka na 777 977 987.

Děti v Klubu Makovičky vítány

Pátého září otevřelo Rodinné centrum
Nižbor za laskavé podpory obce nový Klub
Makovičky. Klub se věnuje dětem ve věku
od 2,5 do 6 let a připravuje pro ně výchovný a vzdělávací program.
Vznikl v krásném mezonetovém prostoru v domě č.p. 258 stojícím kousek od zámku Nižbor a otevřen je od pondělí do pátku
od 7:00 do 15:00 hodin. Klub Makovičky
využívá také části přilehlé oplocené zahrady
s vybavením pro děti. V odpoledních hodinách se mohou všechny děti, tedy i ty školou povinné, zúčastnit dalších aktivit a zají-

Zveme vás na koncert klasické hudby

V sobotu 8. října v 15 hodin vystoupí na zámku v Nižboru
významný český houslista a dlouholetý koncertní mistr Symfonického orchestru Československého rozhlasu pan Jiří
Bezděkovský (nar. 1920!) spolu se sólovým hráčem na kytaru
Petrem Štěpánem a Berounským komorním orchestrem. Během zhruba hodinového koncertu uslyšíte kytarové skladby
španělských mistrů nebo se budete moci zaposlouchat např. do romantických skladeb
A. Dvořáka. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek z něj bude věnován na sbírkové konto
na opravu kaple sv. Liboria ve Stradonicích. Srdečně všechny zveme!

mavých kroužků.
Cílem klubu je
umožnit
dětem
pobyt v kolektivu,
pomoci jim osvojit
si základní sociální návyky a především
rozvíjet
sama sebe pomocí
hry. Rodinné centrum chce vytvořit místo,
kde jsou lektorky, rodiče a děti partnery. Jde
nám o vytvoření příjemného prostoru pro
setkávání a vzdělávání dětí. Samozřejmostí
je denní pobyt dětí v přírodě a péče o zdravý
životní styl.
Ve stejném prostoru Rodinné centrum
Nižbor otevírá možnost vzájemné výpomoci maminek při hlídání dětí v situacích, kdy
si potřebujete zařídit pochůzky po úřadech,
u lékaře či vyřídit jiné osobní záležitosti.
Tohoto hlídání je možné využít dle potřeby,
po domluvě a za příznivou cenu. Rodinné
centrum děkuje za pomoc všem, kteří se
přičinili o bleskový vznik Klubu Makovičky.
Máte-li zájem o další informace, nebo
se chcete do Klubu podívat, navštivte naše
stránky www.makovice.eu.
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Vítání občánků

Rodiče novorozenců, kteří mají zájem o slavnostní přivítání dětí, se mohou přihlásit osobně na OÚ Nižbor
nebo telefonicky na tel.: 311 693 213.
Termín je stanoven na 12. října 2011
od 15 hodin v sále zámku v Nižboru.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2011

Keltské dožínky čili Lughnasad se i letos konaly na nižborském zámku, kde je keltské informační
centrum. Bohatý program nabízel i různé hry a soutěže pro děti. Největšímu zájmu se těšilo malování kamínků na horním nádvoří.

Zámek znovu v keltském obležení

Na zámku Nižbor se 23. července konala
již tradiční oslava keltského svátku hojnosti
Lughnasadu. V sobotu odpoledne sem zamířili obdivovatelé keltské kultury, ale i lidé,
kteří chtěli zajímavě prožít odpoledne v zajímavém prostředí. Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech spolu s obcí Nižbor připravili bohatý program,
při kterém se bavili dospělí i děti. Podle informací Johany Stanovské z pořádající ÚAPP
SČ se o hudební produkci postaraly skupiny
Dick O´Brass a RiRa, tance předváděla a vyučovala známá skupina Rinceoiri, která sklízela od diváků velký aplaus.
„O znalostech a dovednosti našich předků
se mohli návštěvníci Lughnasadu přesvědčit
na hlavním nádvoří, kde viděli při práci keltské řemeslníky,“ řekla ředitelka ÚAPP středních Čech Irena Benková, která po celou
dobu dohlížela, aby všechno bylo v pořádku

a fungovalo podle plánu. Upozornila i na vystoupení bojovníků ze skupiny Daoine Ceilte,
kteří seznamovali návštěvníky se zbraněmi
i bojovými dovednostmi Keltů. Na malých
nádvořích byly pro děti všeho věku připraveny různé hry, archeologická dílna, divadélko
a mohly zde vyzkoušet i svou trpělivost při
skládání obřího puzzle, nebo hledání drobných střepů v haldě písku. Měly možnost
malovat na malé i větší kamínky, trénovat
správnou trefu do otevřené pusy populární
postavičky Obelixe a bavit se i dalšími způsoby. Návštěvníci si mohli koupit i zajímavé
výrobky ze dřeva, skla, textilu i keramiky pro
užitek i ozdobu. Nechybělo ani občerstvení
včetně keltské kýty na rožni. Kdo se chtěl
o Keltech dozvědět ještě víc, než poskytoval
zábavný program, zamířil do Informačního
centra keltské kultury v prostorách zámku.
-lei-

Kaplička
ve Žloukovicích

V rámci péče o kulturní památky a významné stavby v obci nezapomínáme ani
na Žloukovice a v současné době začínáme připravovat průzkumy a následné
vypracování projektové dokumentace
na opravu krovu a střechy barokní kapličky ve Žloukovicích, která je ve vlastnictví
obce a je vedena na seznamu kulturních
památek. Po získání všech potřebných
dokladů ( závazná stanoviska památkářů,
stavebního povolení) bychom chtěli začít
shánět na realizaci celé akce vhodnou dotaci. Součástí opravy by mělo také být nainstalování automatického zvonění.
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Tesařová Danuše		
Fleišnerová Libuše
Bidrmann Zdeněk
Bouška Jaroslav		
Rozsypalová Emilie
Lauer Josef		
Krill Jiří			
Kodet Miloslav		
Panošová Dáša		
Hladká Alžběta		
Procházka Karel		
Roubal Václav		
Luláková Marie		
Šerá Dana		

75 let
81 let
75 let
91 let
96 let
89 let
80 let
84 let
75 let
91 let
81 let
84 let
80 let
70 let

Obecní úřad Nižbor pořádá
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro Diakonii Broumov
(Centrum sociálních služeb)

Přinést můžete: oblečení všeho druhu,
polštáře, deky, lůžkoviny, ručníky, utěrky,
přikrývky. Vše odevzdávejte čisté a řádně
zabalené pouze v igelitových pytlích. Ne
v otevřených igelitových taškách! Výše uvedené věci můžete nosit na OÚ do zasedací
místnosti.
Sbírka probíhá ve dnech:
pondělí 17. 10. od 8.00 do 17.30 hod.
úterý 18. 10. od 8.00 do 14.00 hod.
středa 19. 10. od 8.00 do 17.30 hod.
čtvrtek 20. 10. od 8.00 do 14.00 hod.
Děkujeme za pomoc
Obecní úřad Nižbor

Na divadlo
s Jiřinou Bohdalovou

Sdružení zaměstnanců
sklárny Nižbor pořádá zájezd do divadla Na Jezerce
22. 10. na představení ,,Paní
Plukovníková“ v hlavní roli
Jiřina Bohdalová, začátek
v 19 hodin, odjezd od sklárny v 17 hodin. Přihlášky
na vrátnici sklárny.

Nižborský list

Fotbalové výsledky

43. ročník Memoriálu L. Krabce v Nižboru:
Hýskov - Hudlice 6:1 (3:0) Stejskal, Sechovec,
Vávra, Steiner, Hnátek, Pošmurný, Nižbor Loděnice 4:2 (1:1) Halfar, Němeček M. 2, Lukeš R. - Mráz, Bělecký, o 3. místo: Loděnice
- Hudlice 7:0 (3:0) Aduwa 3, Majer 2, Mráz,
Novák, finále: Hýskov - Nižbor 2:2 (1:1) na
penalty 4:2, Hybš, Lukeš R. - Hnátek, Lhotka.
Okresní přebor: SK Nižbor - Újezd 5:0 (2:0)
SK Nižbor - Újezd 5:0 (1:0) Branky: Lukeš
R. 2, Kučera, Sevald, Němeček J., Osek - SK
Nižbor 4:0 (2:0), SK Nižbor - Stašov 1:2 (1:2)
F. Matějka.
IV. třída: Vižina - SK Nižbor B 3:1 (1:0) Branka: Stuna Z st., SK Nižbor B - FK Hýskov B 5:2
(2:1) Sevald 2, Halfar, Šimáček, Soukup
Okresní přebor žáků: Loděnice - SK Nižbor
19:0 (8:0), SK Nižbor - Hýskov 1:4 (1:2) Branka: Dudla.

Přijď na zápis tance
Cykloorientační závod Nižborský Freecoolin 2011
Letos již počtvrté startoval v Nižboru
amatérský cyklooriantační závod dvojic
Freecoolin. Druhou červnovou sobotu se
s mapou vydalo na trať osmdesát šest dvoučlenných týmů, kteří letos měli možnost
zvolit mezi šesti a osmihodinovým limitem. Pro delší limit se rozhodlo sedmnáct
týmů. První místo obsadil tým Los Perdidos
ve složení Mirka a Leoš Reitermanovi. Druzí dojeli Alena a Jan Markovi pod týmovým
názvem Mapkini Beroun. Bronz vybojovali
Miloslav Růžička s Evou Havelkovou z týmu
Školáci. V kratším limitu startovalo šedesát

Herna pro děti
v Sokolovně opět otevírá

devět týmů. Zde se na prvním místě umístil
tým Lstiví Afghánci ve složení Viktor Slavík a Ivo Novák. Druhé místo patřilo týmu
Scorpio Beroun II. ve složení Dana Vilhelmová a Martin Bělohoubek. Na třetím místě dojel tým Black Hill, kde jel Jan Vacek
s Pavlem Hříbalem. Drobné ceny a zasloužené občerstvení se dostalo na všechny. Počasí se opět vydařilo a o úspěchu celé akce
hovoří stále stoupající počty účastníků. Velký dík patří sponzorům, kteří poskytli ceny
pro účastníky závodu . Letos se nám podařilo zajistit i cykloservis na startu, který byl
hojně využíván.
Fotografie ze závodu, výsledky a informace o příštím Freecoolinu najdete na:
www.freecoolin.estranky.cz

Děti: od 6 do 12 let. Učí se: HiP-Hop, Locking, Poping, House. Zápis se koná 20. září
od 17:30 hod. v sokolovně Nižbor. Info na
tel.: 777 843 420

Nábor mládeže

Kelti Nižbor přijímají do týmů přípravky (ročníky 2001 a mladší) mladších žáků (ročníky 1999, 2000) a starších žáků (ročníky 1997, 1998) všechny
kluky a holky, kteří by chtěli hrát hokejbal. Zájemci se mohou hlásit vedoucímu mládeže Romanu Novákovi
na telefonu 777 593 669 anebo osobně
přijít na trénink na 3. ZŠ Wágnerovo
náměstí v Berouně. Tréninky se konají v pondělí, úterý a čtvrtek od 16:30
na školním hřišti ZŠ.

S příchodem září se pro všechny děti
a rodiče opět otevírají dveře herny Rodinného centra Nižbor, která díky podpoře Sokola a Obce Nižbor funguje již čtvrtým rokem
v prostorách místní Sokolovny. Herna nabízí pravidelné programy určené k všestrannému rozvoji dětí i rodičů, ale také možnost
posedět a pohovořit si s ostatními maminkami u kávy nebo čaje v příjemném prostředí. Dětem jsou k dispozici nejrůznější hračky, hudební nástroje a výtvarné potřeby.
K naší radosti je zájem maminek a dětí
stále větší a větší. S RCN se ještě letos
na podzim můžete také zúčastnit mnoha
zajímavých akcí, jako je Drakiáda nebo Svatomartinský lampionový průvod. Na začátek příštího roku chystáme opět Masopustní
rej.
Pro aktuální informace o programu herny, či o dění a aktivitách rodinného centra
Nižbor Makovice sledujte nástěnku u obchodu a další výlepové plochy v obci, nebo
internetové stránky www.makovice.eu.
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Pohár z Nižbora putuje po delší odmlce do Kralup
nižborský tým spíše k podzimní přestavbě
týmu, než k útoku na nejvyšší příčky spojované zároveň s útokem na titul a postupem
do vyšší soutěže.
Vedení klubu již v červenci avizovalo
příchod nového trenéra Jiřího Veselého,
který se dohodl s Kelty na roční spolupráci.
Pod taktovkou nového kouče proběhla povedená třítýdenní letní příprava zaměřená
na zlepšení fyzického fondu hráčů. Ihned
po dokončení fyzičky celek absolvoval
na Kladně jednodenní turnaj. Do boje však
vyslal mladíky aspirující na místa v útoku
a hráče Nižborské hokejbalové ligy. A zároveň poprvé nabídl obrázek zdecimovaného obranného valu loňských Keltů.
Vždyť z osmi obránců bronzového týmu
naskočili do turnaje pouze dva - Ivan Truksa a David Kubr. Obranu tak musel doplnit
mladík Jan Řiha, který v loňské sezoně hrál
na postu útočníka a elitní centři Nižbora Bohumil Gotthard, Ondřej Beneš a Roman
Novák. I podle toho vypadal obranná fáze
nejen v turnaji, ale i v přípravě proti „B“
týmu Nového Strašecí.
Obrana, alfa a omega každého týmu, se
Keltům rozpadla téměř dokonale. Jediným
klasickým obráncem, který v sestavě zůstal
je Ivan Truksa a již zmiňovaný Jan Říha,
který v oblastní lize na tomto postu hrá-

FILIPOVÁ

s DENISOU

NOHEJBAL
KOZÁK

19:30 - 20:30

STOLNÍ TENIS

KALANETIKA

ŠMÍD, HYNEK

18:00 - 19:30

20:00 - 22:00

NOHEJBAL

JANEČEK , FILIP

BADMINTON

MATĚJKA

12:00 - 20:00

JANOVSKÝ

20:00 - 22:00

STOLNÍ TENIS - TURNAJE

NĚMEČKOVÁ

CVIČENÍ R+D a HIPHOP

LUKEŠOVÁ

KALANETIKA
VOLEJBAL
AEROBIC

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

BADMINTON

JANOVSKÝ

605 505 254

STOLNÍ TENIS

777 291 900

NOHEJBAL
VOLEJBAL

FIT DANCE

KOZÁK

603 257 889

PETŘÍK

777 022 397

KRAVEC

728 816 430

ŠMÍD

JAN KRAVEC

FILIP FILIP

PETŘÍK

ŠKOLA: PO-ČT:

HOD.

ÚT:

HOD.

PÁ:

HOD.

21,30

20,45

20,30

20,15

VOLEJBAL

20,00

19,45

19,30

19,15

18,45

18,30

18,15

18,00

17,45

17,30

17,15

17,00

777 843 420

739 228 282

MUDr. HLOUŠKOVÁ

16,30

DENISA

19:45 - 21:00

FIT DANCE

žactvo

ČAPKOVÁ

ČAPKOVÁ

18:45 - 19:45

19,00

HIPHOP

ZUMBA

FILIP FILIP

VOLEJBAL

17:30 - 18:30

HIP-HOP

KHAILOVÁ

MAZANCOVÁ

16,15

16,00

15,45

15,30

15,15

15,00

14,45

14,30

14,15

14,00

13,30

13,00

12,30

GYMNASTIKA

21,30

20:00 - 22:00

ZUMBA

17:00 - 19:30

děti

22,00

LUKEŠOVÁ

AEROBIC

ČAPKOVÁ

21,45

18:30 - 19:30

HIPHOP

22,00

17:30 - 18:30

16:00 - 17:30

21,45

ŠMÍD, HYNEK

16:30 - 17:30

ŠMÍD, HYNEK, MACHULKA

21,15

STOLNÍ TENIS

cvičení

OUTDOOROVÝ ODDÍL DRACI

21,00

18:30 - 20:30

s Lukym LUKEŠOVÁ

15:00 - 18:00

20,45

20,30

20,15

20,00

19,45

19,30

19,15

19,00

18,45

18,30

18,15

18,00

17,45

HIPHOP

KALANETIKA

21,15

NĚMEČKOVÁ

10:00 - 15:00

12,00

11,30

11,00

KHAILOVÁ

17:30 - 18:30

GYMNASTIKA

ŠMÍD, HYNEK

10,30

MAZANCOVÁ

21,00

15:00 - 16:30

STOLNÍ TENIS
10,00

RUDOVSKÝ, BENEŠ

AEROBIC

MUDr. HLOUŠKOVÁ

16,45

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

19:30 - 20:30

CVIČENÍ R+D

BADMINTON

neděle

18:30 - 19:30

ZDRAV.TĚLOCVIK

10:00 - 12:00

9,00

16:30 - 18:30

16:30 - 17:30

ŠKOLA

ŽLOUKOVICE

17,30

17,00

16,45

16,30

16,15

15,30

15,15

15,00

14,45

14,30

14,15

14,00

13,30

13,00

12,30

12,00

11,30

11,00

10,30

9,00

10,00

8,00

pondělí

NIŽBOR
KOPANÁ DĚTI

ŠKOLA

ŠKOLA

8,00

SOKOL

ŠKOLA

ŠKOLA

val. Vedení týmu proto neváhalo a obranu
se podařilo částečně doplnit. Výpomoc
v podzimní části přislíbili hokejisté s řadou
hokejbalových zkušeností Brodan a Foltýn
a v neposlední řadě se mohou Kelti opřít
o v letošní sezoně velmi širokou dohodu
s klubem z Nového Strašecí. Na střídavý
start budou v případě potřeby připraveni
hráči v minulé sezoně pendlující mezi áčkem a béčkem místního klubu Jan Benda
a Vit Samšuk a rovněž legenda Bubáků David Ryss, který své umění předvedl hned
v první přípravném zápase proti novostrašecké rezervě.
Naopak na druhou stranu putují útočníci, kterých mají Kelti skoro až nadbytek
- Lašek, Kohout, Novák, Dvořák, Beneš,
Gotthard. Ti všichni alespoň částečně
první ligu letos okusí. Obrovský zájem
o brankáře Petra Laška vyústil v uvolnění
nadějného brankáře do Nového Strašecí a umožní jeho další rozvoj. Mateřským
Keltům bude v sezoně 2011/12 tak nebude
k službám vždy.
Jak Kelti projdou základní částí čítající
24 zápasů je ve hvězdách. V lize o 17 týmech jich postupuje do jarních vyřazovacích bojů dvanáct a vloni bronzový Nižbor
by mezi nimi neměl chybět.
-tru-

S O K O L O V N Y 2010-2011

TJ

17,15

VYUŽITÍ

16,00

2. Nhbl na startu - část první: Zadní řady
Keltů prochází výraznou obměnou!
V nadcházející sezoně mají nižborští
hokejbalisté rozhodně co obhajovat. Třetí
příčka ve třetí nejvyšší soutěži znamená
výzvu, avšak dění v letním období směruje

15,45

Jeden z nejvyrovnanějších turnajů
posledních let měli možnost shlédnout
na konci června diváci v Nižboře. Memoriál Tomáše Hoskovského přivítal sedmičku
týmů a dramatické duely základní skupiny
rozhodly o nedělní čtveřici semifinalistů.
Poslední dva soutěžní zápasy se nejlépe povedly kralupskému celku Black Ravens, jenž
útočil ze čtvrté pozice a na nedělní den byl
slušně posílen. V semifinále vyřadil tým Hc
Sokol, který do té doby turnajem procházel
bez ztráty kytičky, a ve finále využil několika
chyb modrého týmu Keltů a v závěru finálového souboje rozhodl o výhře 5:2 a svém
celkovém prvenství. Třetí příčka patří bílému celku Keltů Nižbor, kteří v derby o finále
padli se staršími kolegy těsně 0:1 a po odjezdu zklamaných hráčů Sokola si připsali alespoň bronz.
CELKOVÉ POŘADÍ: 1. Black Ravens, 2. SK
Kelti - modrá, 3. SK Kelti - bílá, 4. Hc Sokol,
5. Minice Quijotes, 6. Demons Beroun, 7.
Vikings

737 469 826
info: JitkaLukesova@seznam.cz,mob:777843420

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
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