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V Riu byl jedním z nejvytíženějších členů
české výpravy, ať mezi ni počítáme sportovce, trenéry, komentátory, televizní
techniky.... Již pár let Nižborák Lubor
Tesař, bývalý cyklistický reprezentant
a český medailista ze silničního závodu
MS. Dnes působí jako expert a spolukomentátor České televize a my jsme
ho pro Nižborský list krátce po příletu
z Brazílie vyzpovídali. Obsáhlý rozhovor
s Luborem Tesařem, v cyklistických kruzích známým pod legendární přezdívkou
Tesil, si můžete přečíst uvnitř listu.

Obecní úřad bude mít
bezbariérový výtah

n Selfie cyklistického komentátorského dua České televize Lubor Tesař - Tomáš Jílek
před olympijskými kruhy v Riu de Janeiro.

Během prázdnin probíhaly i čilé stavební
práce přímo na obecním úřadu. V souvislosti
s budováním výtahu se zde celé léto pracovalo doslova v polních podmínkách, často velmi hlučných a prašných. V současné době je
vybudována výtahová šachta a do konce září
by měl být osazen i výtah samotný. Jeho výroba se vzhledem k atypičnosti prodloužila.
Od října tak již výtah budou moci využívat
občané, pro které zdolávání schodů na úřad
bylo obtížné.

Oprava střechy zámku pokračuje
V letošním roce obec získala dotaci 233 534 Kč ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a 180.000,- Kč z Havarijního střešního programu Ministerstva kultury ČR
na opravu části střechy na zámku na horním nádvoří. Práce v těchto dnech finišují.
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HALÓ, OBECNÍ
FOTOGRAFOVÉ!

n Ve Žloukovicích byly zahájeny práce na výstavbě nového dětského hřiště, které si navrhli sami rodiče, jejichž děti budou toto hřiště převážně využívat. V druhé etapě by
měl v blízkosti hřiště vzniknout i „odpočinkový“ koutek nejen pro rodiče hlídající své
ratolesti.

Pevně doufáme, že paměti vašich
aparátů už přetékají snímky do každoroční obecní fotosoutěže.
Připomínáme letošní téma: CO
ZOOM DAL. S radostí uvítáme neobvyklé pohledy na věci kolem nás,
detaily, překvapivé drobnosti, ale
samosebou neodmítneme ani jiné
fotografie – koneckonců, fotografie
zeměkoule je vlastně detailem vesmíru. Takže se nebojte, dobijte baterie,
zbystřete a vyražte za novými úlovky,
které ale mohou být třeba hned u vás
na zahradě, možná v květináči za oknem, v garáži, na ponku v dílně, možná leží v noci vedle vás...
Těšíme se!
Uzávěrka soutěže
bude začátkem října, vyhlášení v restauraci Zastávka proběhne v neděli
23. října v podvečer (bude upřesněno
a oznámeno).
OÚ Nižbor
V Rehabilitační nemocnici Beroun nově
otevřena ambulance klinické psychologie

n Zájemcům o sportovní vyžití se otevřela možnost využít novou in-line dráhu v areálu
Panské louky.

Péči o pacienty zde zajišťují psychologové PhDr. Marek Jančok a Mgr. Livia Mayerová. Klinický psycholog je specialistou v péči
o duševní zdraví. V rámci zdravotnického
systému se zabývá diagnostikou a léčbou
psychických onemocnění a stavů psychické
nepohody. Při diagnostice a léčbě používá
specifických psychologických metod, které
vycházejí ze současných poznatků o vývoji
a mechanismech fungování lidské psychiky
a její patologie.
Objednání na recepci ambulantních služeb - tel. 311 745 272, přímo u psychologů
- tel. 311 745 228 (po-pá od 7 do 15 hod. –
telefon ale není možné pokaždé přijmout) či
e-mailem: jancok@nember.cz.

Informace k volbám do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu
České republiky se konají: v pátek 7. října 2016 od 14 hodin do 22
hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově OÚ Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nižboru.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve Stradonicích 36,
267 05 Nižbor, (TJ Hradišťan) pro voliče, kteří přihlášeni k trvalému
pobytu ve Stradonicích.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost ve Žloukovicích 93,
267 05 Nižbor, (obecní místnost vedle hasičárny) pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve Žloukovicích.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
V případě konání II. kola voleb do Senátu se uskuteční dne 14. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 15. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
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n Při letošních Pivních slavnostech na Panské louce v Nižboru vyhlásil soutěž
pro ženské milovnice piva.

n Senátor Jiří Oberfalzer předává šek nadačního fondu Letorosty, který založil, dobrovolným hasičům ze Žloukovic.

Rozhovor se senátorem Jiřím Oberfalzerem
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, osm let pracoval v terénním geologickém výzkumu v n. p. Geofyzika. Od listopadu 1989 působil v Koordinačním centru OF. Tři roky byl ředitelem tiskového odboru prezidenta Václava Havla. Šest let
vedl nadaci a dalších šest let byl manažerem v British American Tobacco. V roce 2004 a 2010 byl zvolen senátorem. Je místostarostou
města Králův Dvůr.
S jakým záměrem jdete opětovně do voleb o křeslo senátora?
Zkušenost z práce v Senátu mi brání
dávat nějaké velkolepé sliby, co všechno
v Senátu zařídím a co prosadím. Senát má
především korektivní poslání při tvorbě
zákonů. Je to kolektivní orgán a rozhoduje
v něm většina, tu má v současnosti levice
(ČSSD, KDU-ČSL, ANO, SPO). Letošní senátní volby tedy vidím zejména jako příležitost posunout složení Senátu více ke středopravé, tedy rozumné a odpovědné politice.
Co tedy můžete voliči nabídnout?
V minulém období jsem navrhl sám nebo
se skupinou senátorů dvacet zákonů, předložil jsem asi osmdesát pozměňovacích návrhů,
byl jsem zpravodajem více než šedesáti senátních tisků. Patřím mezi nejaktivnější senátory
a v tom chci pokračovat. Slibuji, že budu nadále hájit úsporné vedení státu, odpovědné nakládání s veřejnými prostředky a individuální
občanské svobody před nárůstem byrokracie.
Co je podle vás hlavní problém naší politiky?
Za největší nebezpečí současnosti pokládám oligarchizaci politiky. Ve volbách nevítězí myšlenky a vize, ale líbivá hesla populistů
a pseudo-zachránců z řad podivných zbohatlíků slibující snadná řešení. Musíme se vrátit
ke zdravému selskému rozumu a k pokoře:
neslibovat zázraky a hlavně myslet na budoucnost, ne jen na pár let do příštích voleb.
Co vám vadí na politice současné vlády?
Vláda využívá hospodářské konjunktury k všeobecnému rozdávání a na vlastních
nákladech nešetří nic, naopak státní aparát
bují. Za dobu několika let slušného ekono-

mického růstu nesnížila vládnoucí koalice
státní dluh ani o korunu a ročními deficity jej
nadále zvyšuje. To znamená jediné: rozdává
na dluh a půjčuje si od voličů na nakupování
jejich hlasů. Konjunktura ovšem netrvá věčně. V posledních dekádách pozorujeme, že
hospodářský cyklus má zhruba sedmiletou
periodu. Z čeho budeme financovat sociální
stát, až přijde další recese, když jsme si nevytvořili žádné rezervy? Je to typická politika
nezodpovědnosti: po nás potopa!
Co můžete udělat pro své voliče?
V případě zvolení chci dál pomáhat obcím i občanům jako dosud. Nabízím pomoc
v jejich starostech, slušnost a poctivé úsilí
pro zlepšení života v našem regionu. Senátor může významně pomoci při jednání
s úřady, ministerstvy nebo krajskou a místní samosprávou. K tomu sice nemá žádné
ústavní pravomoci, ale může působit autoritou svého společenského postavení.
Kdo se těšil z vaší pomoci?
V minulosti jsem významně pomohl
mnoha obcím, například Řevnicím, Všeradicím, Hýskovu, Nižboru, Otročiněvsi,

n Loňské oslavy založení Nižbora.

Žebráku, Hořovicím, Hlásné Třebani, Chotči, Jílovišti, Dobřichovicím, Letům, Ořechu
a spoustě dalších obcí v řešení jejich problémů nebo přípravě rozvojových záměrů. Moji
pomoc ocenili také mnozí občané při svých
sporech s úřady, bylo jich okolo dvou set. Dokonce jsem pomáhal očistit jednoho starostu
proti nespravedlivé reportáži v televizi. Když
chcete pomoci, je práce senátora velice pestrá. Jsem připraven v tom pokračovat.
Nedávno jste dostal cenu Ď.
Ano, je to cena pro mecenáše v nejrůznějších kategoriích. Dostal jsem cenu za činnost mého nadačního fondu Letorosty.
Na co se Letorosty zaměřují?
Založil jsem ho, abych mohl podporovat
sociální, kulturní a sportovní organizace
ve svém obvodu. Za dobu 12 let se nám podařilo poskytnout jim finanční prostředky
ve výši přes 6 milionů korun. Přes 8 milionů
šlo na organizaci nejrůznějších kulturních
akcí pro širokou veřejnost. Více než 2 miliony jsme vydali na podporu dobrovolným
hasičům. Jde o soustavnou práci, které věnuji hodně času. Bez mého osobního úsilí
by tyto prostředky v regionu nebyly. I letos
poskytujeme podporu desítkám organizací,
v Nižboru například žloukovským dobrovolným hasičům.
A na závěr si dovolím jednu aktuální
pozvánku: na open-air hudební festival
Berounské Letorosty, který jsem založil
v roce 2005, letos bude mít 11. ročník. Tak
na shledanou 17. září v Berouně.
A taky snad 7. a 8. října u senátních voleb a třeba i 14. a 15. října u druhého kola
voleb do Senátu.
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Usnesení č. 2/2015 z jednání Zastupitelstva
obce Nižbor konaného dne 6. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Závěrečný účet obce za rok 2015, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad, kdy drobné
zjištěné chyby, které nemají závažnost nedostatků budou odstraněny do 31. 12. 2016.
n Účetní závěrku obce za rok 2015.
n Rozpočtová opatření č. 5.
n Vypsání výběrového řízení na realizace akce ZŠ Nižbor – rekonstrukce krovu
a stropu dle podmínek uvedených v bodě 7c
a příloze č. 3 zápisu.
n Zahájení komplexních pozemkových
úprav v obci a k.ú. Nižbor z důvodu žádostí
od nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské půdy.
n Důvody k podnětu na zahájení komplex-

ních pozemkových úprav v obci Nižbor
a k.ú. Stradonice u Nižboru, které jsou uvedeny v bodě 10 zápisu.
n Bezplatný převod pozemků p.č. 504/28,
504/5, 504/47, 504/44, 504/41, 499/8,
504/50 v k.ú. Stradonice u Nižboru do majetku obce (formou darovací smlouvy)
od stávajícího vlastníka.
n Směnu obecních pozemků p.č. 514/3,
ostatní plochy o výměře 37 m2 a p.č. 514/7,
ostatní plochy o výměře 10 m2 v k.ú. Žloukovice za ¼ pozemku p.č. 103/6, ostatní plochy – komunikace v k.ú. Žloukovice – dle
podmínek uvedených v bodě 11 b zápisu.
n Odložení projednávání žádosti o odprodej pozemku p.č. 146/11 v k.ú. Stradonice
u Nižboru do doby zajištění požadovaných
podkladů.

Usnesení č. 3/2015 z jednání Zastupitelstva
obce Nižbor konaného dne 3. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 7.
n Podání žádosti o dotaci na SFŽP, NP Životní prostředí, výzva 8/2016 (Voda).
n Vítězenou firmu na realizaci akce „ZŠ
Nižbor – rekonstrukce krovu a stropu“
firmu LARENO s.r.o. Vlkovec 77, 257 24
Chocerady s nabídkou za částku celkem
5.623.816,53 Kč a dále schvaluje uzavření
smlouva o dílo na tuto akci.
n Bezplatná převod pozemků p.č. 452/53
(části) a p.č. 429/39 v k.ú. Nižbor ze Státního pozemkového úřadu do majetku obce.
n Bezplatný převod pozemků v majetku
Středočeského kraje uvedených v příloze č.
3 zápisu, které jsou zastavěny veřejně prospěšnými stavbami do vlastnictví obce.
n Opětovné přijetí revolvingového úvěru
ve výši 2 mil. Kč na období jednoho roku
a pověřuje starostku obce pí. Kateřinu Zuskovou k jednání o úvěru a podpisu smlouvy.
n Odkoupení ¼ pozemku p.č. 103/6, ostatní
plochy v k.ú. Žloukovice o celkové výměře 296
m2 (z toho ¼ pozemku činí 74 m2) od pana
Milana Jaroše za cenu 924 za cenu 20,- Kč/m2.

K

Nesouhlasí:
n S žádostí o odprodej části obecního pozemku p.č. 629 v k.ú. Nižbor z důvodu uvedeného v bodě 10 a zápisu.
n S žádostí o odprodej části obecního pozemku p.č. 470/2 v k.ú. Nižbor z důvodu
uvedeného v bodě 10 b zápisu.
n Konstatuje, že obec Nižbor nevlastní
žádné vhodné pozemky, které by mohly být
převedeny Středočeskému kraji.
n Pověřuje místostarostu úkoly vyplývajícími z bodu 11 b zápisu (informace na DI
PČR Beroun).

Sběrný dvůr v Berouně

Upozorňujeme všechny občany,
že během celého roku mohou veškeré
elektrospotřebiče (které jsou kompletní)
bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře
Technických služeb Beroun.
Po – Pá 7.00 - 17.00
So
8.00 - 13.00
Tel:
311 548 211, 311 548 226
E-mail: sberny.dvur@tsberoun.cz

ulturní život v našem regionu CHKO nesmí být opomíjen a zanedbáván. Ostatně obec Nižbor je tím nejlepším
příkladem. Třeba takové bohaté oslavy v roce 2015 u příležitosti 750. let od první písemné
zmínky vzniku obce. Akce spojené
s tímto výročím se povedly a byly
hojně navštívené. V okolí našeho
regionu se nachází několik historických a přírodních památek, které by měl poznat a navštívit snad
každý, kdo tu žije či se jen rekreuje.
Hrad Křivoklát nabízí kulturní zážitek na celý život, též to platí o povodí řeky Berounky, na Hradišti keltského opevnění – Oppida ve Stradonicích – i třeba nedalekého Zlatého koně v Koněprusích. To jsou jen
namátko vzpomenuty objekty a místa, která stojí za to navštívit.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2016

Divišová Věra		
Tesařová Danuše		
Bouška Jaroslav		
Pošta Václav		
Šturc Jaroslav		
Pavlíček Miloslav		
Tkadlecová Danuška
Panošová Dáša		
Klicperová Irena		
Hladká Alžběta		
Mašek Jaroslav		
Rozsypalová Eva		
Petráš Štefan		
Roubal Václav		
Kazda Zdeněk		
Luláková Marie		
Procházková Helena

70 let
80 let
96 let
70 let
84 let
70 let
83 let
80 let
83 let
96 let
81 let
83 let
70 let
89 let
81 let
85 let
82 let

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 8. října 2016
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky
STRADONICE
– na návsi		
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce busů
- na parkovišti u mostu

8.15 – 8.30
8.45 – 9.00
9.15 – 9.30
9.30 – 10.00

Odkládat materiál určený ke sběru
na sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří
odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních žlutých pytlích. Eternit se může odevzdávat pouze v malém množství a odpad
musí být uložen do neprodyšného pytle.
Staré lednice můžete odevzdávat pouze
kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez
motoru, budete muset za kus uhradit
částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor

O kultuře je možno též se zmínit v souvislosti pobytu na samotné chatě či chalupě. Někteří jedinci zde trvale žijí a dodržování
osadního řádu (celostátní vyhláška) by mělo být samozřejmé. Co
si myslet o lidech, kteří na zahradě a před zraky i malých
rekreantů pobíhají ve spodním
prádle anebo svůj intimní arsenál textilu vyvěšují u cesty
všem na očích, převážně o nedělích a svátcích? KULTURA!? Škoda
zániku zvuku kytar a hlasu zpěvu, jež odvál čas a byly nahrazeny
TV a IT technikou.
Je fakt, že čas bytí člověka je omezený. Měli bychom se podle toho
chovat k sobě i k planetě Zemi.
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Poutní mše na zámku

V květnu letošního roku uplynulo 160 let
od chvíle, kdy se v obci uskutečnila misie
řádu kapucínů. Na památku této události byl
na skalnatém ostrohu pod zámkem vztyčen
mohutný dřevěný kříž.
V sobotu 10. 9. 2016 proběhla v kostele Povýšení sv. Kříže na nižborském zámku
na památku této události poutní mše za účasti provinciála řádu kapucínů P. Bonaventury
Štivara, OFMCap.
Fotografie zachycuje pátera Cyrila Kubánka při žehnání nově osazenému kříži, které se
uskutečnilo dne 17. 9. 2006.

n V červenci byla dokončena náročná oprava chodníku v části obce Kamýk ve Žloukovicích. Stavební práce prováděla firma pana Stanislava Mrvy z Hýskova.

n Ve Stradonicích proběhla oprava pomníku na návsi. Vedle pomníku jsou již vysazeny
nové lípy, které nahradí ty staré.

Bezplatná právní poradna
V prostorech dobřichovského zámku byla otevřena bezplatná právní poradna. Poradnu otevřel
Mgr. Jan Holásek, LL.M., právník a nezávislý kandidát do Senátu PČR, ve středu 20. července 2016.
Poradna bude dlouhodobě k dispozici občanům
i obcím, a bude napomáhat při řešení právních
problémů, se kterými se jednotlivci a místní samosprávy setkávají v běžném životě. Více informací o poradně na adrese: http://www.janholasek.cz/poradna

!
n Bohužel již podruhé neznámý vandal odcizil dopravní zrcadlo z nepřehledného místa na silnici do Žloukovic.
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
n Kdo nastoupí do mateřské školy?
V letošním roce byly nakonec přijaty
všechny místní děti, které přišly k zápisu
a splnily zákonné podmínky. Na doplnění
kapacity bylo též přijato několik dětí přespolních. Kapacita je nyní zcela naplněna.
Věkový průměr dětí navštěvujících mateřskou školu se posouvá směrem dolů, několik
dětí oslaví třetí narozeniny už ve školce.
n Ohlédnutí za minulým rokem
Na konci školního roku bylo tolik aktivit,
že jsme museli vyvěsit na nástěnku dlouhý seznam.
n Den dětí se sokolníky
Dětský den jsme oslavili na školní zahradě,
kam za námi přijeli sokolníci s dravými ptáky.
Děti se dozvěděly spoustu informací o životě

těchto zajímavých zvířat, pan sokolník jim
prozradil i několik tajemství výcviku dravců.
Počasí nám přálo a ještě se každý, kdo chtěl,
mohl vyfotografovat s dravcem na ruce.
n Mezinárodní Loutkofest
Z mezinárodního Loutkofestu jsme si
tentokrát vypůjčili finské maňáskové divadlo Milly Risku s představením Circus
Strada. Děti jsou velmi bezprostřední a dokáží přirozeně překonat i jazykové bariéry.
I když finsky nikdo z nás neumí ani slovo,
tentokrát jsme si jisti, že rozuměly všemu.
Nevěříte? Pokud vás zajímá, jaké to bylo,
zde můžete shlédnout ukázku: www.millarisku.fi/circus-strada.html
n Den s Lesy ČR
Celý den v lese naplněný poznávacími

a zábavnými aktivitami, které pro děti pořádají Lesy ČR, se tentokrát konal na kopci
za Nižborem. V přirozeném prostředí lesa
se děti dozvěděly hodně nového o životě
jeho obyvatel, prověřily si své znalosti a to
vše se na lesní poznávací stezce propojilo
s novými zážitky. Děti poznávaly stopy zvířat či listy stromů, lezly po laně, sledovaly,
co umí lovecký pes a na každém stanovišti
se jim věnovali trpěliví odborníci, na nichž
bylo vidět, že je jejich práce opravdu baví.
Počasí se zpočátku tvářilo všelijak, ale nakonec se umoudřilo a den se opravdu vydařil.
n Co se dělo v létě?
O prázdninách se školka opravuje, maluje, uklízí a připravuje na nový školní rok.
Tentokrát byla z prostředků obce postavena
nová pískoviště místo těch původních, která pamatovala ještě založení školky. Přibylo
také jedno nové - pro nejmenší děti. Byla
naplněna novým certifikovaným pískem,
který dětem připomíná prázdniny na pláži.
n Co nás čeká?
Největší novinka čeká hlavně malé děti.
Vzhledem ke klesajícímu věku dětí, které
přicházejí do mateřské školy, a které potřebují větší péči, než jakou jim běžně může
školka nabídnout, jsme požádali o přidělení
zvláštních prostředků z OP VVV na další
pracovní sílu. Chůva na částečný úvazek
bude tak pomáhat paní učitelce, což zvýší
komfort a bezpečnost dětí ve třídě i na vycházkách.
Akcí už máme celý seznam, pro začátek
zmíním několik nových představení, výlet
do Techmanie a například návštěvu Národního divadla. Moc se těšíme!
Kolektiv MŠ Sluníčko

ROZVRH HODIN V SOKOLOVNĚ, ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Kopaná – děti: F. Filip Kalanetika: L. Khailová
18.30 – 19.30
19.30 – 20.30
Sportovní hry pro ml.
Stolní tenis:
Úterý
šk. věk: J. Lukešová
M. Šmíd, I. Hynek
17.30-18.30
18.30 – 20.30
Jóga pro děti: Jana
Gymnastika s dětmi: Cvičení rodičů s dětmi: Fit posilování - Omez.
Středa
Baurová
P. Němečková
J. Lukešová
počet tel.: T. Šulcová
13.30 – 14.30
15.00 – 17.30
17:45 – 18.45
19.00 – 20.00
Hip hop FREE MOTION:
Sportovní hry pro ml. Kalanetika: L. Khailová
Čtvrtek
Betty Čapková
šk. věk: J. Lukešová
19.30 – 20.30
15.00 – 17.00
17.00 – 19.30
Kopaná-ž.
Kopaná-m.
Badminton: Janovský
Pátek
18.00 –19.00
19:00-20:00
20.00 – 21.00
Pronájem
Badminton: Žloukovice Stolní tenis – turnaje:
Sobota
8.30 – 9.30
10.00 – 12.00
M. Šmíd, I. Hynek
12.00 – 20.00
Stolní tenis:
Pronájem
Kondiční cvičení
Neděle
M. Šmíd, I. Hynek
15.00 – 16.00
s Terkou
10.00 – 15.00
18.00 – 19.00
Základní škola využívá sokolovnu po celý školní rok : po,út,st 10.45 – 12.10 hod., čt 8.50 - 10.30 hod.
Kontakty : náčelnice Jitka Lukešová 777 843 420, jednatelka Kateřina Zusková 602 208 614
Pondělí
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Kopaná – děti: F. Filip
16.30 – 18.30

Pronájem
20.30 – 21.30
Pronájem
20.30 – 22.00
Nohejbal: J. Kozák
20.00 – 22.00
Pronájem
20.30 – 21.30
Pronájem
21.00 – 22.30

Volejbal: Filip, Petřík
20.00 – 22.00
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Páťáci se loučili 27. června se svou školou
Rozloučili se besídkou, na kterou se bude
určitě dlouho vzpomínat. Skvěle připravené pásmo děti předvedly s velkým ohlasem i mladším spolužákům už dopoledne.
V pozdní odpoledne pak více jak padesáti
natěšeným rodičům, příbuzným a souro-

slně komponované videoprojekce. Každé
z dětí nejdříve předneslo svou půvabně
zveršovanou vizitku a pak už to byla pro
všechny ve třídě strhující zábava – vtipné
scénky střídané s bravurní sólovou hrou
na flétnu (Anička Lipertová,Terezka Vaněč-

ly, naopak nanejvýš potěšily. Odměnou jim
byl stále opakovaný nadšený aplaus a slzy
v očích spokojených a šťastných rodičů.
Po víc jak půlhodině plné smíchu a temperamentního pohybu byl ale najednou
všemu reji konec, děti si jedno po druhém
přicházely k paní učitelce Červenkové
a paní ředitelce školy pro upomínkový list,
krásnou knížku a upřímná slova uznání.
Ještě poslední společná úklona před svými
nejbližšími… Po závěrečném slovu paní ředitelky už zbylo jen loučení plné nostalgie
nad dalšími promítanými fotkami dávných
prvňáčků a ještě menších robátek, vypůjčenými z rodinných alb. Připojily se i úsměvné snímky „ze zákulisí“, objevené v archivu
školy, to aby ještě na chvilku bylo zase veselo. Nebylo nadlouho, srdíčka dětí trpěla.
Nikdo se nedivil, že se jim při rozchodu
na tvářích leskly slzičky smutku z toho, že
svou milovanou školu a takovou bezvadnou partu spolužáků už za pár dní nadobro
opustí… My dospělí jsme byli až dojati, jak
šikovné, bystré a hezké děti nám v Nižboru
dospívají.
Text a foto Jan Lukeš
P.S. Více snímků z průběhu besídky si prohlédněte na www zs.nizbor.estranky.cz

OD ZÁŘÍ 2016

40 programů pro děti i dospělé

Cvičení s miminky
pro děti od 6 týdnů
do 6 měsíců

Cvičení s batolátky
pro děti od 10
do 18 měsíců

Cvičení pro děti
bez maminek

pro děti od 4 do 6 let

Tanečky
nejen pro holčičky
pro děti od 2 do 7 let

Než půjdu do školy

Zpívánky

pro děti od 1,5 roku

září 2016

PRO DĚTI
Věda nás baví

pro děti od 5 let

Čarování
s Animatějem
Angličtina s Jimmym
pro děti od 3 let

Logohrátky

pro děti od 4 let

Bubnování

pro děti od 6 do 12 let

pro děti od 5 let

PRO DOSPĚLÉ
Jóga
Kurz předporodní
přípravy
Orientální tance
Kurz šití
Tanečně kondiční
cvičení
Kurz hubnutí

JAZYKOVÉ KURZY
s hlídáním zdarma

angličtina
francouzština
němčina

Zápis právě probíhá
Ukázkové hodiny zdarma od 5. do 9. září (jazykové kurzy od 19. do 23. září)
Začátek kurzů od 12. září (jazykové kurzy od 3. října)
Kompletní program na www.rcslunecnice.cz

Grafika pozadí Freepik freepik.com

ková, Terezka Bukáčková), tanec ruských
vesnických parádnic kolem Ivánka, zpěvem
provázená scénka s loupežníky, komicky zatančená lambada, další rychlý moderní tanec, Labutí jezero – ladný balet do krátkých
bílých sukniček převlečených kluků… a závěrečná s elánem společně zazpívaná optimistická píseň „Není nutno…“. Pásmo mělo
spád, mělo vtip, choreografie sršela nápady,
děti úžasnou energií a vůlí nic nepokazit
a nikoho nezklamat. Nezkazily, nezklama-

Design © 2016 Ivan Berka / oceania

zencům. Sama předscéna besídky - promítaná, jímavou hudbou podmalovaná fotomontáž výjevů ze života školy - dávala tušit,
že to bude besídka neobyčejná. A opravdu
byla. Velikou zásluhu na jejím úspěchu má
paní učitelka Zdenka Červenková, autorka scénáře, režisérka a odborný poradce,
paní ředitelka školy Mgr. Alena Smolková
zejména jako pohotová inspicientka besídky a jistě i další pedagogové, například
pan Mgr. Pavel Stolín s přípravou důmy-
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Vnuk vynálezce Wichterleho začal
jako strojař, nyní chce dobýt i sklářství
Vnuk vynálezce kontaktních čoček a zakladatel strojírenské skupiny Wikov Martin Wichterle chce do nižborské sklárny
nalákat nejlepší skláře světa. V minulosti ovládl ČKD Hronov, později přidal i další strojírenské firmy, specializuje se hodně například na výrobu převodovek.
Říká o sobě, že má rád výhledy. Z 22. patra nejvyšší kancelářské budovy v Praze občas
vidí i na svoji Vrbatovu boudu na hřebenu Krkonoš a naopak. Tu před časem koupil a letos
dokončil nákladnou rekonstrukci – hlavně
prý kvůli místu a příběhu, ne jako investici
kvůli byznysu. Podobně se před dvěma lety
dostal ke světelské sklárně Bomma, která se
topila ve ztrátách a stála před krachem.
Jenže Martinu Wichterlemu, do té doby čistě strojírenskému magnátovi a jedinému majiteli skupiny Wikov Industry, se sklo zalíbilo
a továrnu zachránil. Zatímco chata na Zlatém
návrší pro něj bude vždy „ztrátovou“ investicí,
peníze do skla se mu začínají vracet. I proto teď
svůj sklářský byznys rozšiřuje.
I když před dvěma lety říkal, že to je
jeho jediná investice do skla, na konci
května podepsal kupní smlouvu – pořídil
si nižborské sklárny Rückl Crystal, které
se dostaly do insolvence. „Budou se dobře
doplňovat, ale třetí sestřičku už nepotřebují,“ odpovídá rovnou na dotaz, kdy přijde
na řadu další sklárna. Sám přitom říká, že
spíše z pověrčivosti se zatím nedotkl ani
sklářské píšťaly. Nižborská sklárna s více
než dvousetletou tradicí se dostala do problémů loni kvůli technickým potížím, které
pokazily velkou část výrobků a způsobily
nemalé ztráty.
Firma sama vstoupila do insolvence,
odkud ji letos za 22 milionů korun koupil
Wichterle. „Technologicky je sklárna už
za hranou životnosti, čekají nás investice
nejméně v řádu desítek milionů korun,“ podotkl Wichterle, který o své nejnovější akvizici mluví jako o „krásné továrně na úžasném místě v údolí Berounky“. Do skupiny
Wikov Industry se už letos začlenily tři další
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strojírenské firmy zaměřené hlavně na automobilový průmysl – Detail CZ, Detail Plus
a Detail Produkt.

Zajímavé i pro turisty
Poloha nižborské sklárny i blízkost Prahy
z ní už dnes dělá atraktivní turistickou destinaci, řada návštěvníků Prahy se chce podívat na tradiční výrobu křišťálu. Wichterle
však chce zážitky návštěvníků zcela změnit
a ustoupit od klasického modelu, kdy lidé
projdou sklárnou, navštíví síň tradic, koupí
si zmrzlinu a odjedou domů. „Chceme z návštěvy sklárny udělat mnohem větší zážitek
a být jiní než ostatní české sklárny,“ plánuje.
On sám i jeho kolegové teď objíždějí podobné sklárny po celém světě, aby se inspirovali,
jak by mohla vypadat. Do sklárny chce pravidelně například lákat nejlepší světové skláře.
I když se na první pohled může zdát, že
sklárna jako sklárna, Bomma a Rückl mají
společné jen to, že vyrábějí křišťál. Bomma
dělá moderní sklo s novými technologiemi,
Rückl je tradiční výroba křišťálu, v obou
továrnách jde hlavně o ruční výrobu. „Produktově se překrývat příliš nebudou, technologicky ano,“ dodává. Jako největší výzvu
vidí především oživení celé značky Rückl.
Sklo představovalo pro Wichterleho
nečekanou investici, ke které ho částečně
přesvědčila i manželka vlastnící obchod
s českými moderními designovými výrobky Modernista. „Netušil jsem, že tak dobrou pověst ve světě má nejen české sklo, ale
i čeští designéři skla,“ říká Wichterle. Bomma pod jeho vlastnictvím rozšířila záběr –
začala například vyrábět designová svítidla
pro domácnosti a hned s nimi získala dvě
ceny Red Dot za design.

Nyní pracuje na vývoji technologie plochého brusu, která najde své uplatnění
v architektuře. V podstatě jde o zakázkově
broušené skleněné obklady. „Architektům to
dává velké možnosti při uplatnění unikátních
řešení, teď pracujeme hlavně na technologii,
aby se cena tohoto exkluzivního materiálu
dostala na přijatelnou úroveň,“ vysvětluje
Wichterle. Zatímco v době jeho vstupu Bomma prodělávala kolem dvou milionů korun
měsíčně, dnes téměř stejnou sumu vydělá.
Vystudovaný geolog položil základy skupiny Wikov na začátku tisíciletí poté, co
prodali s kolegy úspěšnou firmu na geologické průzkumy. Ovládl nejprve ČKD Hronov, později přidal i další strojírenské firmy,
specializuje se hodně například na výrobu
převodovek. Tržby loni přesáhly dvě miliardy korun, letos bude výsledek nejspíše horší. „Je cítit velké ochlazení v našem byznysu
kvůli poklesu cen komodit, omezily se hodně investice v těžebním průmyslu,“ vysvětluje Wichterle. Dobře se naopak vyvíjí byznys
s převodovkami do kolejových vozidel.
Wichterle svůj byznys rozšiřuje do dalších oblastí, některé jeho investice však zůstávají stále spíše „citové“. To je příklad dačické rodinné firmy Pas Plus, kterou ovládl
před rokem a která se zabývá například stavbou rybníků. „Dělají pěknou práci a majitelé
odcházeli do důchodu a neměli komu firmu
předat. Podobný problém má u nás čím dál
více firem. Podnikatelů, kteří nemají komu
firmu předat, je u nás hodně,“ říká. Sám však
ví, že by se měl s dalšími nákupy firem krotit.
O prodeji své skupiny neuvažuje. „Zatím
mě to stále baví,“ vysvětluje.
Autor: Jan Sůra
Převzato z iDnes 6. 6. 2016
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Výběr akcí Klubu přátel Žloukovic v roce 2016
Probíhá devátý rok činnosti Klubu přátel
Žloukovic. Konala se řada akcí sportovních, kulturních, recesních i brigáda na zušlechtění vzhledu obce a ochranu přírody.
O některých bychom rádi informovali.
Nesměla chybět ani procházka jarní přírodou vedená kolem dvou studánek. První
studánka se nacházela v Račickém luhu, zpět
jsme se vraceli údolím Slupnice kolem Pepovy
studánky zbudované v roce 2012.
Na letošní jarní brigádě byl vyčištěn další
kus pravého břehu řeky od křoví a odpadků
s tím, že na podzim budeme v práci pokračovat směrem po proudu řeky.
Nejhezčí a nejdůležitější akcí, která se konala 14. května, byly bezesporu Staročeské
retro máje. Přípravy vyvrcholily předchozí
den, kdy byly ozdobeny břízky a postaven
král. Následující den naše paní starostka slavnostně zahájila májovou veselici a po té májový průvod za doprovodu živé hudby nejprve
uctil památku padlých spoluobčanů v první
světové válce. Dále se májovníci vydali obcí,
aby vyvedli naše děvčata a zatančili s nimi
před domem, za což se jim dostalo hojného
pohoštění. Na závěr májovníci slavnostně
porazili krále odnesli na něm Petru, která jej
letos vydražila.
Členové Klubu přátel Žloukovic nevynechali účast na prvním ročníku pivních slavností v Nižboru, kde degustovali svůj oblíbený
mok z malých pivovarů.
První srpnové sobotě patřil jako každoročně recesní akci Běhu Berounkou, který se
koná již 45 let. Za pěkného počasí se sešlo
větší množství lidí a neméně maskovaných
vodoběžců. Zvýšená hladina Berounky nedovolila bezpečně vstoupit do řeky zejména dětem, proto se akce konala převážně na souši.
Start pro nejodvážnější dospělé vodoběžce byl
na mělčině pod mostem, kde bylo i tak více
vody, než očekávali. Stejně jako v předchozích letech došlo v srpnu i na volné splutí řeky
Berounky, kdy se účastníci pokochali krásou
křivoklátské přírody.
27. srpen patřil jako každoročně dětem.
V podvečer při Loučení s létem proběhla řada
dětských soutěží, za které byly děti odměňovány drobnými dárky a medailemi, součástí
byl rovněž táborák s opékáním buřtíků. Akce
se konala na novém dětském hřišti, které
zásluhou obce vyrostlo v centru Žloukovic a které bylo již z části provozuschopné.
Po setmění se vydal obcí početný lampionový
průvod. Klub přátel Žloukovic děkuje vedení
obce za příspěvek na tuto akci, která se konala
za výjimečně teplého večera a které se zúčastnilo snad nejvíc občanů a dětí v její historii.
Od konce srpna budou jako v minulých
letech někteří členové Klubu přátel Žloukovic
pomáhat pod vedením Svazu ochránců přírody vyřezávat v přírodní rezervaci Kabečnice
nežádoucí náletové křoviny, aby tím uvolnili
životní prostor vzácným a chráněným rostlinám a tím přispěli k jejich rozmnožování.
Ivan Sirotek, Guvernér KPŽ
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Nejen olympijské povídání s Luborem Tesařem
n Jak jste na letošní olympiádě v brazilském Riu de Janeiro zvládal náročnou
práci pro Českou televizi?
Já bych to až tak neviděl. Ze své cyklistické kariéry (i nynějšího organizátora
sportovních akcí) jsem zvyklý zvládat několikadenní vypětí (etapové závody), kdy
je člověk v permanenci od brzkého rána
do večera. Tady to bylo trošku jiné. Člověk
měl občas pocit, že toho pracovně moc neudělal, ale díky vzdálenostem a ne zrovna
fungující dopravě mezi jednotlivými místy
– myslím hotel, olympijský park, olympijské studio – ten čas utíkal strašně rychle.
Byly to nervy, abychom vždy stihli včas dorazit na místo.
n Kdy jste se dozvěděl, že do Brazílie
jako spolukomentátor ČT poletíte a jak
dlouho probíhala příprava?
Ta nabídka přišla od Tomáše Jílka na základě spolukomentářů z Tour de France a dalších cyklistických závodů někdy
na konci loňského roku. Moc jsem tomu
zpočátku nevěřil, ale když mně v únoru zavolal, jestli mě může oslovovat „muž z Ria“,
došlo mi, že je potřeba se na to pořádně

n Při své rozlučce s profesionální cyklistickou kariérou v roce 2006 s týmovým kolegou a tehdejším
mistrem světa Ciolkem.

přichystat. Začali jsme hned v březnu komentářem z MS na dráze v Londýně. Přeci
jen, cyklistika má na olympiádě čtyři různé
disciplíny.
n Splnilo vše po příletu na LOH vaše
představy nebo jste byl z něčeho, ať už
mile či nemile, překvapen?
Tušili jsme, do čeho jdeme, takže nás asi
nic až tak moc nepřekvapilo. Vše se dodělávalo na poslední chvíli a ne všude se podařil zamaskovat ten obrovský rozdíl mezi
krásou olympijských areálů a brazilskou
realitou všedních dnů – tzn. chudobou,
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n V olympijském studiu s beachvolejbalistkou Kristýnou Kolocovou a komentátorem Robertem Zárubou.

špínou, nepořádkem a hlavně pocitem ne
úplného bezpečí.
n Je olympiáda pocitově přímo v místě jejího konání tak megalomanskou
akcí?
Ono záleží, kde se člověk pohybuje.
V určitých částech města člověk vůbec
neví, že nějaká olympiáda je. Samozřejmě v olympijském parku a na ostatních
sportovištích je obrovský nával lidí a zároveň skvělá atmosféra.
n Jak probíhal Váš pracovní den v Riu?
Bylo to různé. Záleželo na tom, jestli
jsem byl ve studiu ČT, nebo na komentátorském stanovišti. Nejhorší bylo, když
jsem musel v jednom dnu stihnout obojí. Budíček po páté hodině a do postele
až pozdě večer nebylo výjimkou. Ale byli
jsme tam pracovně, ne na výletě. Překvapilo mě, v jak malém množství lidí se dají
dělat kvalitní přenosy přes půl zeměkoule. Ti všichni lidé z České televize jsou
neskuteční profesionálové, pro které je
práce koníčkem a umí se pro ni doslova
obětovat – bylo to pro ně obrovské vypětí.
n Mnozí účastníci říkali, že olympiáda
v Brazílii vůbec neměla být. Jak bylo
podle vás postaráno o zázemí a bezpečnost sportovců, doprovodných štábů,
komentátorů a návštěvníků her?
Když jsme dorazili do Ria, byli jsme
první dny těsně před začátkem her v rozpacích. Doprava nefungovala – čekali
jsme třeba 3 hodiny na autobus, který
měl jezdit každou půlhodinu, v olympijském parku byl binec, sportoviště, hotely i výzdobu dodělávali do posledních
hodin. O bezpečnost se starala spousta
policistů a po zuby ozbrojených vojáků

v ulicích. Když jsem první den viděl pomalu jedoucí džíp se šesti vojáky a kulomety, nebylo mi úplně příjemně, ale bylo
to asi nutné. Když jsme se pak dozvěděli,
že se policisté v některých místech Ria
ocitli pod palbou, připomnělo mi to zážitky z Jižní Afriky a místních ghett, kde
také nebylo zrovna bezpečno. Ale souhlasím, že znám spoustu vhodnějších
míst pro konání olympijských her. Já sám
jsem zastáncem, že by se opravdu mohly
konat minimálně každých osm let v Aténách, kde myšlenka vznikla. Je nesmysl
budovat rozsáhlá sportoviště a zázemí,
která potom nemají využití.
n V televizním studiu jste často hodnotil i jiné sporty než jen cyklistiku.
Zbyl Vám čas některá jiná sportoviště
přímo navštívit?
Moc jsem toho nestihl, ale čtyřikrát
se mi to povedlo a vždycky to byl mimořádný zážitek. Dramatické koncovky
zápasů čtvrtfinále v basketbalu (Srbsko
– Austrálie) a házené žen (Francie – Španělsko), poté naše medailová radost při
utkání Petry Kvitové o bronz a nakonec
po odkomentování stříbrného závodu
Jardy Kulhavého v MTB skvělý dárek
od produkce ČT v podobě finále basketbalu mužů USA – Srbsko.
n V Českém olympijském domě jste se
potkávali s našimi olympioniky. S kým
bylo pro Vás setkání nejpříjemnější? Co
bylo nejemotivnějším zážitkem?
Těch příjemných setkání byla spousta
– Eva Vrabcová-Nývltová, kajakář Martin Fuksa, Martin Doktor a řada dalších.
Ovšem nejvíce pozitivní energie bylo
cítit z tenisového páru Lucka Šafářová Bára Strýcová.
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n S jakou opravdovou světovou sportovní celebritou jste se v Riu osobně potkal?
Z těch cyklistických to byl bezpochyby
Sir Chris Hoy (držitel šesti zlatých olympijských medailí) a Tom Dumoulin. V olympijském parku jsem pak potkal třeba americkou královnu čtvrtky Allyson Felixovou.
n Jak se změnily olympijské hry od doby,
kdy jste v roce 1992 jako aktivní sportovec vybojoval 5. místo v bodovačce
v Barceloně a dnes je prožil jako spolukomentátor v Riu de Janeiro?

Já bych to neviděl až tak černě. Doping
ke sportu patří, podobně jako korupce
k úředníkům a politikům. Já věřím, že je
stále velká většina sportovců, kteří jsou
čistí. Jen doufám, že se to podaří udržet i do budoucna alespoň v té rovině, že
vždycky bude mít sportovec na výběr. Nedovedu si představit přesvědčovat děti a jejich rodiče ke sportu s vidinou, že pokud
budou chtít vyhrávat, musí „něco“ brát.
n Opusťme ale sportovní komentování
a olympiádu. Čtenáře určitě bude zají-

na Šumavě. Našli jsme tady nový domov
se spoustou nádherných přátelských lidí
a moc si toho vážíme. Žije se nám tady
moc fajn.
n Shrňte v kostce Vaši sportovní kariéru
a jak dnes pokračuje...
Téměř čtvrt století jsem závodil na kole.
Nejprve byla mojí specializací dráha a poté
silnice. Největší úspěchy byly 3. místo
na MS v silničním závodě jednotlivců 1993
a 5. místo na OH v Barceloně v bodovačce
na dráze. Cyklistika a sport jsou mým životem i nyní. Pořádáme různé sportovní akce
a máme mobilní sportovně-zábavný areál
pro děti.
n Zbývá Vám ještě čas pravidelně si nasednout na kolo a projet se po silnicích či
lesích Křivoklátska nebo dokonce ještě si
zazávodit?
Toho času teď není moc, ale věřím, že se
to zlepší a užijeme si více těch rodinných
vyjížděk. Závodění mi zatím moc nechybí
– bylo ho víc než dost při aktivní kariéře,
takže to ani moc nevyhledávám.

n Pohled z hlediště na palubovku při finále basketbalového turnaje mužů mezi USA a Srbskem.

Z mého pohledu je tohle těžké srovnávat. Jsou ale věci, se kterými se v případě směřování OH neztotožňuju – totální
komercionalizace (utržit co nejvíc peněz
za každou cenu). Jen dva příklady – prodej
televizních práv Eurosportu (nikdo neví, jak
budeme moci sledovat naše reprezentanty
na dalších olympiádách) a McDonald‘s jako
hlavní partner…???! Nelíbí se mi ani ohýbání pravidel pro závodníky z vyvolených zemí
(cyklistický keirin na dráze a nevyloučení
Angličana a posléze Němce nebo případ
americké štafety běžkyň).

mat, proč se zrovna bavíme v Nižborském listu... Proč jste si jako místo k životu vybral právě Nižbor?
Byla to náhoda. Když jsme hledali
po narození našeho syna Matyáše nějaké
klidné bydlení v dosahu Prahy, našli jsme
krásný domeček právě v této úžasné lokalitě. Od té doby, co tady bydlíme, se nám už
ani nechce moc cestovat na naši chalupu

n Neuvažoval jste o trenérské kariéře,
konkrétně třeba v tomto regionu? Cyklistický potěr a naděje sice v Čechách jsou,
ale ten krok k vrcholovému sportu jakoby
mnohdy chyběl... Jak to vidíte Vy?
Všechno má svůj čas – nikdy neříkej nikdy. Nicméně já zatím musím při dětských
závodech, které občas děláme, odcházet
pryč. Musel bych jinak ty rodiče, kteří sami
ničeho ve sportu nedosáhli a teď na své děti
křičí a nadávají jim, asi mlátit. Vlastně díky
tomu vznikl náš projekt mobilního dětského areálu Sport Cirkus, kde si mohou děti
zasportovat spolu s rodiči dle své chuti
a svých fyzických schopností bez stresu.
Sport by měl být především při té dřině,
kterou je, zábavou. Potom teprve mohou
přijít nějaké ty výsledky.
Radek Dolejš

n Komentování cyklistiky je hodně náročné, protože závody, zejména ty etapové, jsou dlouhé a několikahodinové. Máte
vždy hrubý nástřel, o čem se bude mluvit,
nebo spíše, jak se říká, „vaříte z vody“?
Na olympijské hry jsme určitou přípravu samozřejmě měli, ale u cyklistiky
je krásné, že během okamžiku je všechno
úplně jinak a papírové předpoklady speciálně u jednorázových závodů většinou
neplatí. Takže spíše opravdu reagujeme
na vzniklou situaci.
n Doping sportovců je v posledních letech opravdu silných tématem. Obzvláště o cyklistice se mluví, že bere prakticky
každý, akorát musí být vždy o krok napřed. Je tomu opravdu tak?

n Lubor Tesař s rodinou v Nižboru.
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Magdaléna
netrestá - a pomáhá
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Začátek nového školního roku 2016/2017
Prvního září se na školním hřišti konalo slavnostní zahájení školního roku. Paní starostka obce Kateřina Zusková a ředitelka školy Alena Smolková přivítaly nejen nové prvňáčky i ostatní žáky, rodiče a všechny přátele školy. Do první třídy nastoupilo celkem 25
prvňáčků.

Více než osm desítek klientů již
využilo služeb Centra domácí péče
Centrum domácí péče, které sídlí v budově společnosti Medicentrum Beroun spol. s r.
o., oslavilo první půl rok úspěšného fungování. Sestřičky ošetřovaly více než 80 klientů
v domácím prostředí. Klientů, kteří potřebují
ošetření v domácím prostředí, přibývá. Je
to dáno zejména zvyšujícím se průměrným
věkem dožití a také civilizačními chorobami. „Hodně lidí dnes trpí nadváhou, diabetem a dalšími chorobami, které mohou mít
za následek jejich zhoršenou mobilitu,“ vysvětluje ředitel centra Adam Carda. „Právě

proto je, a do budoucna jistě bude, velmi důležitá funkce domácích péčí.“, dodává. Laická
veřejnost mnohdy o možnosti využít péče
v domácím prostředí nemá tušení, což má
za následek zvyšující se počty pacientů v čekárnách ambulantních specialistů.
Domácí péče je indikována vždy praktickým lékařem, který určí pro koho je vhodnou formou ošetření. Často se jedná o klienty
v terminálních stavech, po operacích či jiných
zákrocích nebo případně i klienty v dialyzačním programu.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna
působí na Berounsku už šestým rokem. Nezisková organizace s bezmála dvacetiletou tradicí, založená v devadesátých letech skupinou
nadšenců v čele s katolickou disidentkou Marií
Kaplanovou, pečuje na území Středočeského
kraje a Prahy o drogově závislé. Zároveň nabyté zkušenosti využívá v přípravě a realizaci
preventivních programů pro děti a mládež.
Ráno se terénní pracovníci sejdou v kanceláři v Havlíčkově ulici, kde zároveň sídlí
adiktologická ambulance, která bezplatně
pomáhá nejen závislým, ale také jejich rodinám. Zkontrolují terénní mobil (734 622 260),
možná někdo volal a chtěl si domluvit výměnu, nebo někdo z kolemjdoucích našel použitou stříkačku. Připraví batoh – žluté plastové
kontejnery na použitý injekční materiál, čisté
stříkačky na výměnu, zdravotnické potřeby,
samolepky a zápalky s kontaktními telefony.
Potom vyrážejí do terénu. V ulicích Berouna,
Hořovic, Králova Dvora, Hostivic a dalších
obcí na Berounsku, Rakovnicku a Praze Západ
kontaktují závislé a poskytují jim základní,
tzv. harm reduction („snižování škod“) služby
– výměnu injekčního materiálu, základní zdravotní a sociální poradenství, psychosociální
podporu. Znají místní, nové klienty získávají
veskrze formou „snowball“, závislí si o jejich
službě řeknou navzájem. Zároveň chrání zdraví klientů i veřejnosti, když likvidují nalezené
stříkačky nebo poskytují bezplatné testování
na žloutenky i HIV.
„Magdaléna se zabývá prevencí i léčbou
závislostí a jelikož nejrozšířenější legální drogou v Čechách je alkohol, rozhodli jsme se
snižovat rizika jeho užívání,“ uvádí vedoucí
berounské pobočky Magdalény, Veronika Kučerová. Má na mysli testování na zbytkový alkohol u účastníků letních festivalů. Kamenem
úrazu u této oblíbené zábavy je totiž zpravidla
cesta domů autem. Zbytkový alkohol, který už
řidiči možná sami na sobě ani nepociťují, totiž
stále může snižovat pozornost a bývá tedy příčinou dopravních nehod. Není-li argumentem
pro orientační otestování vlastní i cizí bezpečnost, mohla by jím být skutečnost, že při setkání s policejní hlídkou vás zbytkový alkohol
může stát i řidičský průkaz.
Sympatické pracovnice Magdalény můžete
o bezplatné měření zbytkového alkoholu z dechu požádat přímo na festivalu a ověřit si tak,
jestli už můžete sednout za volant. Bude-li to
chtít ještě chvilku, doporučujeme dát si limonádu a párek a popovídat si s teréňačkami o
záslužném dobrodružství jménem streetwork.
V práci s klienty, ať už jde o kohokoli, kdo
je ohrožen nějakou závislostí, se zásadně řídí
heslem: Netrestejme. Pomáhejme.
Johana Růžková
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