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Vážení
spoluobčané,
přejeme Vám hezké vánoční svátky plné
pohody a mnoho štěstí
a zdraví do nového roku
2020.
Kateřina Zusková,
starostka
Pavel Hučko,
místostarosta
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2020

Provozní doba
na Obecním úřadě Nižbor
v době vánočních svátků
Poslední úřední den v letošním roce
je středa 18. 12. 2019. Obecní úřad bude
opět otevřen 6. 1. 2020. Dne 7. 1. 2020
bude Obecní úřad uzavřen z důvodu
školení zaměstnanců.

Zahájení adventu

Vánoční strom se v Nižboru rozsvítil v sobotu 30. listopadu v podvečer. Stalo se tak
u příležitosti vánočního a přátelského setkání
sousedů na nádvoří sklárny Rückl. Nižborský
divadelní soubor Na rohu u nás výhradně pro
tuto akci nastudoval pohádku O DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH. Koledy v rámci slavnostního
programu zazpívali žáci základní školy. Děti
se mohly povozit na koních Mirky Pondělíčkové. Občerstvení zajistila Restaurace Hotel
Praha Nižbor, svařák pak za opravdu symbolickou cenu hostitelská sklárna Rückl a obec
Nižbor připravila dětem pod stromeček malou pozornost. Více fotografií na straně 3.
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Předvánoční výstava
nižborských zahrádkářů

„Barevná krása a vánoční pohoda, kam se
podíváš…“ – tak vystihla své dojmy jedna z návštěvnic letošní výstavy místních zahrádkářů,
kterou na nižborském zámku navštívilo ve třech
sychravých dnech přes dva tisíce zvědavých
a natěšených lidiček z blízka i z dáli. A to i několika plnými autobusy. Tyhle výstavy mají už
dlouhodobou tradici a tu nejlepší pověst v celém
širém kraji. Proto se všichni tvůrci té barevné
krásy a vánoční pohody zase na finále své čin-

Divadelní představení

Před nějakými padesáti lety bylo v přízemí Obecního úřadu kino. Dnešní důchodci,
ba i mladší nižborští i přespolní rodáci ho pamatují. Bylo později přestavěno na kulturní
sál s pódiem a od těch časů se v něm odehrávaly a stále odehrávají pro veřejnost významné akce a události. Například předlouhá
řada divadelních představení. Loutkových
i neloutkových. Pohádky pro děti bohužel
po mnoha letech skončily s rozpadem loutkářského spolku Pavouk principála Ládi
Vlhy, ale k radosti kulturymilovných občanů
se zde začala od letošního jara hrát představení pro dospělé. A to představení klidně srovnatelná s těmi, na která se jezdí třeba do profesionálního divadla v Kladně.
I tady v Nižboru jsou číslované vstupenky v předprodeji i při vstupu, před začátkem
i v pauze je připraveno občerstvení, ozvučení
hudbou a nasvětlení scény je profesionální,
na začátku nechybí klasická reprodukovaná
výzva k vypnutí mobilů, nefotografování atd.
a ozývá se 3x gong před zhasnutím světel
v hledišti. To už netvoří jen husté řady židlí
jako dřív, ale je sestaveno ze stolů s ubrusem a hořící svíčkou… Prostě připadáte si
jako ve „velkém“ divadle. Ale teď to hlavní
a nejvíc překvapivé: To nejsou představení
hostujícího, již sehraného souboru odněkud
z dáli, ale představení našich „domácích“ divadelních ochotníků! Vystudovaných v oboru
i začátečníků. Každého člena souboru s hezkým názvem „NA ROHU U NÁS“ předsta-
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nosti dlouho předem připravovali. A zase uspěli.
S novými výtvory a výpěstky, s novými nápady
na aranžování jednotlivých exponátů i celého interiéru, s výběrem dalších prodejců. Prostě tak,
aby zde člověk objevil všechno, co od takové
výstavy očekává. Aby se potěšil krásou exponátů, mohl si vybrat hezký vánoční dárek i ozdobu
domácnosti, aby našel inspiraci pro vlastní tvoření podobné krásy. Lákavou ozdobou výstavy
byla už po několikáté originální taneční kreace
ví stránka v bohatě ilustrovaném a graficky
dobře zpracovaném „programu“ hry „DVA
MUŽI V ŠACHU“, kde se dočteme mnoho
i o M. Horníčkovi, o obsahu jeho hry a době,
v níž se děj odehrává. S údivem se tu dočteme,
že soubor vznikl teprve letos brzy z jara. A už
v květnu byla premiéra a následovaly hned dvě
reprízy. Dokonce v listopadu byly ještě další
dvě reprízy. A je pokaždé plno, přichází téměř
stovka diváků. Smějí se, výborně se baví. Není
divu, hra je plná vtipných dialogů a groteskních
scének, pan Horníček by mohl být s interpretací jeho autorského záměru spokojen. A je tu
závěr – kdo jsou tedy ti výteční pokračovate-

s hudbou, kterou pro tuto příležitost nacvičily
stradonické a nižborské ženy sice už postškolního věku, ale stále s mladistvým elánem, s milým
názvem PLAMÍNEK. Korunu tomuto vystoupení nasadil známý herec ROMAN SKAMENE
coby komický principál. Hezký koutek připravila pracovnice podniku Lesy ČR pro menší děti
– barvičky, tiskátka, korálky, obrázky lesních
zvířátek. A děti tvořily, soutěžily, poznávaly, tudíž nezlobily. Velmi příjemné a poučné zpestření
výstavy pro návštěvníky bylo hned za rohem:
výstavka o četnících za císaře pána. Našli jste
na ní autentické dokumenty, informační nástěnky, stůl s výstrojí na četnické stanici, vitríny s šavlemi, puškami i bodáky, všechny pravé,
žádné repliky. I uniformy, a co víc – místo činu.
Figurína mrtvoly na podlaze uprostřed rozházeného pokoje. Se stopami zločinu vraždy. Kdo
chtěl, mohl pátrat, kdo byl vrahem. Zasvěcený
komentář podávali fešní členové spolku „Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem“ v čele
se štábním strážmistrem Danielem Sklenářem
ze Stradonic. Občerstvení v zámku i na nádvoří
je jako pokaždé příjemnou samozřejmostí od organizátorů a vítanou příležitostí k pobesedování
se známými. A tak opět patří velké uznání a dík
všem, kdo připravili a podíleli se na úspěchu výstavy. Na závěr citát z knihy návštěv: „Zahrádkáři, především vaše šikovné ženy, zabodovali
jste, nádhera. Nejhezčí výstava, co jsme viděli.
Příště přijdeme zas.“
Text a foto Jan Lukeš
lé divadelnické tradice? Ve hře „DVA MUŽI
V ŠACHU“ 20. listopadu hráli: DAGMAR
VOZDECKÁ a MAGDALENA HUČKOVÁ
v rolích chytrých přemožitelek tvrdohlavé mužské ješitnosti, JAN KRAVEC a OTTO WEISS
v rolích znepřátelených italských důstojníkůšlechticů a JIŘÍ ZAJÍC jako poutník, průvodce
dějem. Na realizaci se společně podíleli: Otto
WEISS – ředitel divadla, herec, zpěvák a režisér, Jan KRAVEC – herec, vedoucí produkce
a choreograf, Ing. arch. Pavel ŠEJNA – scénograf a technik, Eliška JIRÁSKOVÁ – asistent
režie a produkce. Jste báječní, děkujeme!
Jan Lukeš
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Vánoční setkání a rozsvícení stromu ve fotografii

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nižbor
Zastupitelstvo obce Nižbor
dne 9. 9. 2019
n Bere na vědomí informace uvedené v bodě
1 – 16 zápisu.
n Pověřuje radu obce přípravou podkladů pro
vyhotovení návrhu darovací smlouvy v termínu uvedeném v bodě 2 c zápisu.
n Schvaluje:
4 Doplnění programu dnešního jednání a následně schvaluje i doplněný program dnešního
jednání.
4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Impercomm s.r.o. v rozsahu uvedeném v bodě 3
zápisu.
4 Přepracování PD na zřízení družiny v ZŠ
Nižbor dle požadavků uvedených v bodě 4
zápisu.
4 V souladu s §43 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění pořízení územního plánu
s prvky regulačního plánu – bod 6 a zápisu.
4 Pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu v rozsahu uvedeném v bodě 6 c zápisu a příloze č. 2 zápisu.
4 Rozpočtová opatření č. 11/2019 – bod 7 b
zápisu.
4 Veřejnoprávní smlouvu č. 13/2019 – bod 7
c zápisu.
4 Smlouvu o Partnerství mezi obcí Nižbor
a Destinační agenturou Berounsko – bod 9
zápisu.
4 Změnu hranic mezi částí k.ú. Nižbor a k. ú.
Žloukovice v rozsahu uvedeném v bodě 11 zápisu a příloze č. 4 zápisu.
4 Odprodej části pozemku p.č. 186/2 v k. ú.
Žloukovice za podmínek uvedených v bodě
12 a zápisu majiteli chaty č. E563 – bod 12
a zápisu.

4 Odložení žádosti o odprodej části pozemku
p.č. 180/8 v k.ú. Žloukovice do vyřešení úkolu
uvedeného v bodě 12 b zápisu.
4 Odprodej pozemku p.č. 296/4 v k.ú. Nižbor, ostatní plochu, který byl geometrickým
plánem č. 837-75/2019 sloučen do st.p.č. 728
za celkovou cenu 1750,- Kč – bod 12 c zápisu.
4 Zřízení věcných břemen (dále jen VB) práva chůze přes pozemek p.č. 447/156 v k.ú.
Nižbor ve prospěch majitelů pozemku p.č.
447/65, 447/157 za cenu 100,- Kč/ VB pro
jeden pozemek - bod 12 d zápisu.
4 Po zřízení VB uvedených v předchozím
bodě odprodej pozemku p.č. 447/156, lesní
půdy o výměře 90 m2 žadateli za částku 100,Kč/m2 s tím, že spolu s prodejem budou převedena i všechna věcná břemena vázající se
k tomuto pozemku – bod 12d zápisu.
4 S účinností od 1.1.2020 zřízení pozice dalšího uvolněného člena ZO, kterým bude pozice
uvolněného místostarosty – bod 13 zápisu.
4 Dodatek č. 1 k SOD s firmou Lareno s. r. o.
v rozsahu uvedeném v bodě 15 zápisu.
n Revokuje v návaznosti na schválení pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu
své usnesení č. 6/2018 ze dne 17. 12. 2018
v bodě 3d. – bod 6 b zápisu.
n Nesouhlasí s požadovanou výši dotace pro
spolek Na Rohu u nás – bod 7 d zápisu.
n Doporučuje RO odsouhlasit žádost o dotaci
spolku Na rohu u nás ve výši 15.000,- Kč –
bod 7 d zápisu.

Zastupitelstvo obce Nižbor
dne 4. 11. 2019
n Bere na vědomí informace uvedené v bodě
1 – 8 zápisu.

n Schvaluje:
4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Building Expert s.r.o. – bod 2 c zápisu.
4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování
vodohospodářského majetku se společností
VaK Beroun, a.s. – bod 2 d zápisu.
4 Vypsání a zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na zpracování PD na akci Vodovod Žloukovice – bod 2 g a příloha č. 2
zápisu.
4 Podání projektové žádosti o finanční prostředky s názvem „Rekonstrukce půdních
prostor ZŠ na odbornou učebnu“ do Integrovaného operačního programu „4. výzva MAS
Mezi Hrady ad výzva č. 68 IROP: Vzdělávání, s vazbou na 68. Výzvu IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení – integrované
projekty CLLD – SC 4.1. – bod 3 b zápisu.
4 Předfinancování a spolufinancování rozpočtu výše uvedené projektové žádosti – bod
3 b a příloha č. 3 zápisu.
4 Rozpočtová opatření č. 14/2019 – bod 7 b
a příloha č. 4 zápisu.
n Revokuje své usnesení č. 3/2019 ze dne 9.
9. 2019 v bodě 12 d – bod 6 zápisu.
n Nesouhlasí s odprodejem pozemku p.č.
447/156 v k.ú. Nižbor – bod 6 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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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 21. 3. 2020
SBĚRNÁ MÍSTA:
Žloukovice – u autobus. zastávky 8:15 – 8:30
Stradonice – na návsi
8:45 – 9:00
Nižbor - 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

Jak s kovovým odpadem
od 1. 1. 2020 ve Žloukovicích

V průběhu letošního roku byla upravena plocha za hasičskou zbrojnicí, kde bude možno ukládat kovový odpad. Dosud byl kovový odpad odkládán vzadu u parkoviště za hasičskou zbrojnicí
ve Žloukovicích na nezabezpečené místo. Bohužel ne-ukáznění občané či návštěvníci sem často
odkládali věci, které nelze využít jako druhotnou
surovinu a odevzdat je ve výkupnách kovů. Odpad
zde byl ukládán živelně a nekontrolovaně, místo
nebylo často ani řádně využito, protože se odpad
hromadil na kraji, také byl odpad ukládán i mimo
vyhrazené místo. Od prvního ledna následujícího
roku tato možnost odkládání kovového odpadu
končí a místo ní bude možno kovy odkládat vždy
každou neděli ve vratech, která jsou za budovou při
pohledu od řeky po pravé straně, tedy na opačném
konci budovy než kam se odkládal odpad dosud.
V neděli vždy od 14 do 15 hodin zde bude přítomen člen sboru dobrovolných hasičů, který od Vás
kovový šrot přijme. Odkládání kovového šrotu
na jiná místa je zakázáno ze zákona o odpadech
a jedná se o přestupek, který může být pokutován.
Než ale s kovovým odpadem na toto sběrné
místo vyrazíte, je dobré si připomenout, co sem lze
a nelze odkládat.
Lze odkládat: Zbytky kovových konstrukcí, nářadí a strojů (např. okapy, trubky, roury, rámy bicyklů), nepotřebný materiál ze železa či jiných kovů
SK NIŽBOR FOTBAL pořádá
(staré hřebíky, šrouby, plechy, dráty, armatury),
v sobotu 14. 3. 2020
Od roku 2020 budou členové Sboru pro
čisté kovové obaly (plechovky, kanystry).
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
občanské záležitosti osobně chodit gratuloNelze odkládat: Znečištěný kovový odpad např.
vat jubilantům dožívajícím se 75, 80, 85 let
se zbytky olejů, barev, tuků. Jakýkoliv nekovový
Další informace budou uveřejněny
a dále pak každý rok. Ostatní jubilanti obdrží
odpad. Pokud kovové konstrukce obsahují i nekona webu klubu: sknizbor.estranky.cz.
písemné blahopřání.
vové součásti (guma, plast, dřevo), tak je nutné je
odstranit předem.
Baterie a akumulátory – malé lze odkládat např.
v prodejně nebo u vchodu obecního úřadu.
Autovraky – odevzdávají se do speciálních zařízeUPOZORNĚNÍ	
  PRO	
  MAJITELE	
  PSŮ	
  
ní k tomu určených k ekologické likvidaci.
Poplatkyza	
  za
psy
rok
2020
třeba
uhradit
v ter- leden–březen	
  
Elektrické a elektronické přístroje (lednice, mraPoplatky	
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na	
  na
rok	
  
2020	
  
je	
  tje
řeba	
  
uhradit	
  
v	
  termínu	
  
mínu leden–březen 2020.
záky, sporáky, trouby, kuchyňské přístroje, rádia,
2020.	
  
televizory, monitory počítače, mobilní telefony):
Novela veterinárního zákona ukládá majitelům psů
od 1. 1.
2020 povinnost
mít své
zvíře
očipované.
VýNovela	
  
veterinárního	
  
zákona	
  
ukládá	
  
majitelům	
  
psů	
  
od	
  1.	
  1.	
  2jedná
020	
   se o výrobky se zpětným odběrem – za jejimkou jsou
pouze
mají čitelné
tetování
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své	
  zpsi,
víře	
  kteří
očipované.	
  
Výjimkou	
  
jsou	
  
pouze	
  psi,	
  kjich
teří	
  likvidaci
mají	
   platíte při koupi nového zařízení.
Staré výrobky odebírají prodejci nebo je můžete
dené před
3. červencem
2011.
Bez
psa2čipem
čitelné	
  
tetování	
  
provedené	
  
před	
  
3.	
  označení
červencem	
  
011.	
  Bez	
  označení	
  
psa	
  
odevzdat ve Sběrném dvoru v Berouně.
není platné očkování proti vzteklině. Majiteli psa neočipem	
  není	
  platné	
  očkování	
  proti	
  vzteklině.	
  Majiteli	
  psa	
  
Pro nebezpečné odpady lze využít vždy pravidelně
značeného čipem hrozí pokuta až 20 000 Kč.
neoznačeného	
  čipem	
  hrozí	
  pokuta	
  až	
  20	
  000	
  Kč.	
  
vyhlašovaný termín odvozu tohoto odpadu.

Životní jubilea

Upozornění pro majitele psů
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Vítání občánků
Slavnostní vítání nových občánků naší obce se v letošním roce
uskutečnilo v sále na zámku Nižbor ve dnech 29. 5. 2019 a 2. 10. 2019.
Starostka Kateřina Zusková přivítala celkem 12 dětí. Děti z mateřské
školy zarecitovaly básničky a za doprovodu kytary zazpívaly písničky
a poté se rodiče podepsali do kroniky, děti se fotografovaly v kolébce
a maminky dostaly kytičku a pro děti dárky.
Přivítány mezi naše občany byly v roce 2019 tyto děti: Josefína
Chroustová, Natálie Pilátová, Tomáš Dobročáni, Mikuláš Svejkovský, Kryštof Bednář, Pavel Maršoun, Kristián Nový, Dimitrios Piltikakis, Alice Truksová, Kristýna Štechová, Matyáš Rýdel
a Alexey Brezina.
Obec Nižbor, foto: Roman Dietrich
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Kroužek hokejbalu
při základní škole
V Nižboru již třetím rokem pokračuje
kroužek hokejbalu při základní škole.
Organizátorem je SK Nižbor a berounský hokejbalový klub Keltů.
Děti 2. – 5. tříd si díky organizaci kroužku mohou vyzkoušet sport, který k Nižboru
tak trochu historicky patří, a na místním
hokejbalovém hřišti jej mohou provozovat.
I hokejbalové hřiště prošlo v loňském
roce další drobnou kosmetickou proměnou
a zásluhou dobrovolníků z řad rodičů SK
Kelti bylo zmodernizováno osvětlení. Obec
pak zajistila částečnou rekonstrukci betonového věnce. Na hřišti, které je v provozu již
více než tři desítky let, pak zbývá udělat poslední a nejviditelnější krok – nakoupit a instalovat nový mantinelový systém.
-rn-

Fotbalový první poločas
Začátkem listopadu skončila první polovina sezony 2019/2020
a hráči všech mužstev SK NIŽBOR si mohou užívat zaslouženého
odpočinku.
Začněme u těch nejmenších – v kategorii přípravky sice nemáme
oficiální mužstvo ale „podhoubí“ chodilo trénovat pod vedením trenéra
Kamila Procházky do místní sokolovny a bude záležet na zájmu samotných dětí, jestli budou pokračovat i nadále.
Družstvo mladších žáků startuje v okresním přeboru a s bilancí 2 výhry, 2 remízy a 5 proher obsadilo sedmé místo v podzimní tabulce. Mužstvo měl na starosti Filip Filip, který působí už řadu let u mládežnických
týmů a využívá těchto zkušeností i v letošní sezoně. V řadách mladších
žáků startuje několik hráčů loňské přípravky; věříme, že jim zůstane chuť
do fotbalu a budou se zlepšovat.
Dalším trenérem u nižborské mládeže je Petr Nejedlý, který vede
mužstvo starších žáků. Jeden z nejkvalitnějších výběrů posledních let
suverénně vede tabulku okresního přeboru s náskokem sedmi bodů (bilance 8 výher a 1 porážka).
Všem třem jmenovaným trenérům, ale i rodičům, kteří jezdí a fandí
svým ratolestem, patří velké díky, protože práce s mládeží vyžaduje
hodně obětavosti a trpělivosti.
Další kategorií reprezentující SK NIŽBOR jsou dorostenci. U nich,
stejně jako u starších žáků došlo před sezonou k vytvoření společného mužstva s SK CHYŇAVA. Cílem bylo rozšířit a stabilizovat kádry obou mužstev a zatím se to ukazuje jako dobrý krok. Dorostenci
startují v okresním
přeboru (okres Kladno)
a po podzimu jim patří
čtvrtá příčka.
Vrcholem a cílem
každého fotbalisty by
mělo být prosadit se
v dospělém fotbale.
A právě mužstvo dospělých se v podzimní
části ukazovalo ve většině zápasů v tom nejlepším světle. Hned
v prvním kole sice Nižborští podlehli Praskolesům, ale v následujících dvanácti zápasech
vybojovali
jedenáct
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vítězství, a to znamená vynikající první příčku ve 3. třídě berounského
okresu. Mužstvo pod vedením trenéra Richarda Matějky má po podzimu na kontě 33 bodů a skóre 50:29.
Poděkování patří také divákům, kteří navštěvují domácí a někteří i venkovní zápasy jednotlivých mužstev, rodinným příslušníkům
hráčů, všem sponzorům a organizacím podporujícím fotbalový klub.
Nesmíme samozřejmě zapomenout na správkyni Lídu Fousovou a posádku zajišťující občerstvení ve stánku. A aby vše co nejlépe fungovalo
a fotbalisté a diváci měli co nejlepší podmínky, o to se snaží výbor
fotbalového oddílu ve složení: Jan Krubner, Miroslav Dvořák, Pavel
Hučko, Jaroslav Kubík, Jiří Veselý a Richard Matějka.
Za SK NIŽBOR sekretář Pavel Hučko

Nižborská hokejbalová liga
V nadcházejícím roce se opět rozběhne již 28. ročník nižborské
hokejbalové ligy. Loňský formát soutěže, kdy se nově hraje pouze
jednou za 14 dní, se osvědčil a po rekonstrukci hřiště je vše připraveno na novou sezónu. Soutěže se zúčastní již tradiční týmy: Diablo
Beroun, Mighty Riders Kladno, HC Lemra Nižbor, Žlubinec Kings,
Coyotes Hýskov, HBC Fretky.
V prvním zápase nového ročníku nastoupí proti sobě dva tradiční nižborské týmy: Žlubinec Kings vs HC Lemra Nižbor, a to
v sobotu 4. 1. 2020 od 9:00. Všichni příznivci hokejbalu jsou srdečně zváni na nově zrekonstruované hřiště v Nižboru. Více informací o průběhu soutěže najdete na www.nizborskyhokejbal.com.
Jan Lukeš
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V NOVÉM
VNa začátku září jsme přivítali mnoho dětí, pro které nastal první
den v životě, kdy se alespoň na malou chvíli odloučily od rodičů. Většina dětí byla velmi statečná, i když pár slziček ukáplo. Děti potřebují
poznat mateřskou školu jako bezpečné a přívětivé místo, ale bez jistoty, že maminka nebo tatínek pro ně brzy přijdou, to nejde. Důležité je
začít s postupným zvykáním, po troškách prodlužovat dobu strávenou
ve školce. Letos už máme toto období, které je pro někoho těžší, pro
jiného snazší, za sebou.
I na děti, které do naší mateřské školy chodí už několikátým rokem, čekalo tentokrát hodně novinek. Rekonstrukce topného systému
přinesla i nové podlahy, koberce, ba i nábytek. Celá mateřská škola je
nově vymalovaná, takže ze stěn sice zmizely některé oblíbené obrázky,
ale nyní máme spoustu místa na nové. S největším úspěchem se u dětí
setkalo nové vybavení šaten. Ale nesmíme zapomenout na to hlavní
– všichni jsme si rychle zvykli na nové ústřední topení, které je již
v plném provozu.
SAUNA
Nejstarší děti ze třídy Soviček již zahájily náš zdravotně-preventivní program, začaly navštěvovat saunu. Den, kdy se jde do sauny, je
u dětí velmi oblíbený, po saunování totiž následuje nejen odpočinek,
ale i spousta zábavných činností, než opět vyrazí ven do nevlídného
podzimního počasí. Díky laskavosti majitelů sklárny mohou děti opět
využívat saunu zcela zdarma. Děkujeme!

PODZIM VE ZNAMENÍ DIVADEL
Na uvítanou v mateřské škole jsme připravili klasickou pohádku
O zlaté rybce. Pro některé z mladších dětí to bylo první divadelní představení v životě. Rýmovaná pohádka s krásnými kulisami nás přenesla
do daleké země – až k moři, v němž žije kouzelná rybička, která plní
přání.
V představení O skřítcích, nepořádku a krupicové kaši, se děti dozvěděly, jak je důležité udržovat pořádek a jak se správně vaří krupicová kaše. Pohádka byla plná písniček s doprovodem houslí, kytary
a kontrabasu.
Interaktivní pásmo básní, písní a lidových zvyků Podzime, podzime, které k nám přivezla paní Matějcová, pomalu uzavírá další roční
období, protože teď už se, stejně jako vy, musíme začít připravovat
na Vánoce.

CO NÁS ČEKÁ?
V těchto dnech, kdy jsou Nižborské listy již na cestě k vám, se
mateřská škola chystá na výlet do Prahy. Pojedeme na velkou exkurzi
do svatostánku kultury, který by měl alespoň jednou za život navštívit každý z nás. V rámci vzdělávacího cyklu Hurá do Opery! si prohlédneme budovu
Národního divadla
doslova od sklepa
až po střechu. Naši
průvodci, kteří již
celá léta zprostředkovávají
dětem
i náročná kulturní
představení vhodnou formou tak,
aby jim přinesla
zábavu i poučení, nám tentokrát
představí prostory
divadla i jeho nádhernou uměleckou
výzdobu. Pokud
nám počasí bude
přát, vystoupíme
i na střechu Národního divadla,
odkud, tváří v tvář obrovským trigám, můžeme obdivovat nádherný
výhled na Prahu. Na závěr exkurze je připraveno představení Mozartovy opery Bastian a Bastienka, kterou slavný skladatel vytvořil již
v dětském věku. V operním představení, které je připravené tak, aby
mu rozuměly i malé děti, vystupují umělci ze Státní opery Praha.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Základní škola Nižbor: Po roce jsou tu opět Vánoce...
Milí čtenáři, není to tak dlouho, co jsme
vás zvali na společnou oslavu 130. výročí
založení naší školy, a již je tu další pozvánka, tentokrát na náš vánoční jarmark. Ale
nepředbíhejme. Pojďme se nejprve společně
ohlédnout za 27. září letošního roku, kdy se
naše škola otevřela všem svým příznivcům
a pamětníkům, aby společně s dětmi a učiteli
oslavili její kulaté narozeniny. A oslava to byla
opravdu vydařená! Velké poděkování patří
panu Jaromíru Peckovi, který se s námi ochot-

ně podělil o své badatelské poznatky v oblasti
historie školy, a zajisté i dalším pamětníkům
a pamětnicím, kteří svým vyprávěním zpřítomnili své vzpomínky mladším generacím.
Neméně velký dík patří všem dobrovolníkům
za skvělé pohoštění, které jen umocnilo všudypřítomnou přátelskou atmosféru tohoto výjimečného setkání.
Dříve než vás pozveme na náš avizovaný
vánoční jarmark, zastavme se u několika událostí adventu předcházejících. Jako každý rok
patřili i letos naši žáci k prvním návštěvníkům
výstavy nižborských zahrádkářů. Zámek provoněný zezdola až nahoru vůní františků je
lákal k prozkoumání a hlavně k nákupům dárečků pro své blízké anebo i pro sebe, zvláště
když na ně ze stolku prodávajících výmluvně
pokukovalo nějaké roztomilé háčkované či jinak vyrobené zvířátko.
Pokud budete mít poslední listopadový
pátek dojem, že ze školy slyšíte víření bubnů,
nebude to jen zdání. Zavítá k nám totiž lektor
hry na tento zvláštní hudební nástroj a všechny třídy postupně zasvětí do tajů bubnování.
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Děti tak budou mít kromě jiného jedinečnou
příležitost na vlastní kůži pocítit blahodárné
účinky vnímání rytmu a dynamiky bubnů. Den
poté, v sobotu 30. listopadu se můžete s našimi
žáky setkat při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku v areálu sklárny. Určitě budou
rádi, podpoříte-li je při zpěvu vánočních písní
a koled.
A tím se dostáváme ke slíbenému pozvání
na náš vánoční jarmark 12. prosince. Škola se
vám otevře již ve tři hodiny odpoledne. Budete
si moci prohlédnout vánočně laděnou výstavu žákovských prací a stejně jako v minulých
letech pro vás přichystáme pultíky s výrobky
od dětí i jejich rodičů, které si můžete zakoupit,
a tím přispět na další školní aktivity. Mezitím
se venku setmí a nastane ten správný čas pro
to, abychom se společně odebrali na školní
dvůr, kde začne slavnostní koncert žáků školy
a za zpěvu koled se rozsvítí vánoční stromeček.
Všichni přátelé školy jsou co nejsrdečněji zváni! A kdo rád zpívá koledy s našimi žáčky, bude
mít další příležitost připojit se k nim při rozsvěcení stromku ve Stradonicích 14. prosince.
Aby dětem čekání na Ježíška rychleji ubíhalo, a samozřejmě nejen proto, pojedou ještě několikrát na bruslení do Berouna. Druháci a tře-

ťáci se již od začátku října pravidelně účastní
bruslařského kurzu, nyní mají za sebou asi polovinu lekcí a pokroky jsou znát. Děti získávají
do těla stále více rovnováhy a pohyb na ledě si
užívají s narůstající radostí.
Také máte pocit, že tento rok je jaksi plný
významných výročí? Jedno z nich inspirovalo
i naši družinu. Pokud byste měli možnost vidět
plakáty, které děti vytvořily a vystavily v přístřešku na školním pozemku, hned by Vám
bylo jasné, o jaké výročí se jedná. Ano, píše
se rok 1969 a na Měsíci přistává první člověk!
Téma, které bude děti celý školní rok družinou
provázet, je Vesmír.
Milí přátelé a příznivci školy, než se naše
Země na své dráze kolem Slunce dostane
do bodu, kdy se u nás rozhostí nejdelší noc
v roce a nastanou Vánoce, několik týdnů to ještě
potrvá. Avšak již nyní Vám chceme popřát krásné a dobrou pohodou naplněné dny sváteční,
do nového roku 2020 hodně zdraví a životního
entuziasmu.
Ať jako naši školáci nedbáme na nějaké ty
pády a stále se s novým úsměvem na tváři rozjíždíme k dalším výzvám, které nám život přináší.
Za sbor zaměstnanců ZŠ Nižbor
Mgr. Radka Kašparová
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Není hasič jako hasič
V minulém vydání Nižborského listu jsem vám krátce představil naši jednotku požární ochrany zřizovanou obcí Nižbor.
Mimo jiné i v návaznosti na tento článek jsem zjistil, že je mnoho obyvatel, kteří netuší, že Hasiči Nižbor existují, nebot nás
znají pouze jako dobrovolné hasiče ze Žloukovic nebo ze Stradonic. Proto jsem se rozhodl struktuře, fungování a práci Hasičů
Nižbor věnovat trochu více.
Moderní legislativa rozdělila historicky vzniklé dobrovolné sbory
hasičů obcí a měst do dvou naprosto nezávislých subjektů. Prvním je
SDH (spolek dobrovolných hasičů) a druhým JPO (jednotka požární
ochrany). Jelikož „sbor dobrovolných hasičů“ nemá z právního hlediska žádnou formu, došlo ke změně na „spolek“, jako je např. spolek zahrádkářů nebo spolek chovatelů ptactva. Takový spolek ovšem
z právního hlediska nemůže vykonávat žádnou činnost potřebnou
pro povinné zajištění požární ochrany obce a nelze ho začlenit do IZS
(integrovaného záchranného systému). K tomu slouží takzvaná „jednotka sboru dobrovolných hasičů“ neboli JPO (jednotka požární
ochrany), kterou zřizuje obec.
Hasič – člen SDH obce je z právního hlediska běžným členem
spolku. Jeho jedinou povinností je chovat se v souladu se stanovami spolku tak jako u spolků jiných. V SDH se věnují především
společenským a sportovním akcím, přípravě mládeže, brigádám, ale
i osvětě a v podstatě přibližování hasičské činnosti široké veřejnosti.
Z hlediska výkonu hasičské činnosti v rámci požární ochrany obce
a integrace do IZS však nemá spolkové členství žádnou přímou souvislost.

Hasič – člen JPO obce je zaměstnanec obce vázaný platnou
smlouvou s obcí a navíc podmíněnou pravidelnou platnou lékařskou
prohlídkou na úrovni jeho kvalifikace. Takový hasič je již součástí
IZS a jsou na něj kladeny v podstatě stejné požadavky jako na hasiče profesionálního a obec mu je povinna pro dané kvalifikace zajistit školení a financovat vybavení. Obec může zaměstnat kohokoliv,
komu zajistí patřičná školení, ale je běžné a logické, že obce většinu
členů JPO volí z řad členů SDH. Jak SDH, tak JPO vystupují pod
jménem obce, členové jsou v podstatě stejní lidé, často sdílejí techniku a většina obyvatel nevidí mezi nimi rozdíl.
Nakonec se tedy dostáváme k tomu, proč je to tedy u nás v Nižboru tak zdánlivě nepřehledné. Stradonice mají svůj spolek dobrovolných hasičů, Žloukovice také, ale v Nižboru zanikl a bylo již dříve
rozhodnuto podporovat SDH obou menších obcí a tvořit jednotku
z jejích členů. Proto také členové JPO Nižbor jsou jak z SDH Stradonice, tak SDH Žloukovice. Garáže s technikou má JPO v každé obci,
abychom byli schopni zajistit optimální zásahuschopnost. Myslím, že
je dobré vědět, že Nižbor i přes absenci SDH své hasiče a dokonce
i hasičky má a že s nimi mohou obyvatelé počítat.

Pokud vás zajímá více či byste i vy rádi přispěli ke společné dobrovolné činnosti, neváhejte nás kontaktovat přímo nebo prostřednictvím naší obce. Naši činnost můžete také sledovat na facebooku:
https://www.facebook.com/HasiciNizborJPO/.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D, velitel JPO Nižbor

Soutěž o Putovní pohár na Berounce
Dne 7. září 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Stradonice soutěž „O putovní pohár na Berounce“. Již 21. setkání soutěžních sborů se uskutečnilo tradičně u řeky Berounky
v obci Stradonice.
Tohoto ročníku se kromě domácího družstva zúčastnili zástupci
sborů ze Žloukovic, Věšína a Malých Přílep v kategorii mužů. Ženy
byly zastoupeny družstvy ze Žloukovic a Malých Přílep Modrých.
Hasičky z Malých Přílep Modrých se této soutěže v požárním sportu účastnily vůbec poprvé. V předešlých letech se v době pořádání
soutěže na Berounce účastnily soutěží v tzv. Brdské lize.
Jako v předchozích ročnících se soutěž skládala ze dvou částí,
štafetového běhu a požárního útoku. Soutěž zahájil velitel sboru
František Votruba, který přivítal všechny přítomné. Mnoho sportovních úspěchů všem zúčastněným popřála starostka obce Nižbor
Kateřina Zusková.
Družstvu Stradonice se podařilo již po sedmé v řadě tuto soutěž
vyhrát, dosáhli nejrychlejšího času jak ve štafetě, tak i v útoku, a to
i přesto, že z důvodu absence dvou mladých členů sboru tyto museli zastoupit věkově starší, o to však zkušenější.
Jako druzí se v mužích umístilo družstvo z Malých Přílep, následované družstvem z Věšína a Hýskova. V ženské kategorii zvítězilo družstvo Malé Přílepy Modré.
SDH Stradonice
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Klub přátel Žloukovic (KPŽ) – činnost v uplynulém roce
Vážení čtenáři,
před více než rokem Vás Klub přátel
Žloukovic informoval o své činnosti s tím,
že se po polovině září roku 2018 chystají další akce. Jednou z nich bylo recesní setkání,
které pro nás připravily naše dámy a dívky
pod názvem Odplata Hadí stezky. Chlapci
a chlapi museli pod kontrolou svých partnerek konat činnosti, z nichž některé by jinak
v běžném životě téměř neprováděli. Všichni
si užili mnoho zábavy a smíchu.

Aktivní účast na výroční valné hromadě
Sboru dobrovolných hasičů je každoročně
poctou pro Klub přátel Žloukovic. Viceguvernér v diskusi poděkoval hasičům, vyzdvihl
důležitost jejich významné dobročinné práce,
popřál jim úspěchy při další činnosti a přislíbil součinnost Klubu.
Na počátku prosince 2018 uspořádal Klub
přátel Žloukovic nejen pro naše nejmenší
mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a čert
za pěknou básničku, písničku, nebo vtip roz-

V sobotu 6. října 2018 se opět konala tradiční Drakiáda na Hrachovce. Vítr skoro nefoukal, přesto se děti snažily, aby létací stroje
létaly. Počasí bylo skvělé, děti si ho užívaly.
I večerní posezení u ohně s hudbou bylo příjemným zakončením pěkného odpoledne.
V pondělí 22. října 2018 se konala jako
každoročně od 9. hodiny ranní Pěkná hodinka. Za hudebního doprovodu orchestru SLZA
účastníci uctili před pomníkem památku padlých, poté se přesunuli do restaurace, kde
minutou ticha vzpomněli na své kamarády,
kteří se již nemohou akcí účastnit. Následovala volná zábava až do pozdních večerních
hodin.
V polovině listopadu 2018 se kamarádi
sešli při vzpomínce na zesnulého guvernéra
Ivana Sirotka při příležitosti jeho nedožitých
kulatých narozenin u jeho totemu, kde krátce
tiše postáli a zapálili svíčku.
První adventní neděli minulého roku se
před hasičárnou i přes nepřízeň počasí sešlo
dost lidí, aby se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromku, který zde členové zasadili a který úspěšně přežívá současná
sucha. Vůně medoviny a svařeného vína byla
lákavá a v chladném a mokrém prostředí bylo
zahřátí horkými nápoji nezbytností.

dávali přítomným drobné dárky a všichni se
příjemně bavili. Tradicí se již stalo silvestrovské setkání kamarádů v Kamenitém campu, tentokrát dokonce i s výborným ovarem
vařeným v kotlíku nad ohněm. Přítomní postáli a zavzpomínali na zesnulé kamarády, jejichž jména jsou zvěčněna na pamětní desce.
A k nim toho dne přibyla další tabulka na památku našeho guvernéra Ivana Sirotka.
První novoroční setkání v roce 2019 se
konalo v hasičárně. Zábava byla vynikající,
opožděně byl šampaňským symbolicky znovu uvítán nový rok. Jako každoročně se při
tomto prvním setkání vydražily dárky určené těm, kteří se mikulášské nadílky nemohli
účastnit.
20. dubna se konala valná hromada KPŽ.
Valnou hromadou bylo zvoleno nové představenstvo Klubu, zhodnotila se činnost předešlého roku, byla podána a schválena zpráva o hospodaření, byli přijati noví členové
a schválen plán práce na rok 2019. Diskuse
přinesla nové nápady zahrnuté do plánu práce. Celkově je v letošním roce méně akcí,
nicméně činnost Klubu bude nadále bohatá
a různorodá.
Tentýž víkend se protáhl do Velikonočního pondělí, kdy početná skupina našich členů
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a hasičů obešla obec a navštívila své kamarádky za účelem vykonání tradičních rituálů.
Hned následující týden proběhla brigáda
na břehu řeky, kde se postupovalo dále při
vyřezávání náletů a čištění břehu. Poslední
dubnový večer patří každoročně sletu čarodějnic, kdy bylo částečně použito i dřevo zbylé z předchozí brigády. Za zvuků Bedřichovy harmoniky se opékaly buřty, děti si hrály
na čarodějnice a vládla dobrá nálada.
Zcela nová akce nazvaná Šnekhokej trochu navazovala na předchozí Fotbar neboli
líný fotbálek. Pravidla určovala, že se nesmí
zrychlit krok a už vůbec ne běhat, faulovat
a při hře se směly provozovat veškeré činnosti s hokejem nesouvisející, a to dokonce například svačit, popíjet, tančit či kouřit. Užili
jsme si zábavy dosyta a bavili se až do večerních hodin.
Hlavní akcí letošního roku byl hromadný
výlet do Krkonoš. Rezervovali jsme si prodloužený víkendový pobyt v penzionu Hubert
v Dolních Lysečinách, kde jsme se postupně
sešli, abychom v pátek večer byli kompletní
a mohli zasednout společně za stoly a povečeřet grilované prase. V sobotu ráno byla podniknuta hromadná výprava na naši nejvyšší
horu Sněžku, pro některé se jednalo o prvovýstup. Trochu jsme ale horolezectví ošidili
a většina z nás vyjela na Sněžku lanovkou.
Pěší sestup z hory byl však neméně náročný
a odměnou bylo posezení v pivovaru Trautenberg na Pomezních boudách, odkud nás
smluvní autobus odvezl zpět do penzionu.
Pobyt v penzionu byl natolik výtečný a jeho
personál vynikající, že na stejné místo vyrazíme i v příštím roce, a současná situace je
taková, že máme opět objednaný a předplacený pobyt po polovině června příštího roku
a podařilo se nám v krátké době penzion zcela
zaplnit.
Srpen byl jako obvykle na akce bohatší,
proběhl tradiční Běh Berounkou, který je historicky nejstarší akcí. Velká skupina masek
prošla řekou od skal až k hospodě. V polovině srpna se z nás stali vodáci, kteří volně
spluli Starou řeku od Roztok do Žloukovic.
A poslední víkend byl věnován loučení s létem. Odpoledne se sešlo mnoho dospělých
a dětí, opekli si buřty na ohni u hasičárny, děti
soutěžily v drobných disciplínách, byly obdarovávány sladkostmi a podobnými cenami,
které pro tuto akci zajistila obec. Po setmění se početný lampiónový průvod vydal obcí
za doprovodu heligonky pana Jiřího Tkadlece
staršího, kterému tímto patří obrovské poděkování.
Po polovině září se konala opět brigáda
na břehu řeky Berounky, kdy byl vyčištěn
další kousek břehu, a první sobotu v říjnu proběhla Drakiáda, tentokrát u křížku v polích.
Počasí sice velmi přálo drakům, ale silný vítr,
zima a mokro nepřály účastníkům a přiměly
je zahřívat se na místě vyrobenými horkými
nápoji. Akce byla nakonec ukončena v hasičárně, aby naše děti nenastydly.
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Pěknou hodinku jsem již na počátku zmínil. Sešli jsme se zase po roce, tentokrát v hasičárně a tradičně s orchestrem SLZA, kdy
si Bedřich po prodělané nemoci opět parádně
zahrál a my mu ze srdce přáli brzké uzdravení.
Nemohu samozřejmě zapomenout na spolupráci s dalšími spolky pracujícími v obci.
Jedná se zejména o hasiče, kterým pomáháme
při organizaci Žloukovického brodění, účastníme se jejich valné hromady a akcí, které pořádají, stejně tak, jako hasiči pomáhají nám.
Rovněž spolupracujeme s ochránci přírody,

někteří naši členové se účastní podzimních
brigád v rezervaci na Placině, vysazování
aleje ovocných stromů u křížku kolem polní
cesty a ochranáři zase spolupracují s námi
na akcích a brigádách v okolí řeky.
Obecní úřad nám všem vychází vstříc
a pomáhá zajišťovat nezbytnou podporu,
za což mu patří náš dík. Jmenované spolky se
vzájemně doplňují jak členskou základnou,
tak spoluprací a my se domníváme, že tato
spolupráce je pro nás občany a obec přínosem.
Richard Novák, guvernér KPŽ

Zubní pohotovost
v prosinci
n 7. - 8. 12. MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
n 14. - 15. 12. MUDr. Josef Holman, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 21. - 22. 12. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
n 23. 12. MUDr. Jakub Chrašťanský, Beroun, Holandská 123, tel.: 728 961 496
n 24. 12. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun,
Medicentrum, tel.: 311 746 414
n 25. 12. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice,
K Nemocnici 1106, tel.: 311 559 812
n 26. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun,
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 27. - 28. 12. MUDr. Jan Joukl, Králův
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 29. - 30. 12. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
n 31. 12. MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 1. 1. 2020 MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.
n Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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Vánoční LeMaJa

úterý 17.
prosince 2019
18:00
Přijďte si zazpívat
koledy, načerpat
vánoční atmosféru,
odpočinout si ve
shonu před Vánoci,
ženské trio LeMaJa
Vám zpříjemní večer.
Kaple sv. Liboria Stradonice
Vstupné je dobrovolné

Facebook LeMaJa

Obecní úřad připravuje:

n Divadlo Na Fidlovačce „DÁNSKÁ DÍVKA“
1. března 2020 od 15:00 hodin
Obsazení: Daniel Krejčík, Petra Hotváthová, Jiří Korn.
Vstupenky rezervujte včas!
ZÁJEZDY:
n Zámek Častolovice a Hrádek u Nechanic
14. května 2020
n Zámek Libochovice a Budyně nad Ohří
10. září 2020
n Na základě žádostí občanů se uskuteční dvoudenní „Výlet na MORAVU“ 26.–27. září 2020
Vinařství Nešpor
Moravská
Nová
Ves
Podrobnosti
ke všem akcím
budou zveřejněny
na obecních vývěsních tabulích.

Poděkování

Děkujeme paní Jitce Bornové za organizaci zájezdů, které pořádá pro občany naší obce. Zájezdy jsou
vždy perfektně připravené. Přejeme jí do příštího roku
spoustu elánu a doufáme, že se pod její režií budeme
moci zúčastnit ještě mnoha příjemných zájezdů.
Účastníci zájezdů
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. 2020
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