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Vážení a milí spoluobčané,
končí rok, v němž jsme oslavili 750. výročí
naší obce. Máme pocit – a ohlasy z vašich řad
i od přespolních návštěvníků ho potvrzují - že
počiny a akce, které k tomuto jubileu po celý
rok probíhaly, byly zdařilé a důstojné. Naplnil se tak s nadsázkou myšlený nadpis nad
jedním z prvních článků o plánovaných oslavách, že „budou takové, jaké si je sami uděláte“. A k tomu, že se opravdu vydařily, přispěli
jak jejich aktivní tvůrci, tak i všichni, kteří se
v hojném počtu akcí zúčastnili a vytvořili tak
bezvadnou kulisu a atmosféru.
Dlouho jsme přemýšleli, jak všem, kteří se
na všech úspěšných akcích letošního slavnostního roku podíleli, poděkovat. Začali jsme
psát jmenovitý soupis, ale pak jsme usoudili,
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že bychom byli velmi neradi, kdyby se na někoho nechtěně náhodou zapomnělo. Kdo se
o dění kolem oslav zajímal, sám si jistě udělal
obrázek o tom, kdo se tím či oním způsobem
do jejich přípravy a průběhu zapojil.
Proto jsme se rozhodli naše poděkování
touto cestou adresovat vám všem, bez jejichž
nasazení, nápadů a pomoci by oslavy výročí
obce nedopadly tak skvěle. A že se na ně bude
dlouho a po další generace vzpomínat, v to
doufáme. Připomínat nám je bude jak kniha starých fotografií, tak fotografie aktuální,
pořízené přímo z oslav. Jejich výběr bude celý
prosinec k vidění na autobusových zastávkách U Lípy, „u přejezdu“ a ve Stradonicích.
Takže ještě jednou velké díky vám všem!
Přejeme Vám požehnané a klidné Vánoce a do nového roku 2016 pevné zdraví, lás-
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ku, štěstí, hodně sil a pevných nervů v práci
i doma. Ať se Vám vyhnou pomlouvační
a škodolibí lidé a starosti všeho druhu. Naopak vám přejeme, abyste měli hodně důvodů k radosti a spokojenosti. Ať přetrvává klid
a pokoj a rodí se co nejméně zla.
Kateřina Zusková, starostka,
Pavel Hučko, místostarosta,
zastupitelé a zaměstnanci
obce Nižbor

Ohlédnutí za oslavami 750. výročí obce
Sobota 19. 9. 2015 - hlavní den oslav výročí obce. Během dopoledne bylo
možno využít dne otevřených dveří v místní sklárně. Hlavní atrakcí byl královský průvod, který tvořily jak historicky doložitelné osobnosti - král Přemysl Otakar II. s královnou Kunhutou Uherskou, Anežka z Kuenringu, Jindřich
z Lichtenburku, nejvyšší maršálek Českého království, Ondřej z Všechrom,
nejvyšší komoří Přemysla Otakara II., tak postavy smyšlené, které ale vycházely z popisů složení obvyklých členů královských dvorů v tehdejší době - nižborský purkrabí, dvorní dámy, královský šašek, zbrojnoši, kat a uhlíř.
Historický průvod v kostýmech, které většinou ušily „dvorní dámy“,
vyšel od základní školy směrem k cyklostezce. Pod dětským táborem byl
po příchodu průvodu v poledne slavnostně zapálen připravený milíř, který
postavil pan Cyrus ze Lhoty a dříví na něj poskytl podnik LČR, s.p. (děkujeme). Poté se průvod vydal po cyklostezce kolem malé vodní elektrárny,
kterou bylo možno si po celý den prohlédnout. Majitelé zde také připravili
skvělé pohoštění (také děkujeme). Poté se již průvod vydal směrem na Panskou louku, kde pokračoval program, který byl zpestřen vystoupením členů
královského průvodu a vystoupením tanečního souboru Plamínek. Navazující program byl sestaven tak, aby si pokud možno každý z diváků tzv. přišel
na své. Dětem byla určena první část programu, společné vystoupení dětí
z mateřské školy a rodinného centra, loutkové divadlo, dětská dílnička, kde
děti společně vytvořily maketu zdejšího zámku, kolotoče, bublinář apod.
V odpoledních hodinách se slavnostně pokřtila i nově vydaná kniha. Se
svojí zdravicí vystoupili hosté starostka města Berouna Šárka Endrlová,
senátor Jiří Oberfalzer a kníže Karel Schwarzenberg. Pro dospělé návštěvníky byl určen hlavně hudební program, při kterém se na podiu vystřídalo několik žánrů, od jarmarečních písní od skupiny Třehusk, dále country
v podání Dua Bozeman, importovaná přímo z Ameriky - kolébky této hudby. A také česká folková odnož tohoto hudebního žánru v provedení jednoho z nejpovolanějších interpretů - Wabiho Daňka, dixieland hrál Brass
band z Rakovníka, který vystupuje každoročně na festivalech této hudby

v zahraničí. A nebyli opomenuti ani příznivci tvrdého rocku, jimž byl
věnován závěr celého dne. Zahrála jim oblíbená místní skupina s výstižným názvem Bugr. Večer byl zakončen velkolepým ohňostrojem.

❱❱ Moderátor oslav a zastupitel obce Tomáš Hanák přivítal spolu se starostkou
obce Kateřinou Zuskovou a svým zástupcem „v královském převleku“ Pavlem
Hučkem na pódiu vzácné hosty - starostku Berouna Šárku Endrlovou, poslance
Parlamentu ČR Karla Schwarzenberga a senátora Jiřího Oberfalzera.

Nezapomnělo se ani na osvěžení návštěvníků oslav. To bylo zajištěno formou stánkového prodeje a zákoutími k posezení, umístěnými
po celé Panské louce.
Děkujeme panu Ivanu Hynkovi za bezplatné zapůjčení lodiček,
na kterých se bylo možno povozit po řece a paní Miroslavě Pondělíčkové za její „koňskou družinu“, na jejichž hřbetech se mohly povozit děti.
Obecní úřad Nižbor
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❱❱ Taneční vystoupení „dvorních dam“ pobavilo.

❱❱ Ukázka pálení dřevěného uhlí v milíři, který vyrostl u Berounky.

Oslavy 750 let
obce Nižbor

❱❱ Duo Bozeman

❱❱ Královský průvod prochází Nižborem.
❱❱ Loutkové divadlo pro nejmenší.

❱❱ Koncert Wabiho Daňka
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❱❱ Bublinář si po celý den určitě neodpočinul.

❱❱ Na Panské louce nemohly chybět kolotoče a jiné atrakce.
❱❱ Zakončení středověkého průvodu na Panské louce.

❱❱ Kapela z Poberouní Třehusk

❱❱ Rakovnický Brass Band

❱❱ Kouzelník vystoupil pro děti v nižborské sklárně.

❱❱ Rockové příznivce potěšila skupina Bugr.
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Obecní úřad Nižbor informuje
❱ ❱ Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Vážení občané, při posledním sběru, který se uskutečnil koncem listopadu, jsme
zaznamenali, že někteří z Vás donesli k odvozu igelity, kanystry, umělohmotné truhlíky a podobný odpad. Upozorňujeme, že v tomto případě se jedná o plastový odpad,
a pokud nejsou např. kanystry znečištěny od nějakých látek jako olej nebo barva,
patří tyto odpady do žlutých pytlů na plasty.

❱ ❱ Dotace na přístavbu základní školy
V rámci přerozdělování dotací (další kolo na Středočeském kraji) obdržela obec
zpětně dotaci ve výši 1,8 mil Kč na již zrealizovanou přístavbu jedné třídy k základní
škole.

❱ ❱ Pozvánka na zastupitelstvo obce





Jednání zastupitelstva obce se uskuteční 14. prosince 2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

❱ ❱ Adventní koncert Song Ladies

Srdečně zveme na koncert Song Ladies, který se koná
v kapli ve Stradonicích ve čtvrtek 17. 12. od 17,30 hodin.

❱ ❱ Modernizace veřejného osvětlení

V rámci modernizace veřejného osvětlení bylo rozhodnuto, že obec vymění poruchová světla na mostě v Nižboru a nahradí je novými LED světly. V době, kdy bude
tento list distribuován do vašich domácností, již pravděpodobně budou nová světla
na mostě svítit – doufáme, že k vaší spokojenosti.

❱ ❱ Dokončení rekonstrukce kaple ve Stradonicích
Obci se letos podařilo završit rekonstrukci
kaple ve Stradonicích.
V kapli jsou nové lavice,
na jejichž pořízení obec
získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
a dokončena byla také
oprava varhan.
Na Štědrý den v odpoledních
hodinách
budete mít možnost
nahlédnout do kaple
a varhany si poslechnout. Bližší informace
budou včas na informačních tabulích.

❱ ❱ Parkování na žluté čáře u pošty se nebude tolerovat
Opět upozorňujeme řidiče, že parkováním na žluté
čáře u pošty se řidiči dopouští
dopravního přestupku. Ti, co
zastavují „uvnitř“ žluté čáry,
se bezohledně chovají k chodcům, kteří nemohou vstoupit
na chodník, a ti, co parkují
„vně“ čáry, zužují jízdní profil
silnice. Nesprávné parkování může být nafoceno, jako
v tomto případě, a zasláno
k projednání na dopravní policii nebo může být přímo dopravní policií pokutováno.
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Zubní pohotovost
n 5. - 6. 12. MUDr. Zhovtonoga Ekaterina,
Beroun, Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
n 12. - 13. 12. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
n 19. - 20. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
n 23. 12. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun,
Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 24. 12. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Tř.
Pol. vězňů 40, tel.: 775 595 704
n 25. 12. MUDr. Besserová Jana, Beroun,
Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 26. 12. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 27. - 28. 12. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49,
tel.: 311 691 131
n 29. - 30. 12. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
n 31. 12. - 1. 1. 2016 MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 2. - 3. 1. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73,
tel.: 311 585 165
Pohotovostní služba je v době od 8:00 –
11:00.

Provozní doba
na Obecním úřadě
Nižbor
v době vánočních svátků
Poslední úřední den v letošním roce
bude pondělí 21. prosince 2015.
Obecní úřad bude opět otevřen
v pondělí 4. ledna 2016.

Očkování psů proti
vzteklině v roce 2016

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční
v pátek 8. dubna 2016. V Nižboru před základní školou od 16 hodin, ve Žloukovicích
před hasičárnou v 17 hodin a ve Stradonicích
na návsi od 17,30 hodin.

!

Přejeme neznámému
občanovi, který stačil
těsně před zahájením
školního roku ukrást
z truhlíku u pomníku
u základní školy čerstvě vysázené kytky,
které měly mimo jiné zkrášlit
žákům jejich cestu do školy (některým tu první) , aby mu pěkně
v jeho truhlíku rostly a dělaly
mu opravdovou radost.
Obec Nižbor
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Klub Makovičky ve školním roce 2015/2016
V novém školním roce se Klub Makovičky dětmi opět naplnil. Přivítali jsme se stávajícími dětmi i s několika novými
z Nižbora a širokého okolí. Jsme velmi rádi, že můžeme rodičům poskytnout alternativu ve výběru předškolního zařízení. Máme u nás zapsáno několik dětí, kterým menší kolektiv vyloženě vyhovuje a dělá dobře. I pro nově příchozí děti
byla adaptace v menším, i když pro ně novém a neznámém prostředí, pohodová. Všechny ji zvládly na výbornou i díky
starším dětem, které nám pomohly s vytvořením příjemného a kamarádského prostředí, za což jim velmi děkujeme!
Září bylo opravdu pestré. Děti se zúčastnily hlavních oslav 750 let
Nižbora a měly možnost vystoupit na velkém podiu s kramářskou písní
Tři Tamboři. Nervozita byla veliká, ale děti se vstupem na podium ujaly
statečně svých rolí a představení zvládly skvěle! S rodiči si pak užily celé
odpoledne na Panské louce, které se opravdu povedlo.
V září jsme shlédli divadelní představení Obr Finn od divadelního
souboru Krab, na které nás opět pozvala MŠ Sluníčko. Jsme velice vděční za možnost zúčastňovat se akcí jimi pořádaných. Děti z klubu Makovičky tak mají možnost být v kontaktu s dětmi, se kterými tu žijí, což je
velmi důležité! Děti, které od nás nastoupily v loňském září do nižborské první třídy, tak neměly problém „zapadnout“ do velkého kolektivu
z MŠ, velkou většinu dětí znaly - část jich navštěvovala Klub Makovičky
v předešlých letech a část potkávaly právě na společných akcích.
Dále jsme si užili výlet za Vojtou, Kubou a Matějem na Městskou horu
v Berouně, kde se děti vyřádily na dětském hřišti. Se čtyřmi předškolními dětmi jsme se vydali vlakem do Prahy do divadla Minor na představení ,,Mami už tam budem?“, na kterém jsme se velmi nasmáli a do budoucna Minor jistě ještě několikrát navštívíme.
V říjnu jsme navštívili berounské Muzeum, kde jsme oslavili Halloween a prošli si stezkou odvahy, kterou všichni statečně zvládli a odnesli si domu i malý dárek v podobě keramické medaile. Samozřejmě jsme
v Klubu dlabali i dýně, ze kterých šel až strach. Moc se dětem povedly.
Listopad nám přivál další nabídku od MŠ Sluníčko v podobě Mobilního
planetária s představením ,,Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“, kde
si děti srozumitelnou formou pohádky osvojily základní jevy astronomie.
Již pátým rokem jsme měli možnost přispět svými výtvory na opět velmi
zdařilou Zahrádkářskou výstavu, tentokrát na téma ,,Doba medová a gastronomie“. Děkujeme zahrádkářům, že s námi stále počítají.
V Makovičkách proběhlo také zimní focení s Barborou Veretovou.
Děti se fotily ve společenském oblečení a zahrály si na modely a modelky. Některé z nich si ti vyloženě užívaly.

Na co se ještě můžeme těšit v prosinci? Určitě na pečení a zdobení
perníčků, návštěvu Mikuláše s Andělem, na workshop ,,Vánoční speciál“, ze kterého si děti jistě odnesou spoustu výrobků a zážitků. Dále
na Vánoční besídku, která se bude konat v Cukrárně pod Zámkem.
A v neposlední řadě na zdobení stromečku a oslavu Vánoc v Makovičkách aneb ,,Možná přijde i Ježíšek“.

Mezi pravidelné aktivity Klubu patří návštěva solné jeskyně Solnička
v Berouně, kam dojíždíme městskou hromadnou dopravou. Výuka angličtiny letos poprvé probíhá pod vedením Jimmyho Bozemana, kterého
děti doslova zbožňují. Pohybová přípravka pro děti předškolního věku
s Petrou Němečkovou je také velmi příjemným zpestřením čtvrtečního
odpoledního programu. Této aktivity se u nás v malé tělocvičně mohou
zúčastňovat i děti, které klub nenavštěvují. Samozřejmostí jsou i každoměsíční dětmi i rodiči velice oblíbené pyžamové noci.
Děkujeme všem, kteří Klub Makovičky podporují.
Lucie Pavlíčková, lektorka, Silvie Kozáková, koordinátorka
www.makovice.eu/klub-makovicky

Lampionový průvod

Světla venku ubývá a tak jsme se v pátek
třináctého rozhodli společně s mnoha rodinami především s malými dětmi rozsvítit
alespoň na chvilku cestu od ZŠ Nižbor, ulicí
Stradonická, dále pak kolem břehu řeky Berounky, přes hřiště pod benzínkou. Mottem
lampiónového průvodu bylo především uvědomění, že svátek Svatého martina je připomínkou lidského soucitu a laskavosti.
Trasa sice s ohledem na mnoho malých
nožiček byla krátká, leč závěrem jsme měli

připravené pohoštění, které zajistila Cukrárna
pod Zámkem v podobě grilovaných klobásek
a jiných dobrot. Ochoz nad Jednotou se stal
po té jakýmsi hledištěm ke sledování show
princezny Ariany, která zpívala, hrála na loutnu a s polečně s ní se zapojily i děti s propůjčenými hudebními nástroji. Lampionový průvod
byl zakončen jejím ohňovým vystoupením.
Myslím si, že se nám podařilo rozsvítit hlavně

dětské dušičky a to bylo účelem. Před nadcházejícím zimním obdobím je světla v srdci přeci zapotřebí každému z nás. No řekněte, světlo
má moc zahnat tmu, nikoliv naopak, jak kdysi
dávno řekl moudrý J. A. Komenský.
Těšíme se na vás i v příštím roce, kdy
možná přijede na koni i svatý Martin sám
osobně.
Valeria Herega a Rodinné centrum Nižbor
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Krátce z mateřské školy
n Loutkové divadlo
V září přijelo k dětem do mateřské školy divadlo Krab. Klasická irská pohádka Obr
Finn vypráví legendu o dvou obrech, kteří se
tak hádali, až postavili přes moře chodník.
Loutkové představení o vzniku jednoho z divů
světa přispělo ke šťastnému zahájení školního
roku.
n Nižborské oslavy – 750. výročí
Děti z mateřské školy se nižborských oslav
zúčastnily s velkou chutí. Pod vedením paní
učitelky Mazancové si připravily vystoupení
s pohádkou O veliké řepě. Nebyla to ale obyčejná pohádka, nýbrž působivá pantomima
s hudebním doprovodem Ilji Hurníka.
n Exkurze na letiště
Díky pozvání jednoho z rodičů jsme si jeli
prohlédnout zblízka ruzyňské letiště. Tato exkurze je mimořádné žádaná, proto jsme ji museli objednat několik měsíců předem. Největší
zájem vyvolala pochopitelně letadla, zejména přílety a odlety. Děti si ale také prohlédly
odbavovací halu a povozily se autobusem
po letištní ploše. Prohlídka letiště samozřejmě uchvátila všechny chlapce, ale i dívky byly
nadšené – vždyť jak často si můžeme prohlédnout zblízka opravdové letadlo?
n Planetárium v nižborské sokolovně
Každý rok na začátku podzimu jsme jezdili
do pražského planetária. Postupem času už
naše starší děti znaly všechny podzimní programy, které Planetárium Praha nabízí, zatímco pro ty nejmenší zůstával výlet do Prahy příliš náročný. Rádi jsme proto využili možnosti
pozvat si planetárium přímo k nám.
V nižborské sokolovně bylo nafouknuto
mobilní planetárium, což je vlastně nafukovací stan s velikou kupolí. Děti ležely při sledování pořadu na žíněnkách, zatímco na celou
plochu kupole nad nimi byl promítán výukový
film. I nejmladší děti se tak mohly pohodlně

zúčastnit programu a formou pohádky se seznámit ze základními astronomickými jevy.
Děti byly promítáním tak okouzleny, že si
o něm povídaly ještě několik dalších dní.
n Do křivoklátských lesů
Poblíž hradu Křivoklát se nachází interaktivní lesní hřiště a informační středisko Lesů

❱❱ Při pátrání po původu obrázků z nižborského pexesa, které bylo vydáno k výročí obce, našly děti
z Mateřské školy „Sluníčko“ tuto obří houbu. Vatovec obrovský může mít, jak vidíte na obrázku,
plodnici větší než dětská hlava!
ČR. Již podruhé jsme měli možnost zúčastnit
se jednoho ze vzdělávacích programů určených pro předškolní děti. Pan revírník Šebek
připravil pro děti v rámci pořadu „Co vyprávěl
starý strom“ různé lesní hry a poznávací aktivity, všichni nadšeně hledali obrázky a pří-

❱❱ Mezi úspěšné luštitele obrázků z nedávno vydaného PEXESA se zařadila i Mateřská škola Sluníčko. Snímek zachycuje malé luštitele se svými paní učitelkami, poté, co si vyzvedli na obecním
úřadu odměnu.
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rodniny. Děti měly možnost poznat a porovnat různé druhy dřevin, dozvěděly se různé
zajímavosti o životě stromů a lesního společenství. Na závěr si děti zahrály na oblíbeném
lesním hřišti a došlo i na opékání špekáčků.
n Mateřská škola na zámku
I tento rok děti z mateřské školy vyráběly
exponáty na zahrádkářskou výstavu na nižborském zámku. Letos se staly autory výrobků snad nejmladší děti v historii – některým
výtvarníkům ze třídy Berušek byly jen 2 roky!

n Co nás čeká?
Prosinec je jako vždy měsícem plným
aktivit. Na začátku prosince si pojedeme
prohlédnout Muzeum Betlémů na Karlštejn. Děti si v muzeu také vyzkouší zdobení klasických skleněných vánočních ozdob.
Později nás čeká tradiční pečení perníčků
s maminkami, které nám pomáhají rozválet
těsto, vykrajovat i zdobit perníčky. Ta krása!
A jak jsou dobré! Dále se rádi zúčastníme Jarmarku, na který nás pozvala Základní škola
Nižbor. V posledním předvánočním týdnu
děti pozvou rodiče na vánoční besídky jednotlivých tříd...
...a před vánočními prázdninami se rozloučíme Vánočním příběhem plným koled v podání divadla Krab.
n Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kdo přispěli k tomu, aby bylo dětem v naší mateřské škole příjemně, aby bezpečně a s chutí
poznávaly svět, a aby vzpomínky na školku patřily v jejich životě k těm nejkrásnějším.
Za celý rok se na plnění těchto cílů podílelo mnoho lidí. Ať už přispíváte tvrdou prací,
dary, radou či milým úsměvem, všem vám děkujeme, jste pro nás moc důležití a hlavně děláte radost dětem. Přejeme vám krásně prožití
svátků a DĚKUJEME!
Kolektiv MŠ Sluníčko

Nižborský list

Co se dělo na ZŠ Nižbor od září do listopadu
První tři měsíce školního roku jsme
na ZŠ Nižbor zažili spoustu zajímavých
věcí. 1. září jsme slavnostně přivítali nové
prvňáčky, kterých se v letošním školním

ského zámku se ve dnech 13. až 15. listopadu
skvěly krásnými obrázky tematicky zaměřenými na podzimní přírodu a ovoce-zeleninu.
V těchto podzimních měsících se účast-

níme výtvarné soutěže k 70. výročí založení
UNESCO. Soutěž spočívá ve ztvárnění libovolné památky České republiky, která je
zapsaná jako dědictví UNESCO. Školní kolo
proběhlo v listopadu. Školní porotu nyní
čeká náročné rozhodnutí vybrat do dalšího
kola soutěže ty nejzdařilejší práce.
V tomto školním roce probíhají ve škole i nové zájmové kroužky – výtvarná dílna vždy v úterý od 16 hodin (vede paní
Mgr. Jana Trubačová) a keramická dílna
vždy ve středu od 16 hodin (vede paní vychovatelka Zdeňka Červenková).
Zprávy ze školní družiny
V letošním roce jsme zařadili do programu ŠD některé novinky. Každé pondělí probíhají výtvarné, hudební, soutěžní a sportovní
dílny. Každá vychovatelka si připraví nějakou

❱❱ Přivítání školáků 1. září na dvoře školy.
roce sešlo 21. Koncem září si děti pořádně protáhly těla při sportovním dnu. Žáci
všech tříd soutěžili celkem v šesti disciplínách. Dětem ze 4. a 5. třídy pokračovalo
vzdělávání v dopravní výchově v podobě
přednášky a ukázek na interaktivní tabuli.
Čekaly je i závěrečné testy, které dopadly
velmi dobře. Na jaře ještě děti čeká praktická zkouška z jízdy na kole na dopravním
hřišti v Berouně. V listopadu se ze všech
žáků na chvíli stali astronauti, kteří v mobilním planetáriu prozkoumávali hlubiny
vesmírných tajemství. První až třetí třída
shlédla vzdělávací pořady „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“ a „ Krtci aneb
co je tam nahoře“. Pořad „Astronomie pro
děti“ zaujal zase čtvrtou a pátou třídu.
Již tradičně se žáci ZŠ Nižbor podíleli
na výzdobě Výstavy zahrádkářů. Zdi nižbor-

❱❱ Mobilní planetárium.

❱❱ Halloween.
činnost a děti se rozdělí dle svého zájmu,
ve které dílně chtějí pracovat. Další naší novinkou je soutěž O poklad piráta Flinta, která
probíhá každý čtvrtek. Děti jsou rozděleny
do šesti posádek a soutěží pod svou barvou.
Třikrát v měsíci soutěžíme a poslední čtvrtek
jedou posádky na výlet. Zatím jsme navštívili
představení 3D kino a Muzeum voskových
figurín v Karlštejně. Soutěž probíhá po celý
školní rok a v červnu bude pirátův poklad
rozdělen vítězům. Dále se v listopadu ŠD
zúčastní celorepublikové akce na podporu
dětí nemocných cystickou fibrózou výrobou
větrníků. V prosinci připravujeme pro děti
vánoční nadílku s diskotékou a se soutěžemi.
Závěrem vás srdečně zveme na tradiční
Vánoční jarmark, který se letos koná 10. 12.
od 16 hodin.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Nižbor: Mgr. Pavel Stolín, Irena Nováková, Zdeňka Červenková
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden - březen 2016

Synáková Dagmar
Halama Ladislav		
Křeček Josef		
Günther Eduard		
Šlepr Josef		
Kalinová Libuše		
Homolka Karel		
Procházka Josef		
Benešová Jindra		
Švandrlík Václav		
Průša Jiří		
Bláha Josef		
Pospíšilová Jiřina		
Záleský Jiří		
Bonová Jaroslava		
Jonášová Hana		
Vacek Jan		
Procházková Ladislava
Zít Oldřich		
Šapovalivová Eduarda
Šapovalivová Miroslava
Lenická Miloslava
Sevald Zdeněk		
Hrudková Eva		
Váňová Růžena		
Vlhová Marie		
Bekárková Věra		
Vrbová Helena		
Homolková Milena
Kopecký Oldřich		
Šandová Blažena		
Krumpholcová Jana
Kellner František		
Ludvík Zdeněk		
Mudrochová Bohdanka
Urbanová Ivica		
Panoš Slavomil		
Červenka Jiří		
Policarová Alena		

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

Vítání nových nižborských občánků

V roce 2015 byly v sále na zámku v Nižboru starostkou společně se Sborem pro občanské
záležitosti a dětmi z Mateřské školy Sluníčko
uvítány do života tyto novorozené děti: Anna
Tumová, Jaroslav Hájek, Max Dietrich,
Eliška Veselá, Jaroslav Svejkovský, Magdalena Větrovcová, Anabel Kleinová, Viktorie

Kerlesová, Beata Braunová, Lukáš Tomek
a Tobiáš Pilát z Nižbora, Tomáš Týfa, Violet
Rákosníková, Jaroslav Pácl a Viktorie Bouzková ze Stradonic, Mirka Bukovská, Vojtěch
Deák a Michael Strnad ze Žloukovic.
Přejeme jim hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor ze dne 19. 10. 2015

Zastupitelstvo obce Nižbor schvaluje:
n Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí, ev.č. žádosti FRO/POV/022559/2015 na akci: Rozšíření základní školy a schvaluje starostku obce paní
Kateřinu Zuskovou jako oprávněnou osobu k uzavření smlouvy o přijetí výše uvedené dotace.
n Rozpočtová opatření č. 9.

Rybářské závody na Berounce

V sobotu 10. října se uskutečnily rybářské závody pro děti, které uspořádala MO
ČRS v Nižboru. Této akce se zúčastnilo 31 dětí. Chytalo se na jeden prut a závod probíhal ve dvou kolech. Ulovené ryby byly změřeny a po té vráceny zpět do vody. Na 1.
místě se umístil Ondřej Anýž s 862 body, 2. místo obsadila Anna Pavliková, která nachytala 643 cm a 3.místem se mohl pochlubit místní Šimon Pavel Válek s 597 body.
Největší rybu chytil Vojtěch Bíl a to tlouště, který měřil 30 cm. Celkem se nachytalo 57
metrů ryb. Během závodů bylo pro děti a příchozí zajištěno občerstvení a po vyhlášení
výsledků a převzetí cen všichni spokojeně odcházeli domů.
Jelikož se blíží konec roku, přeje výbor místní organizace všem členům a příznivcům Petrova cechu hodně zdraví a mnoho krásných zážitků u vody v roce 2016.
Petrův zdar!
Jaroslav Sevald
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Nová kavárna nejen pro pacienty
v Rehabilitační nemocnici Beroun

Novinky z Rehabilitační nemocnice Beroun
n Kavárna nejen pro pacienty
Nejen pacienti Rehabilitační nemocnice Beroun, ale i všichni příchozí, si mohou přijít jen tak posedět, vyřídit si maily,
něco přečíst při kávě či jiném nápoji, navíc s pestrou nabídkou různého občerstvení či výborných zákusků, do půvabné
nemocniční kavárny. Naleznete ji v 1. patře nové přístavby Rehabilitačního centra.
Její interiér, kde si zvláště nyní, kdy nám
skončilo hezké počasí, budete připadat
spíše jak v létě na mořském břehu, než
v nemocnici, je přímo oázou pohody a relaxace.

n Nemocniční lékárna
Otevření nové nemocniční lékárny,
u vrátnice berounské nemocnice, je jistě
dobrou zprávou pro všechny, kteří dosud
museli, s recepty od lékaře, ale i pro jiný volně prodejný lékárenský sortiment, do města. Lékárna v Rehabilitační nemocnici Beroun bude otevřena od pondělí do pátku
od 8:00 do 18:00.
n Plicní ambulance
Rehabilitační nemocnice Beroun nabízí
i široké spektrum ambulantní péče, zajištěné kvalitními odborníky. V nedávné době
k nim přibyl MUDr. Petr Průša, bývalý pri-

Papírovým průkazům ZTP a ZTP/P
skončí k 31. 12. 2015 platnost
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové
kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR)
začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu
2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve
frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí

vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.

mář plicního oddělení kladenské nemocnice. K tomuto lékaři do plicní ambulance
se mohou pacienti objednat prostřednictvím recepce ambulantních služeb na tel.
311 745 272. Plicní ambulance je umístěna
v přízemí budovy B.
Vlasta Dolejšová, mluvčí RN Beroun

Sbírka spacích pytlů,
zimního oblečení a bot
Terénní program Farní charity Beroun prosí o pomoc. Každý rok nám
pro lidi bez domova schází spací pytle,
zimní oblečení (bundy, kalhoty, svetry,
ponožky) a zimní obuv. Pokud byste
doma objevili některou z těchto věcí
a mohli ji darovat, přineste je, prosím,
na níže uvedené sběrné místo:
n Dům charity, Cajthamlova 169, Beroun – Zavadilka (PO-PÁ 7:30 – 15:30)
n Denní centrum pro osoby bez přístřeší, Bezručova 928, Beroun (PO-NE
8:00 – 15:30)
n Benefiční obchod Charitka, Plzeňská 117, Beroun (PO-PÁ 9:00 – 17:00)
n Benefiční obchod Charitka, Náměstí Svobody 135, Beroun (PO-PÁ 9:00 –
17:00)

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín konání: SOBOTA 14. května 2016

Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky		
STRADONICE
- na návsi			
NIŽBOR		
- Šňárová, na otočce autobusů
		
- na parkovišti u mostu		

8:15 – 8:30
8:45 – 9:00
9:15 – 9:30
9:30 – 10:00

Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla,
znečištěné hadry, výbojky, zářivky, odpadní oleje (max. 10 l), televizory (max. 1 ks),
mrazáky (max. 1 ks), ledničky (max. 1 ks), pneumatiky (max. 4 ks), vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks), autobaterie (max. 1 ks)
Eternit odevzdávejte v neprodyšných pytlích (malé množství)!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ MÍSTA JE ZAKÁZÁNO!
Obecní úřad Nižbor
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Nižborský zastupitel za katedrou
Je neděle 8. listopadu a do jedné z ulic v Praze, líně se vinoucích ke břehům Vltavy, zatáčí vínový Opel Corsa. Řidič zběžně přehlédne ulici a zacouvá o několik metrů zpět, kde podélně zaparkuje na poslední místo
v dlouhé řadě aut. Ve stejnou dobu již ve druhém patře soukromé vysoké školy sedí v učebně studenti netrpělivě čekající na pokračování jejich
dnešního kurzu. Jedná se o studenty manažerského studijního programu
Master of Business Administration (MBA), jehož dnešním tématem je
Ekonomika prodejních činností. Po dopoledním úvodu a teoretických přednáškách Ing. Jany Šturcové, Ph.D. následuje
odpolední, praktická část. Náplní tohoto
bloku je debata se dvěma hosty se zkušenostmi v oblasti podnikání a ochotou
podělit se o tyto zkušenosti s dychtivými
studenty. Jedním z hostů je Dušan Mlynarčík, zakladatel a majitel zlatnické dílny a prodejny šperků, druhým hostem
je Tomáš Hanák, herec, zastupitel obce
Nižbor, zakladatel a majitel restaurace
Zastávka Nižbor.
Přednáška Tomáše Hanáka začne vysvětlením, proč se úspěšný herec rozhodl
založit si vlastní podnik a jaké myšlenky
ho přivedly k nápadu vybudovat na starém zapadlém nádraží obce Nižbor originální a naprosto výjimečnou restauraci. Barvitým způsobem popisuje střet romantických představ s nepříjemnou realitou v podobě institucí, jejichž souhlas je nutný k podnikání, mnohdy nevstřícných úředníků
a občas i absence prostého rozumu v celém systému. Nechybí ani srovnání podnikatelského prostředí v České republice s ostatními evropskými
i mimoevropskými zeměmi. Přednáška pokračuje velice zábavným popisem běžného dne od otevření až po opakované půlnoční kontroly restaurace z důvodu spuštění alarmu. „Příčinou poplachu naštěstí nebývají
zloději v restauraci, ale pavouk, který se zabydlel na poplašném zařízení,“

uvedl pan Hanák. Dalšími pestrými příhodami je protkáno vyprávění
o hostech, parkovacích místech, zaměstnancích a o náročném provozu
celé restaurace. Pan Hanák se nezapomene zmínit ani o velké podpoře
a pomoci své manželky Barbory. Závěr přednášky je věnován dotazům
studentů a otevřené diskuzi.
,,Pan Hanák jako osoba z praxe předal studentům zkušenosti a rady,
které se nedočtou v žádné učebnici a je skvělým příkladem toho, že srdcem podniku je jeho majitel a jeho vize“
zhodnotila spokojeně přednášku Jana
Šturcová. Dále dodává: ,,Na rozdíl od jiných oslovených spolupráce s ním byla
velice příjemná. I přes nesmírné pracovní vytížení byl okamžitě ochoten přijet
v neděli do Prahy přednášet.“
Ačkoliv se přednáška konala v jednom z nejteplejších a nejvíce prosluněných listopadových víkendů, bylo to příjemně strávené odpoledne s množstvím
obohacujících,
prakticky využitelných informací,
podaných velice poutavým způsobem.
Dopolední teoretická část poukázala
na fakt, že bez jisté orientace v legislativě
a manažerských schopností je podnikání nadmíru obtížné. Avšak i přes
veškeré tyto dovednosti jsou to především schopnost improvizace a takové maličkosti jako keramický podtácek, belgický kalamář, listí rozházené po podlaze, domácí trnková limonáda, nevtíravý hlas Franka Sinatry
nebo pečlivě maskované kontrolky tím, co z podniku dělá ,,oázu klidu
a relaxace,“ jak uvedl sám její majitel. Odpolední přednáška pak ukázala,
že i seberomantičtější představy jsou uskutečnitelné a motivovala mnohé
studenty, pokud ne k úvahám o založení vlastního podniku, tak alespoň
k návštěvě restaurace Zastávka Nižbor.
Klára Šturcová

FOTOSOUTĚŽ 2015 JE ZA NÁMI

V neděli 8. listopadu večer byla v restauraci Zastávka zakončena letošní obecní fotosoutěž. Ačkoli téma „Do světa!“ nabízelo prakticky naprostou volnost, bylo množství – ale i kvalita - zaslaných snímků o něco nižší, než v předchozích létech. Přesto se opět objevily
mnohé skvosty, kvůli kterým má smysl v soutěži pokračovat i v dalším roce. Netradičně jsme letos nevyhlásili vítěze, ale ocenili jsme
drobnými dárky všechny, kteří se soutěže zúčastnili. Téma roku 2016 vyhlásíme počátkem příštího roku, ale fotit začněte nejradši
hned, protože „co nezvěčníte, to už se nevrátí“. Připomínáme, že na OÚ si stále ještě můžete koupit opravdu krásný KALENDÁŘ NIŽBORSKO 2016, který je obrazovým shrnutím minulých ročníků naší fotosoutěže. Těšíme se na Vaše snímky, přejeme Vám originální
pohledy na svět a pokud Vám uniklo vyhlášení letošního ročníku, rozhodně se podívejte na prezentaci na www.obecnizbor.cz.

❱❱ Pěvecký soubor FENIX se posluchačům představil na nižborském
zámku 9. září.
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❱❱ Nejen své nové publikace přiblížili 6. října v zasedací místnosti obecního úřadu fotografka Marie Holečková a spisovatel Otomar Dvořák.

Nižborský list

Obrazy Karla Zusky mile překvapily
Výborný nápad realizovaný ve výbornou
dobu s výborným ohlasem. Milé překvapení
nejen pro přespolní návštěvníky zahrádkářské výstavy ve dnech 13. až 15. listopadu,

neopakovatelné, jsou to dokumenty. Místní
návštěvníci dříve narození mnohé poznávají - že tahle budova už nestojí, tam zas že
bylo tenkrát ještě prázdno, kde dnes stojí

mateřská školka. Vzpomenou si před obrazem, jak vypadal starý most přes Berounku.
Nevím, kolik zdejších školáků výstavu vidělo, ale vím, že tady by se to vyučovalo
vlastivědě. Nejen krajinomalba byla umělcovým koníčkem. Namaloval i úžasně sugestivní potemnělá zátiší s kyticemi a dva
stejně působivé portréty, jakými se chlubí
mnohý věhlasný hrad, zámek či galerie.
Aby divení nebylo málo – výstava proběhla
v místnostech bývalé fary na horním nádvoří zámku, přesně zrenovovaných (geometrií
i barevností výmalby) do původního stavu
šikovným všeumělem panem Peckou. Díky
jemu má Nižbor k využití vlastní výstavní
prostory, tedy další silný magnet pro příští
návštěvníky Nižbora. Díky občanům, kteří obrazy zapůjčili, tato inspirující výstava
mohla vzniknout.
Jan Lukeš

ale i pro nás, občany Nižbora. Mnozí víme,
že pan Karel Zuska, manžel paní starostky,
rád fotografuje. Ale jen málo zasvěcených
vědělo, že jeho otec, pan Karel Zuska starší
rád a skvěle maloval. Žádné kýčovité jeleny
v říji, ale idylická zákoutí i široké rozhledy, které vyhledával především zde kolem
Nižbora. Zachycené pohledy jsou dnes už

Výstavu zahrádkářů shlédla bezmála tisícovka návštěvníků
Bezmála tisíc návštěvníků za necelé tři
dny od 13. do 15. listopadu zavítalo na nižborský zámek shlédnout výroční zahrádkářskou výstavu. Přesněji nejen shlédnout, ale
i poučit se, ochutnat, inspirovat se, nakoupit… I pobavit – a to hned na jejím začátku

neobvyklou podívanou na vznešené tanečnice ve středověkých róbách, členky už populárního stradonicko-nižborského spolku Plamínek. Na tema letošní výstavy – stolování
v různých časech – se podařilo pěkně naaranžovat slavnostní stoly s nádobím a kvě-

tinami k důležitým příležitostem a svátkům,
zájem budily i vystavené téměř zapomenuté
náčiní v kuchyních našich babiček. Ženská
vynalézavost, fantazie a šikovné ruce se
projevily všude, nejen v hlavním zámeckém
sále. Nechybělo nic z toho, co návštěvníci na takové výstavě očekávali, tedy různé
výpěstky, květiny i veškeré voňavé zboží,
šperky a další ozdůbky domácností, mlsky
všeho druhu i vítané občerstvení uvnitř zámku i na nádvoří. Taky soutěže, minidílny, kde
před zraky diváka vznikaly půvabné figurky,
poradnu mykologa, poradnu ovocnáře, květinářek…
Na výzdobě se podíleli i nejmladší občánkové Nižbora z MŠ Sluníčko a Makovičky
svými hezkými obrázky a dalšími výtvory…
Zápisy v návštěvní knize hodnotí výstavu
stejně jako v letech minulých velice příznivě,
hosté v ní děkují za příjemné zážitky, inspiraci, za možnost nákupu neobvyklých dárků
i mnohých užitečných věcí. Desítky rukou
tvořily tuto krásu desítky hodin. Takže dobrá
věc se podařila, všem tvůrcům uznání a zasloužený dík!
Jan Lukeš
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Cyklostezka Nižbor – Beroun

„Bezpečně za prací a vzděláním

Od roku 2012 se dojedou cyklisté po nově vybudované cykloste
cyklostezka byla vybudována za finančního příspěvku z Evropské
rozvoj. Ihned po svém otevření si získala velký okruh příznivců. Ka
řada cyklistů do práce. Ti se naučili využívat tuto cyklostezku
nedaleké frekventované silnici. V sobotu a neděli se cyklostezka n
rodiče s dětmi, kteří si na kole nenáročným terénem vyjeli na výlet
Nelahozeves - SK Nižbor 7:0 (3:0), SK
elektrárny na nedalekou dráhu BMX v Nižboru, kde na vybudov
Nižbor - SK Baník Libušín 2:1 (1:0)
cyklisté vyzkoušet své dovednosti. Zajet si také mohou po no
branky: Janovský, Sevald, FK Hýskov Hýskova, kde byla nedávno otevřena pamětní síň místního rodáka F
SK Nižbor 0:2 (0:0) branky: Kučera, F.
Obec po
Nižbor
realizátorem
celé stavby
partnery tohoto
Od roku 2012 se dojedou cyklisté
nověbyla
vybudované
cyklostezce
až doa Berouna.
Tato projekt
Matějka, SK Nižbor - Mšec 2:4 (0:3)
Beroun
a Krajskéz ředitelství
policie
kraje. CykT
cyklostezka
byla vybudována
finančního
příspěvku
Evropského
FonduStředočeského
pro
Od roku 2012
se dojedou
cyklistézaMěsto
po
nově
vybudované
cyklostezce
ažregionální
do Berouna.
branky: Sevald, Janovský, Hřebeč - SK
rozvoj.
Ihned
po svém otevření
si
získala velkýmobilitu
okruh příznivců.
Každý všední
den
po ní
jezdí
individuální
všem
skupinám
obyvatelstva,
a
to
bez
ohledu
cyklostezka
byla
vybudována
za
finančního
příspěvku
z
Evropského
Fondu
pro
regionn
Nižbor 5:0 (3:0), SK Nižbor - Zlonice
řada cyklistů do práce. Ti se naučili
využívat
tutovyužívají
cyklostezku
na rozdíl od
ježdění
po
nedaleNakonec
i
pěší
cyklostezku
jako
místa
pro
příjemnou
0:1 (0:0), Unhošť - SK Nižborrozvoj.
3:1 (1:1) Ihned po svém otevření si získala velký okruh příznivců. Každý všední den po proc
ní j
ké frekventované silnici. V sobotu a neděli se cyklostezka naopak stává doménou pro rodiče
Jen zopakujme pro připomenutí, že Náklady projektu činily celkem
branka: Valko, Velká Dobrá - SK Nižbor
řada cyklistůs dětmi,
do práce.
Ti
se
naučili
využívat
tuto
cyklostezku
na
rozdíl
od
ježděn
kteří si na kole nenáročným terénem vyjeli na výlet. Třeba kolem malé vodní elekt6:1 (3:1) branka: Kučera, SK Nižbor příspěvek
ze
strukturálních
fondůmuldách
EU činilsi6mohou
840 656,48
Kč a náklad
rárny na nedalekou
dráhu BMX
v Nižboru,
kde
na vybudovaných
cyklisté
nedaleké
frekventované
silnici.
V sobotu
a710
neděli
seKč.cyklostezka
naopak stává
doménou
Zdice 1:6 (1:1) branka: Janovský, Tatčinily
1
164,16
vyzkoušet své dovednosti. Zajet si také mohou po nově vybudované lávce do Hýskova, kde
terénem
vyjeli
výlet. průvod
Třebavkolem
maléPře
v
ran Rakovník B - SK Nižbor 1:2rodiče
np (0:1)s dětmi, kteří si na kole nenáročným
se letos
vydal ina
historický
čele s králem
byla nedávno otevřena pamětní Po
síňcyklostezce
místního rodáka
Františka
Nepila.
branka: Kaniok, SK Nižbor - Mutějovielektrárny na nedalekou
dráhu
BMX
v Nižboru,
kdeletého
na
vybudovaných
muldách
Obec Nižbor byla
realizátorem
celé
stavby
a partnery
tohoto
projektu
byly Obec
Hýskov, si mo
příležitosti
oslav
750ti
výročí
obce.

“A“ MUŽSTVO - I. B třída Střed. kraje
Áčku se na podzim opravdu	
   nedařilo
a po polovině soutěže přezimují na poslední příčce. Na jaře je tak čekají hodně
těžké záchranářské boje!

Cyklostezka Nižbor
Nižbor – Beroun
Cyklostezka
– Beroun
„Bezpečně
prací a a
vzděláním“
„Bezpečně
zazaprací
vzděláním“

ce 1:4 (1:0) branka: Kaniok, Městečko
Město Beroun
Krajské ředitelství
policiesiStředočeského
kraje.po
Cyklostezka
plně zajišťuje
cyklisté vyzkoušet
své a dovednosti.
Zajet
také mohou
nově vybudované
lávce
- SK Nižbor 5:1 (3:0) branka: Sevald,
individuální mobilitu všem
byla nedávno otevřena pamětní síň místního rodáka Františka Nepila.
SK Nižbor - Braškov 0:1 (0:1) Hýskova, kde
skupinám obyvatelstva, a to
Tabulka po 13. kole: 1. Obec
SK HřeNižborbez
byla
realizátorem
ohledu
na stáří a výšicelé
pří- stavby a partnery tohoto projektu byly Obec Hýskov,
beč 33, 2. Dynamo Nelahozeves 29,
jmu.
Nakonec
i
pěší
využívají
Město Beroun a Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Cyklostezka plně zajišťuj
3. Sokol Mšec 27, 4. Sportovní klub
cyklostezku jako místa pro
Zlonice 24, 5. TJ Unhošť 21, individuální
6. Baník
mobilituprocházku.
všem skupinám obyvatelstva, a to bez ohledu na stáří a výši příjmu.
příjemnou
Libušín 20, 7. Olympie Zdice 19, 8.
Jen
zopakujme
pro připoNakonec i pěší využívají cyklostezku
jako místa pro příjemnou procházku.
Tatran Rako Rakovník B 19, 9. FK Stejmenutí, že Náklady projektu
JenDobzopakujme
procelkem
připomenutí,
že Náklady projektu činily celkem 8 550 820,64 Kč, z toh
stav Hýskov 19, 10. Čechie Velká
činily
8 550 820,64
rá 17, 11. FK Chmel Mutějovice 15,
Kč,
z
toho
příspěvek
příspěvek ze strukturálních fondůzeEU činil 6 840 656,48 Kč a náklady z rozpočtu obce Niž
12. Sokol Braškov 14, 13. SK Ohnivec
strukturálních fondů EU činil
Kč.Kč a náklady z
Městečko 8, 14. SK Nižbor 8 činily 1 710 6164,16
840 656,48
rozpočtu
obcevydal
Nižbori činily
Po cyklostezce se letos
historický průvod v čele s králem Přemyslem Otakarem II.
“B“ MUŽSTVO - III. třída
1 710 164,16 Kč.
Rezervě Nižboru se poměrně
dařilo
příležitosti oslav
750ti letého
výročí
Po cyklostezce
se letos
vy- obce.
a do druhé poloviny soutěže vstoupí
dal i historický průvod v čele
z pěkného 5. místa se ziskem 25 bodů.
s králem Přemyslem Otakarem II. u příležitosti oslav
Chodouň - SK Nižbor B 1:3 (0:1)
750ti letého výročí obce.
branky: Nejedlý 2, Kučera, SK Nižbor
B - Vysoký Újezd 6:1 (1:0) branky:
Pick 2, Kučera 2, Nejedlý, Šimáček,
Srbsko - SK Nižbor B 0:3 (0:2) branky:
	
  
Halfar, Kučera, Nejedlý, SK Nižbor B Mořina 0:2 (0:0), Lužce - SK Nižbor
B 2:2 (1:1) branky: Halfar, Kučera,
Dne 16. 12. 2015 od 8 do 16 hodin bude v Nižboru na parSK Nižbor B - Zadní Třebaň 2:1 (2:1)
kovišti u řeky (naproti čerpací stanici) probíhat prodej vánočbranky: Halfar 2, Nový Jáchymov ních stromků.
SK Nižbor B 4:1 (1:1) branka: Šmíd,
Tmaň - SK Nižbor B 1:6 (0:4) branky:
Borovice černá vel. 150-250cm
390 Kč/kus
Kučera 3, Šmíd, Stuna, Boubín, SK
Smrk pichlavý (stříbrný) vel. 120-250 cm
390 Kč/kus
Nižbor B - Zdice B 3:0 (2:0) Branky: F.
Jedle
kavkazská
vel.
do
130
cm
390 Kč/kus
Matějka 2,Kučera, Karlštejn - SK NižJedle
kavkazská
vel.
130-330
cm
690 Kč/kus
bor B 4:0 (1:0), SK Nižbor B - Cembrit
Balení do sítě
20 Kč/kus
Beroun 4:2 (3:1) branky: R. Lukeš 2,
Boubín, vlastní, Svatá - SK Nižbor B
Veškeré vánoční stromky jsou 1. jakosti a pocházejí pouze
1:2 (0:1) branky: Kučera, V. Matějka,
z českých plantáží.
SK Nižbor B - Hudlice 4:5 (0:3) branPo domluvě možné dovézt zakoupený stromek až domů.
ky: Kučera 2, Halfar, R. Lukeš
Více na www.sknizbor.estranky.cz

Prodej vánočních stromků

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:
	
  
Radek Dolejš - Reklamní studio
Dalmat n vychází v nákladu 1 000 výtisků
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