Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

ZDARMA

Nižborský list
Vydává obec Nižbor

Číslo 3 - září 2014

Ročník 10

Vážení občané,
tento článek bych mohla začít psát
úplně stejně jako před čtyřmi roky: „Možná rychleji než voda uplynulo čtyřleté
volební období stávajícího zastupitelstva,
které jste si v posledních komunálních
volbách zvolili.“
Je tomu opravdu tak. V říjnu opět půjdeme k volebním urnám a budeme volit
patnáct zástupců, kteří následující čtyři
roky povedou naší obec. V tomto vydání
Nižborského listu jsme dali možnost stranám a hnutím, které v obci kandidují, aby
Vám představily své kandidáty a svůj program. Počet kandidujících opět převyšuje
počet volených zastupitelů, takže voliči
mají opravdu z čeho vybírat.
Abyste mohli zhodnotit práci stávajícího zastupitelstva, připravili jsme pro
Vás stručný přehled zrealizovaných akcí
za poslední 4 roky, přehled získaných dotací a několik hlavních informací o tom,
kam jsme za tuto dobu „obec dovedli“.
Tak jako před těmi čtyřmi roky musím konstatovat, že zastupitelstvo tvořilo
sourodý tým, který po celé toto volební
období konstruktivně pracoval. Největší
kus práce samozřejmě odvedla rada obce,
která v rámci svých pravomocí daných
zákonem o obcích je výkonným orgánem
obce a řeší většinu běžné agendy obce.
Velké poděkování také patří zastupiteli Jaromírovi Peckovi, který s naprosto
neutuchající energií pečuje o hřbitov,
kapli sv. Liboria, areál zámku a Fűrstenbergskou hrobku, kapličky, pomníčky…..
Naše poděkování samozřejmě patří
i všem občanům, kteří se se zájmem zapojili do veřejného života a byli nám při naší
práci nápomocni.
Rozhodně si při tomto bilancování
nemyslíme, že máme být nebo jsme úplně
se vším spokojeni. Samozřejmě, že i v naší
obci jsou problémy a věci, které by si zasloužily nápravu. Bohužel řada problematických záležitostí, které by si někteří z vás
přáli vyřešit, jde mimo oblast kompetencí
zastupitelstva nebo rady obce.
dokončení na 2. straně

❱❱ 1. září v nižborské základní škole. Do dvou tříd nastoupilo 30 nových prvňáčků.

Nejdůležitější zrealizované
akce v letech 2010 - 2014
Spolu s městem Berounem jsme z dotace
z regionálního operačního programu vybudovali cyklostezku z Berouna do Nižbora.
Z dotace ze Státního fondu životního prostředí jsme vybudovali cyklostezku
na Panské louce a postavili mostek přes
Habrový potok.
Po celé období pokračuje výkup pozemků od soukromých vlastníků, které se nacházejí pod obecními komunikacemi.
Obec má vyhotovený pasport místních
komunikací.
Ve spolupráci s Karlem Schwarzenbergem
jsme opravili areál Fürstenbergské hrobky.
S Vaší finanční pomocí jsme opravili
kapli sv. Liboria ve Stradonicích, nainstalovali jsme do její věže dva nové zvony a zahájili opravu varhan.
Pojmenovali jsme pro lepší orientaci ulice
v Nižboru.
Mateřskou školu Sluníčko jsme rozšířili o jednu třídu, vybudovali jsme ve třídách
nové sociální zařízení, od září 2014 jsme
prodloužili provozní dobu do 17 hod., provedli jsme sanaci vlhkého zdiva a z dotace

od Ministerstva životního prostředí jsme celou budovu včetně střechy zateplili.
V základní škole jsme nechali vypracovat
posouzení stávajícího stavu budovy, při kterém
se zjistilo, že je ve velmi špatném stavu krov
a střecha. Z důvodu včasné přípravy na zvýšený počet žáků jsme nechali vypracovat projektové dokumentace na výměnu krovu a střechy
a přístavbu jedné nové třídy k stávající budově.
Uvnitř školy každoročně něco vylepšujeme vybudovali jsme pro žáky novou počítačovou
třídu, na obědy již děti nemusí chodit do nedaleké školky, ale mají novou výdejnu jídla
přímo ve škole. Byla rozšířena kapacita sociálního zařízení ve škole, v některých třídách byly
opraveny omítky, obklady a vyměněno osvětlení. Z bývalé počítačové třídy byla vytvořena
klasická učebna. U školy je vybudováno hřiště
s umělohmotným povrchem. Provoz školní
družiny byl prodloužen do 17:00. Obec přispívá na výuku anglického jazyka a od letošního
roku bude jeden školní rok hradit mzdu dalšího učitele, aby mohla být rozdělena první třída
na dvě menší třídy.
pokračování na 2. straně
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Jako velmi důležitou informaci bych
na závěr dodala, že po celé volební období obec odpovědně hospodařila. Obec
předáváme do rukou nových zastupitelů,
které si zvolíte, nezadluženou. Neuvolnění členové zastupitelstva pracovali bez
nároku na odměnu, nikdo ze zaměstnanců úřadu, starostka nebo místostarosta
nepobírali žádné odměny nebo jiné benefity jako např. ošatné nebo podobné
příspěvky. Na účtu obce ke konci roku by
měla zbýt i částka, z které se dá sestavit
dobrý rozpočet na příští rok.
V době, kdy budete číst tyto řádky,
sice školní rok teprve začal a známky
budou školáci teprve dostávat. Pro nás
zastupitele naše čtyřleté období končí
a tu výslednou a nejdůležitější známku
dostaneme od Vás za několik málo dní.
Ať ta známka bude jakákoliv, poctivě jsme se všichni snažili v rámci našich
možností a možností daných platnou
legislativou, ve které věřte, není lehké se
pohybovat.
Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši
důvěru, kterou jste nám před čtyřmi roky
dali.
To, co bude dál, máte, nebo vlastně
máme, my obyvatelé Nižbora, Stradonic
a Žloukovic jen ve svých rukách, a o tom,
kam se bude ubírat obec, rozhodneme
svými hlasy 10. a 11. října tohoto roku.
Přeji nám všem rozumnou volbu.
Kateřina Zusková,
starostka obce Nižbor

Nejdůležitější zrealizované
akce v letech 2010 - 2014
dokončení z 1. strany
Ze získaných příspěvků od Nadace ČEZ
a Pojišťovny UNIQA došlo k vyasfaltování
zatáček na dráze BMX a vybudování dětských prolézaček na Panské louce.
Vyasfaltovali jsme parkoviště u BMX
dráhy, osadili dvě nové autobusové čekárny,
od září je zaveden ranní spoj pro školáky ze
Stradonic.
Z dotace od Ministerstva kultury jsme
provedli opravu krovu a střechy kapličky
ve Žloukovicích a do její zvonice nainstalovali nový zvon, který byl pořízen díky Vaší
štědré finanční pomoci, zejména díky Klubu přátel Žloukovic.
Po celou dobu jsme podporovali činnost
hasičů (příspěvky na činnost, opravy hasičských zbrojnic, pořízení techniky).
Drobné opravy ve zdravotním středisku, podpora pečovatelské služby, příspěvky
sociálně slabým jedincům, podpora spolků
sdružující handicapované občany.
Likvidace povodňových škod z roku
2013 včetně opravy cyklostezky a komunikace z dotace od Ministerstva dopravy ČR.
Oprava střechy na stodole v Hamburku.
Zámek Nižbor - jako členové MAS Mezi
Hrady jsme získali dotaci na vydláždění dolního nádvoří, z dotací od Ministerstva kultury jsme pokračovali v opravách omítek.

Dále pokračovaly opravy bytového fondu
a opravy komínů.
Prodloužení vodovodního řadu v Římě,
prodloužení vodovodního řadu k ZŠ a MŠ
Sluníčko.
Z dotace od Ministerstva životního prostředí jsme pořídili zametací stroj.
S úctou ke všem pochovaným jsme se
starali o vzhled místního hřbitova ve Stradonicích, prováděli jsme opravy památných
hrobů a vybudovali rozptylovou loučku.
Opravili jsme pomníčky, kříž na Hradišti, osadili nové informační cedule na oppidu
ve Stradonicích.
Vydali jsme ve spolupráci s panem L.
Fortuníkem publikaci Nová Huť - Nižbor,
historické pohledy a zahájili přípravy pro
vydání publikace starých fotografií Nižbora.
Prodloužili jsme úřední hodiny na OÚ.
Finančně podporujeme nižborské žáky
v Klubu Makovičky.
Podporovali jsme sport - příspěvky sportovním klubům, příspěvek na provoz sokolovny.
Podporujeme společenské a zájmové organizace - příspěvky pro včelaře, loutkáře,
charitativní organizace, ochránce přírody,
Rodinné centrum Nižbor, Sdružení zaměstnanců sklárny.
Vedení obce Nižbor

Co se naopak nepodařilo...
Bohužel jsou i věci, které Vás trápí a které nejde nebo zatím nešlo vyřešit nebo třeba
na jejich realizaci získat dotaci. Někdy jsou to věci, které ani nespadají do kompetencí
rady zastupitelstva obce.
Z nejaktuálnějších věcí je třeba zmínit, že:
- Den ze dne skončila provoz pojízdná prodejna, která zajížděla do Stradonic a Žloukovic. Marně za ní spolu s dalšími stejně
postiženými obcemi hledáme náhradu.
- Z personálních důvodů přesunula společnost Medicentrum ordinaci pediatra
do Berouna a ke konci roku ukončuje provoz ordinace zcela. Na to, zda má být v obci
pediatr, který by zde ordinoval jednou za tý-
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den nebo 14 dní, panují nejednotné názory. Řada maminek argumentuje tím, že ne
všichni chodí zrovna k pediatrovi, který zde
ordinuje, a pokud ano, tak kromě kontrol
v poradně se Vám málokdy stane, že Vaše
dítě onemocní zrovna v ten den, kdy zde
ordinuje, takže stejně musí jet do Berouna.
Bez pediatra je Hýskov a také v Chyňavě
dětská lékařka ukončila činnost.
Vedení obce Nižbor

Nižborský list

Jaké dotace se nám podařilo
získat pro Nižbor

Obecní úřad
Nižbor informuje:
❱ ❱ Vítání občánků
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že
nevíme, kdy dojde k otevření silnice na zámek, není možno stanovit
termín, kdy proběhne vítání občánků. Jakmile tuto informaci budeme
vědět, tak Vás budeme informovat.

❱ ❱ Upozornění
- pozor na zloděje!

V letošním roce získala obec dotaci z Ministerstva pro životní prostředí ČR na zateplení Mateřské školy Sluníčko. Práce se dokončují právě v době uzávěrky tohoto listu.
Dále obec obdržela dotaci z téhož ministerstva na zlepšení systému povodňové
služby a preventivní ochrany. Z této dotace
bude zpracován digitální povodňový plán,
dojde k osazení čidla vodní hladiny, doplnění bezdrátových hlásičů s reproduktory

a zlepšení přenosu signálu ( hlavní přínos
z této dotace by měl být pro obec Žloukovice, kde by mělo dojít ke zlepšení funkčnosti
bezdrátového rozhlasu). Realizace začne
probíhat na podzim tohoto roku
Z Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi
dotaci na opravy fasád a výměnu 10 ks oken
a 2 ks dveří na horním nádvoří zámku Nižbor. Realizace začne probíhat v září.
Obec Nižbor

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 10. října 2014
v době od 14:00 do 22:00 a v sobotu 11. října 2014 v době
od 8:00 do 14:00
4 Voliči trvale žijící v Nižboru budou volit v zasedací místnosti
OÚ Nižbor - okrsek č. 1.
4 Voliči trvale žijící ve Stradonicích budou volit v budově
TJ Hradišťan, Stradonice č. p. 36, okrsek č. 2.
4 Voliči trvale žijící ve Žloukovicích budou volit v místnosti
v budově č. p. 93 ve Žloukovicích, okrsek č. 3.
Každý volič musí mít s sebou platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro tento typ voleb se nevydávají žádné voličské průkazy.
Představení jednotlivých kandidátek na stranách 9 až 14.

Upozorňujeme občany, že v se
v obci Žloukovice zvýšil počet drobných krádeží. Věnujte prosím zvýšenou pozornost svým věcem a neponechávejte je bez dozoru.

❱ ❱ Uzavírka silnice
č. III/23617 v Nižboru
Opravu havarijního stavu výše
uvedené silnice provádí pro vlastníka silnice, kterým je Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, firma Ekotech Hořovice, s.r.o. V době uzávěrky tohoto
vydání není ještě známo, do kdy
uzavírka potrvá. Prosíme občany
o maximální pochopení, že opravu
bylo potřeba provést a není při ní
z bezpečnostních důvodů možné
ponechat provoz motorových vozidel.

❱ ❱ Sprejeři zase řádili
Tak nám to tady zase trochu vymalovali - spíš posprejovali. Pozornosti
našich „malířů“ neuniklo několik
dopravních značek, dvířek od rozvodných skříněk, viaduktů a trafo.
V případě, že by je místo sprejování
uspokojilo třeba něco natírat štětcem, je zde mnoho objektů, které by
bylo potřeba řádně přetřít - barvy
dodáme z úřadu.

Žádost o dotaci na základní školu
Ministerstvo mládeže a tělovýchovy vypsalo výzvu k předložení podkladů o připravovaných záměrech rozvoje výukových
kapacit základních a mateřských škol. žádost o dotaci na naši základní školu jsme
připravovali přes celé prázdniny a 28. 8.
2014 jsme ji odnesli do podatelny na ministerstvo. 1. 9. 2014 se nižborská starostka
Kateřina Zusková zúčastnila jednání s ministrem školství Marcelem Chládkem, kde
se tato problematika řešila.
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Komunální volby se blíží
Nikdy jsem neměla potřebu ani
snahu se veřejně vyjadřovat, dnes bych
se ale ráda s vámi, kteří čtou NL poctivě od začátku do konce, podělila
o svou zkušenost. Jsem tzv. Pražka
a dům v Nižboru jsme s mým tehdy
šumavským přítelem našli víceméně
náhodou. Z osobního hlediska jsem
moc ráda, jak jste nás přijali a že jsme
tu našli domov. Z hlediska praktického pak velmi oceňuji, že, byť uprostřed
nádherné přírody, máme k dispozici
veškeré vymoženosti moderní společnosti: plyn, vodovod, veškeré základní služby, net, školu, školky i spojení
do města. Vypadá to jako samozřejmost, ale po dobu mého působení v realitní kanceláři jsem měla možnost
navštívit mnoho obcí na Berounsku
a zdaleka ne každá, popravdě spíš
málokterá, splňovala takové standardy, na jaké jsme zvyklí v Nižboře.
Řeknete si, proč a co nám tím vlastně chce říct? Občas kolem sebe slýchávám: „Mě politika nezajímá“. Pokud
proto, že jste spokojení a nechcete nic
měnit, pak je to víc než v pořádku,
ale možná byste měli svým hlasem
poděkovat těm, kteří se o to zasloužili; pokud spokojení nejste, pak máte
možnost s tím něco udělat. Na rozdíl
od větších měst a obcí víte, koho volíte, jestli je na něj spolehnutí a drží
slovo. Aby to třeba nebylo podle hesla
jednoho mého bývalého kolegy: „Nikdo
ti nemůže dát to, co já ti můžu slíbit.“
A vybírejte dobře, další 4 roky pak uvidíte výsledky i svého rozhodnutí.
Tak pěkné babí léto a nashle u voleb!
K. Růžková

Nové dětské hřiště ve Stradonicích

❱❱ Dračí loď - herní objekt lodi obklopený pružinovými houpadly ve tvaru vln. Koresponduje
s umístěním na břehu řeky i s případnými záplavami. Dole herní prvek ve tvaru keltských mečů.
Díky obecnímu úřadu se i stradonické
děti konečně dočkají svého vlastního hřiště. Hřiště bude umístěno na krásném místě
u řeky, vedle cyklostezky kousek od lávky
a posezení u informační tabule. Protože
Stradonice patří díky své keltské historii
k památným místům naší země, chtěli jsme
tento odkaz předků zachovat i v tematickém
ladění hřiště. Aby si jak děti, které si na hřiště přijdou hrát, tak kolemjdoucí či kolemjedoucí uvědomili, že se nacházejí na místě
s košatou pamětí. Proto jsme se rozhodli
oslovit renomovanou výtvarnici Lenku Klodovou, která se kromě své autorské a pedagogické činnosti již léta zabývá vytvářením
originálních hřišť pro děti. Na svém kontě
má hřiště např. pro Zoologickou zahradu
Praha, řadu základních škol či obcí (z nám
blízkých třeba Lety u Řevnic nebo Křivoklát). Lenka Klodová vždy pracuje s daným

místem, jeho lidmi a jeho nábojem, její návrhy jsou vždy šité na míru dané lokalitě.
Pro stradonické děti tak připravuje keltskou
mozaiku složenou např. z prolézačky z kelt-

ských mečů, lavičky s motivem druidského stromu nebo dračí lodi. Hřiště se bude
realizovat na jaře 2015 ihned po opadnutí
hrozby velké vody.
Kateřina Jonášová

Sousedská slavnost otevřela ve Stradonicích prázdninové období
Společný zážitek, společné jídlo, společné veselí, přátelské popovídání, trocha sportu, spousta hudby a her pro děti. Takto pospolitě
jsme tentokrát oslavili konec školního roku a začátek sladkých prázd-
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nin. Povedenou sousedskou slavností. Formát sousedských slavností
je různorodý, ale neodmyslitelně k němu patří myšlenka sdílení a vzájemnosti. Každý, kdo se sousedské slavnosti účastní, by měl ke společnému stolu přinést také něco pro potěšení ostatních - vlastnoručně
uvařené jídlo, upečenou buchtu nebo to, co umí - zazpívá, zahraje,
zatančí, zabaví děti. Díky tomuto jednoduchému principu bývají slavnosti různorodé, veselé a bohaté. A bylo tomu tak i u nás. Slavnostní tabule před sokolovnou se plnila talíři a mísami dobrot, při jejichž
ochutnávání se příchozí měli možnost seznámit, popovídat nebo s koláčem v ruce fandit starším dětem, které obsadily renovované volejbalové hřiště. Celou atmosféru dokreslovala příjemná hudba v podání DJ
Pavla Šulce ze Stradonic, výstava přenádherných obrázků dětí z MŠ
Sluníčko a ženami z Makovic připravené hry pro malé děti – kreslení
čokoládou na jedlý papír, vypouštění obřích mýdlových bublin nebo
malování na kameny. Bonbónkem na dortu bylo podmanivé vystoupení vynikající místní břišní tanečnice Věry Havelkové, která místo bábovky přinesla své umění. Doufejme, že prošlapala cestu a inspirovala
ostatní a že se za rok můžeme těšit nejen na kulinářské, ale i na kulturní sousedské zážitky.
Kateřina Jonášová

Nižborský list

Kotlíkové dotace 2014

Z důvodu zavedení nového ranního školního autobusového spoje do Stradonic žádáme všechny „neukázněné“ řidiče, aby již neparkovali na žluté čáře u pošty v Nižboru. Zaparkovaná auta zužují jízdní pruh a autobus by zde měl problémy projet!



V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ POJEDE NOVÝ SPOJ NÁSLEDOVNĚ:
7:17
odjezd ze zastávky Nižbor U Lípy směr Stradonice
7:21
odjezd ze zastávky Stradonice - Náves
7:22
odjezd ze zastávky Stradonice U Hřbitova
7:25
příjezd do zastávky Nižbor U Lípy
7:26
odjezd směr Stradonice zastávka U Lávky, Hýskov, Beroun

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 18. 6. 2014
Stanovuje:
n počet členů zastupitelstva na volební období 2014 - 2018 na počet 15.
Ruší:
n svoje členství v MAS Mezi Hrady prostřednictvím Mikroregionu Hudlicko.
Schvaluje:
n Vstup do MAS Mezi Hrady (jako Obec
Nižbor).
n Zařazení obce Nižbor do územní působnosti MAS Mezi Hrady na období 2014
- 2020.
n Závěrečný účet obce za rok 2013 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 bez výhrad.
n Účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad.
n Rozpočtová opatření č. 4.
n Přijetí daru, pozemku p.č. 382/9, zahrady
o výměře 402 m2 v k.ú. Nižbor od stávajících
majitelů.
n Směnu obecních pozemků v k.ú. Stradonice, a sice p.č. 201/8 a p.č. 217/18 za pozemky ve vlastnictví ZD Mořina.
n Odprodej části pozemku p.č. 89/5 (cca 25
m2), jehož součástí je sklípek v k.ú. Nižbor.
n Zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 324/2 v k.ú. Nižbor ve prospěch SVJ
Nižbor 253.
n Přijetí revolvingového úvěru ve výši 2 mil.
Kč na období 1 roku.
n Vítěznou firmu na realizaci akce Zateplení MŠ Sluníčko.
n Záměr uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících formou přímého

zadání dle zákona č. 194/10 Sb. v platném
znění, mezi objednavatelem (Obec Nižbor
a Obec Hýskov) na straně jedné a dopravcem (PROBO BUS a.s., Pod Hájem 97,
267 01 Králův Dvůr, IČ 28170954) na straně druhé s účinností smlouvy od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2020.
n Zveřejnění informace o svém rozhodnutí uzavřít Smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících se společností PROBO BUS a.s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův
Dvůr, IČ 28170954, v Ústředním věstníku
Evropské unie.
n Rozšíření dopravní obslužnosti do obce
Stradonice.
Pověřuje:
n starostku obce k jednání o revolvingovém
úvěru a k podpisu smlouvy
Nesouhlasí:
n s prodejem části pozemku p.č. 566/34
a p.č. 566/19 v k.ú. Stradonice
n s prodejem části pozemku p.č. 140/1
v k.ú. Stradonice
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je zveřejněna pouze zkrácená verze
„Usnesení“. Celé znění „Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí
v kanceláři Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
obce: www.obecnizbor.cz, pod odkazem:
menu → úřední deska → zastupitelstvo.
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2000	
  

Středočeský kraj a Ministerstvo životního
prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu
výměny kotlů (dále jen „Program“). Cílem
Programu je snížení znečištění ovzduší
z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních
topenišť využívajících tuhá paliva.
HARMONOGRAM VÝZVY
Příjem žádostí od 8. září 2014, 9:00 hod.
Ukončení přijímání žádostí 31. října 2014,
13:00 hod. nebo v den vyčerpání alokace,
nastane-li tento den dříve
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
FINANČNÍ DOTACE
Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu STK nebo
Fondu a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz níže:
povinné označení kotle na obálce žádosti n
typ kotle n výše dotace
A n kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN
EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva n 40 000 Kč
B n kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN
EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva n 60 000 Kč
C n zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN
303-5 nebo vyšší n 55 000 Kč
D n plynový atmosférický kotel na zemní
plyn n 15 000 Kč
E n plynový kondenzační kotel na zemní
plyn n 20 000 Kč
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Na jedno podání může podatel doručit max.
1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně žádost na podací místo
v souladu s níže uvedeným.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce
pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje
na podacím místě: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Podrobné informace lze získat na stránkách
Středočeského kraje, pod odkazem Kotlíkové dotace 2014 (http://www.kr-stredocesky.
cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2014)
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Nižborský list
nejmenším dětem nástup do mateřské školy
a těžké chvíle při prvním loučení s rodiči.
Nejstarší děti ve třídě Soviček mají do svého programu již od loňska standardně zařazeno seznamování s angličtinou. Jednou
týdně se věnují hraní a zpívání pod vedením
rodilého mluvčího a přirozenou formou se
tak nenápadně začínají učit. Veškerá komunikace probíhá výhradně v angličtině. Pro
děti je to jeden z nejzábavnějších okamžiků
ve školce, cizí jazyk se jim tak spojuje s příjemnými zážitky. Na tento program navazuje posléze i výuka v ZŠ Nižbor. Do mateřské školy bude docházet logopedka, která
se bude podle přání rodičů věnovat dětem,
které potřebují zvláštní péči.

➽ Co nás čeká
Do mateřské školy letos nastoupilo velké množství nově přijatých dětí. Poprvé
po několika letech lze říci, že se podařilo uspokojit takřka všechy zájemce, kteří
přišli k zápisu. Děti jsou rozděleny do tří
tříd: Sovičky, což je tradičně třída převážně předškoláků, Stonožky, děti střední věkové kategorie a Berušky, nejmladší děti.
Třída Berušek je unikátní nízkým počtem
dětí ve třídě - učitelka se zde věnuje pouze 14 dětem. Individuální přístup a větší
klid ve třídě, která svou atmosférou připomíná spíše rodinnou návštěvu, usnadňují

➽ Ohlédnutí za minulým rokem
Červen je vždy ve znamení loučení se
školkou a zároveň měsícem mnoha aktivit.
Nejprve jsme měli díky spolupráci s jednou z maminek možnost okouzlující a přístupnou formou nahlédnout do tajů chemie
a fyziky. Jeli jsme do Národního divadla
na představení Čarokraj a prošli jsme tajemné zákulisí divadla se spoustou mytologických tvorů. Děti se zúčastnily tradičního výletu do Solvayových lomů, kde pro
ně byl přichystán bohatý program. Do mateřské školy přijel sokolník a předvedl nám
výcvik různých denních i nočních dravců.
Nad mateřskou školou kroužil vzácný raroh
i orel (na obrázku vidíte káně harrisovu).
Z každoročního Loutkofestu jsme si do mateřské školy „vypůjčili“ loutkové divadlo
až z Kolumbie a děti se seznámily s jihoamerickými tradičními hudebními nástroji.
Určitě jsme na něco zapomněli, ale teď nás
již čeká nový školní rok se spoustou nových
akcí. Děkujeme všem, kteří nám v loňském
roce pomáhali – bez vás by školka nebyla
tím, čím je. Děkujeme samozřejmě i těm,
kteří se jakkoli podíleli na náročné rekonstrukci – na každém člověku záleželo, aby
bylo vše provedeno včas a správně.
Eva Horváthová

Příjemnou tečkou posledních dní před
prázdninami byl pro děti Den s Lesy ČR
v Solvayových lomech a ukázka výcviku psů
na Panské louce, kde viděly policejní zásah

se psem, agility, obranu, poslušnost a asistenčního psa.
Všem žákům přejeme hodně úspěchů
a zážitků ve školním roce 2014/2015.

Mateřská škola v novém
V průběhu prázdnin souběžně probíhaly dvě mimořádně náročné rekonstrukce

➽ Zateplení
Možná jste si všimli velkého pohybu
stavebníků, těžké mechanizace a přesunu
obrovského množství materiálu na pozemku mateřské školy. Po celou dobu prázdnin
zde probíhalo zateplování budovy včetně
izolace základů a oprav střechy. Tyto práce
vyžadovaly náročnou spolupráci mezi stavební firmou, obecním úřadem, místními
řemeslníky a zaměstnanci mateřské školy.
Veškeré úpravy proběhly v rekordně krátkém čase. Děti si jistě všimnou nové krásně barevné omítky s veselými „lentilkami“
a nových schůdků před vchody do tříd.
Věčně odrbané rohožky nahradily moderní
čisticí zóny. Rododendrony, které byly vykopány před zahájením stavebních prací, se
před pár dny vrátily v plném zdraví na svá
místa před třídou Soviček. Ale hlavně se
všichni těšíme, že nám v zimě bude tepleji.
➽ Rekonstrukce sociálních zařízení
Mezitím uvnitř školy nenápadně praco-

vali další řemeslníci na rekonstrukci WC
a umýváren ve třídě Stonožek. I poslední
původní sociální zařízení tak ustoupila modernímu vybavení a na Stonožky čeká krásná modrá mozaika, kterou znají z ostatních
tříd. Spolu se zateplením budovy tak jde
o zřejmě největší stavební zásah za dobu
existence mateřské školy.

Zpátky do školních lavic
Prázdniny utekly jako voda. Tradičně
jsme zahájili nový školní rok na našem hřišti. Přivítali jsme 30 nových prvňáčků, kteří
byli rozděleni do dvou tříd, aby jejich výuka
probíhala v klidné a pohodové atmosféře
menšího kolektivu. Všechny děti byly překvapeny z toho, jak se přes prázdniny naše
škola změnila k lepšímu.
A co se tu změnilo? Přibyla nová malá
třída, nové osvětlení ve třídách, linolea,
umyvadla, obložení, nábytek, a dokonce je
i nově vymalováno. Ve třídách jsme si připomněli úspěchy loňského školního roku.
Děti vzpomínaly například jak na meziškolním turnaji ve vybíjené obsadily krásné
druhé místo nebo jak v lehkoatletických závodech v Berouně, kde soutěžilo 20 základních škol z okresu, vybojovaly šesté místo,
což byl velký úspěch.
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Rozmarné léto
na Panské louce

Konec loutkového divadla v Nižboru
aneb Kdo zachrání Pavouka?
Nezpochybňuji, že místní občané mají
dnes větší starosti než udržení divadla pro
své nejmenší ratolesti při životě - například
jaké komplikace přinese nutná uzavírka silnice k zámku, jak dopadnou komunální volby, co bude dál s kdysi vyhlášenou restaurací U lípy a další… Bude, nebo nebude-li
hrát Pavouk na počátku prosince a příští
rok, je zatím ve hvězdách. Jako to ostatní. Spíš ale v lidech, jako to ostatní. Když
bude málo schopných a ochotných lidí,
věci samy nepokročí k lepšímu. Pamětníci
si dokážou vzpomenout na pohádky, které
se hrávaly v divadýlku nižborské sklárny,
nepamětníky asi udiví, jak je možné, že tolik šikovných ochotníků-loutkoherců měla
obec ještě před lety. Spolu s prvním principálem Josefem Tkadlecem hrál pan Munzar, pan Dlouhý, pan Jaroslav Mašek starší,
paní Mrkáčková, pan Krill, paní Bornová,
pan Krejčík, paní Jejkalová, pan Drábek,
pan Vlha - dnešní principál a možná ještě další… Kdeže ty loňské sněhy jsou. Ještě
nedávno soubor Pavouk sehrál pohádku,
kde vystupovala celá početná brouččí rodinka, protože soubor měl ještě i mladé
ochotníky - Táňu, sestry Malychovy, Vaška
Stainbacha, Vlhu mladšího, Anetu a Elišku, zapojily se maminky Veronika, Kamila,
Zlatka, Olina, loni ještě i tatínek Slávek se

svým hromovým hlasem a Honzík Krásl
svýma šikovnýma rukama ovládal složitou
techniku. To už se psaly vlastní pohádky,
kde postaviček stále ubývalo a ubývalo, až
letos v létě se nedala zahrát ani „oholená“
Červená Karkulka - scénka s pouhými třemi loutkami. Nebylo, kdo by je vodil. Pár
mladých teď studuje a daleko dojíždějí, pár
členů se odstěhovalo, pár odešlo za prací
dál od Nižbora…
A jsme u merita věci: Jestli se Pavouku
brzy nepřihlásí pár ochotných nových členů, pak se obávám, že pohádka už žádná nebude. Na unikátní drahé loutky časem sedne prach a šaty jim sežerou moli. Skončí-li
tak místní dlouholetá loutkářská tradice, už
ji pak sotvakdo znovu vzkřísí. Nebo ji nenecháte zaniknout a přece jen se někdo najde,
kdo se nebojí zvládnout roli vodiče loutky
v příští pohádce? Jen pár měsíců v roce,
jednou týdně, hodinku, někdy dvě, třeba
od pěti, až se vrátíte z práce nebo ze školy,
je to příliš velká ztráta času? Ti prckové i jejich doprovod vám jistě rádi za vaši snahu,
až se opona zavře, vděčně zatleskají. Prosím
pouvažujte, poptejte se a nejlíp rovnou přihlašte třeba u principála Vlhy, u pana Lukeše, u Veroniky Vlkové nebo u Honzy Krásla,
„posledních mohykánů“.
Za nižborské loutkáře Jan Lukeš

Slova Františka Nepila O mluvení a mlčení nám jako vzpomínku na 19. výročí úmrtí pana spisovatele zaslala paní Bohumila Fetterová.
František Nepil * 10. 2. 1929 + 8. 9. 1995
O Mluvení a mlčení
Slovo je lékem a je potravou.
Ne každé, právě tak jako ne všechno, co je
potravou, je někdy k jídlu. A pak - i v tomto
světe plném diškkécí, všimného a jiných numismatických projevů, je slovo i odměnou,
a ne malou.

Každý máme svého mistra, svého nadřízeného a někoho, na jehož slovu nám záleží.
A také každý jsme někomu mistrem, někomu
nadřízeným a každý máme někoho, komu
záleží na našem slovu.
Slovem mu zpěkníme den a někdy i život.
Anebo mu ho otemníme - když mlčíme
ve chvíli, kdy na naše slovo čeká.

Rodinné centrum Nižbor a obec Nižbor
se společně s mladými architekty ze sdružení
Nezevli jen tak! chystají na akci V Nižboru se
zevlí krásně aneb Rozmarné léto na Panské
louce. Sdružení Nezevli jen tak! propojuje
studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze
s menšími obcemi s tím záměrem, aby mladí
architekti poznali realitu a něco smysluplného a krásného v úzské spolupráci s místními
lidmi a pod dozorem odborných konzultantů
z fakulty pro danou obec vytvořili. Sdružení
se podařilo např. pro Srbsko postavit originální dětské hřiště nebo podél cyklostezky z Berouna na Srbsko již dobře známá „zevlítka“.
Akce se pořádají formou intenzivního pětidenního workshopu, v jehož průběhu skupina studentů pracuje v dané lokalitě s daným
materiálem. Workshopu předchází několik
plánovacích setkání s občany a zakončuje ho
oslava s koncertem či divadelním představením a vernisáží díla. Pokud vše půjde podle
plánu, můžeme se již v příští plavecké sezóně
těšit na nové odpočinkové prvky ve stylu Rozmarného léta na Panské louce. Více o Nezevli
najdete na www.nezevli.cz.
Kateřina Jonášová

Fotosoutěž? Uzávěrka již 10. října!
Své snímky do letošního, již 4. ročníku obecní
fotosoutěže s podtitulem „To se jen tak nevidí“ posílejte do 10. října na mail obec.nizbor@
telecom.cz (do rubriky „předmět“ napište, prosím, FOTOSOUTĚŽ). Porota v tradičním složení
Kateřina Jonášová, Kateřina Zusková a Tomáš
Hanák pak pečlivě vybere nejzajímavější fotografie. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek
24. října od 17:00 v nádražní restauraci Zastávka. Těšíme se!

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2014
Fleišnerová Libuše
Bidrmannová Věra
Bouška Jaroslav 		
Šturc Jaroslav		
Sevaldová Václava
Krill Jiří			
Tkadlecová Danuška
Ondráčková Marie
Hladká Alžběta 		
Rozsypalová Eva 		
Roubal Václav		
Luláková Marie		
Procházková Helena
Brom Jiří		

84 let
75 let
94 let
82 let
75 let
83 let
81 let
70 let
94 let
81 let
87 let
83 let
80 let
70 let
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Centrum Na Verandě
Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která je málo soběstačná
nebo nesoběstačná a vyžaduje péči 24 hodin?
K těmto účelům jsme otevřeli Domov
pro seniory v Berouně „CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.“, Wagnerovo náměstí
č. p. 1541 Beroun. Náš domov nabízí kvalitní
a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský
a přátelský přístup profesionálních pečovatelek, domácí stravování.
Patří mezi neziskové organizace a byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně
postiženým a chronicky nemocným lidem,
kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu potřebují fyzickou a psychickou pomoc
a jsou tak závislí na pomoci jiné osoby.
Posláním Domova pro seniory CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. je poskytovat
pobytové, sociální služby seniorům a ostatním
osobám, které z důvodu ztráty schopnosti zajistit si základní životní potřeby, nemohou trvale
žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Všechny poskytované služby směřovat tak, aby
obyvatelé žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků.
Kontakt: Jaroslava Mostecká, ředitelka,
tel.: 739 534 373, Vladislava Karešová, sociální
pracovnice, tel.: 606 571 449

Zájezd Sdružení zaměstnanců sklárny Nižbor
26. srpen 2014. Jaký byl? „Automobilka
zajímavá, zámek hezký, ukážu fotky. Počasí blbé…“ Tak a podobně referovali účastníci neúčastníkům a měli pravdu. Exkurze
do obřího závodu na výrobu automobilů
Škoda v Mladé Boleslavi byla plná překvapení. 20 tisíc zaměstnanců, ohromující rozloha! Nejdřív hala plná nablýskaných aut
od nejstarších modelů po nejnovější v rozsáhlé expozici o dějinách závodu od první
továrničky až do dneška. Pak jsme procházeli výrobními halami. Viděli jsme tam
práci na nejmodernějších strojích, ale v nepříjemném hluku - to vše s profesionálním
výkladem průvodkyně, přenášeném po radiu každému rovnou do sluchátka. Udivilo
nás ještě něco - nízký plat řadového dělníka
za 8 hodin náročné práce denně s půlhodinovou přestávkou na oběd. Popojeli jsme
na zámek Loučeň a tam už byla pravá pohoda. Tady nás trpělivá a skvělá průvodkyně při cestování mnoha síněmi seznámila
s nelehkým osudem zámku i jeho majitelů,
především ze šlechtického rodu Thurn-Ta-

xisů. Procházce rozlehlým a krásně upraveným parkem překáželo celodenní vytrvalé
krápání, ale i tak v něm mnozí zkusili projít
některým z rafinovaných labyrintů. Zájezd
připravila Jitka Bornová, autobus řídil pan
Spal, takže zájezd nemohl dopadnout jinak
než zase výborně.
P. S. Sdružení zaměstnanců sklárny
Nižbor připravuje ještě další zájezd, a to
dvoudenní do sklípku na Moravu, do Mikulčic, na dny 20. - 21. září 2014. Přihlášky
a podrobné informace jako vždy ve vrátnici
sklárny.

VÝKUP JABLEK
KDE: Beroun - areál bývalého cukrovaru
(dnes kovošrot), vedle nádraží ČD
KDY: CELÝ TÝDEN NONSTOP
Kontaktní osoba: p. Mayer
Tel.: 608 222 305

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 1. listopadu 2014

Domácí zdravotní péče s. r. o.
se sídlem v Berouně v ulici Pražská
108/10, 266 01 Beroun - Závodí, hledá k dlouhodobému pronájmu nebytový
prostor v Nižboru na zřízení kontaktního
místa. Kontaktní pracoviště musí mít
minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení.
Kontaktní osoba: Mgr. Válková Monika
Telefon: +420 357 271
Email: valkova.monika@seznam.cz
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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 je nutné odevzdávat v pytlích !!!!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami !!!
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ MÍSTA JE ZAKÁZÁNO!
Obecní úřad Nižbor

Nižborský list

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
NIŽBOR, STRADONICE, ŽLOUKOVICE
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech práce pro rozvoj obce se na Vás opět obracíme
s hodnocením uplynulého období a s žádostí o Vaši důvěru na další
čtyři roky.
SNK N-S-Ž se plně hlásí k dosavadní přínosné a úspěšné práci zastupitelstva obce v čele se starostkou a hodlá ji i nadále podporovat
a pomáhat jí.
Myslíme si, že i přes některé nedostatky je Nižbor spolu se Stradonicemi a Žloukovicemi hezkým domovem pro všechny generace
s širokými možnostmi využití volného času a se vším, co k moderní
obci patří. Svědčí o tom narůstající počet obyvatel, ale i turistů, kteří
Nižbor a okolí hojně navštěvují. Všichni zde nacházejí solidní zázemí,
služby, sportovní i kulturní vyžití. Mnohé z těchto věcí jsme realizovali
na základě našeho programu, který jste svými hlasy pro nás při minulých volbách podpořili. Podařilo se s naším přispěním např.
- dokončit projekt a přípravy nezbytné k zahájení rekonstrukce
základní školy
- rozšířit a modernizovat rozhlasovou síť ve Stradonicích
a Žloukovicích
- vyřešit otázku likvidace bio odpadu (prostor vedle ČOV)
- rozšířit a obnovit obecní zeleň
- rozšířit dopravní obslužnost (školní autobus do Stradonic)
- realizovat pojmenování ulic v Nižboru pro lepší orientaci
- započít přípravy na důstojné oslavy 750. výročí obce.

NAŠI KANDIDÁTI:
1. Pavel Hučko
47 let, mistr výroby, Nižbor, bez politické příslušnosti

2. Filip Filip
40 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti

3. František Votruba
44 let, OSVČ, Stradonice, bez politické příslušnosti

4. Pavel Šapovaliv
58 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti

5. Tomáš Hanák
57 let, svobodné povolání, Nižbor,
bez politické příslušnosti

6. Libor Böhm
39 let, OSVČ, Žloukovice, bez politické příslušnosti

7. Roman Novák
33 let, manažer, Nižbor, bez politické příslušnosti

8. Bc. Amal El Bournová
22 let, studentka, Nižbor, bez politické příslušnosti

9. Petr Nejedlý
40 let, specialista v oblasti telekomunikačních služeb,
Nižbor, bez politické příslušnosti

10. Vladimíra Rudovská

Tak jako dosud chceme veškerá rozhodnutí řešit zdravým rozumem, věcně, nechceme občany rozdělovat na starousedlíky a „ty
druhé“, nýbrž naopak vytvořit všem bez rozdílu příjemné a hezké
místo pro život a neustále obec zkrášlovat a rozvíjet. Vedle běžných
úkolů se v dalším období chceme zaměřit na tyto cíle:
- pokračovat v budování sportovišť na Panské louce
- rekonstruovat hokejbalové hřiště (a přeměnit na multifunkční)
- nezatěžovat občany zbytečnou administrativou (a „nechat žít“)
- podporovat veškeré smysluplné projekty a získávat dostupné
dotace
- zachovat sociální služby a školství v dosavadním rozsahu
- podporovat sportovní a kulturní život v obci.
Věříme, že s pomocí Vašich hlasů se nám podaří ještě zlepšit život
v naší hezké obci.

39 let, zdravotní sestra, Nižbor, bez politické příslušnosti

11. Václav Salač
38 let, pracovník Lesů hl. města Prahy, Žloukovice,
bez politické příslušnosti

12. Lucie Glazunová
41 let, zaměstnanec akc. společnosti, Nižbor,
bez politické příslušnosti

13. Zdeněk Hlaváček
53 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti

14. Milan Blažek
48 let, OSVČ, Stradonice, bez politické příslušnosti

15. Jitka Bornová
69 let, důchodce, Nižbor, bez politické příslušnosti
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ANO, rozhodl jsem
se postavit v letošních
komunálních volbách
kandidátku
za Hnutí ANO.
Prioritou je pokusit se vyřešit problémy s častými výpadky
a odstávkami elektrické energie. Tento problém se mi podařilo vyřešit v obci, ve které jsem starostoval do roku 1998.
A stejná, neméně důležitá je pro nás oprava střechy školy,
na které jsou v havarijním stavu krovy!
Dalším naším cílem je zajistit pitnou vodu a kanalizaci pro
všechny, včetně obyvatel Stradonic a Žloukovic.
Rádi bychom udělali plno dalších věci, které by bylo potřeba, ale ne na všechno se najdou peníze a nechceme jen planě
slibovat.
Věřím, že se mi podařilo dát dohromady tým schopných
lidí, kteří mají zájem o dění v obci a chtějí pro obec něco dělat.

ANO, jsme tady.
ANO, změna je možná.
ANO, změna je život.
		

Pavel Barták
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www.top09.cz/nizbor

KOMUNÁLNÍ VOLBY / ŘÍJEN 2014

NEZÁVISLÍ ZA TOP 09
■ ROZVOJ OBCE A JEJÍ VIZE
Chceme vyvolat debatu o dalším rozvoji obcí
a společně s vámi vytvořit vizi jejich budoucí podoby. Má se Nižborsko stát branou do Křivoklátska? Má se stát cílem cykloturistů? Má být dobrým místem pro podnikatele? Jak tu vlastně chceme žít? Tato debata bude startovacím můstem pro
naši další práci v zastupitelstvu.
■ OTEVŘENOST A SOUNÁLEŽITOST
Nižbor, Stradonice a Žloukovice se mohou rozvíjet
jen díky lidem, jimž na nich záleží. Věříme, že u nás
žije spousta lidí, kterým není jedno, co se u nás děje
a jakým způsobem. Chceme váš hlas poslouchat
a dát vám prostor – vytvořit platformu komunitního
plánování a zapojit vás do rozhodování.
■ VŠE PRO DĚTI
Budeme se nadále starat o to, aby se tu především dobře a zdravě žilo našim dětem. Chceme
pečovat o dobrou komunikaci rodičů a školských
zařízení. Chceme dětem nabízet zájmovou činnost
i do pozdějšího věku. Budeme usilovat o možnost
vzniku místního dětského pěveckého sboru, dětské kapely a dětského ochotnického spolku. Stejně tak budeme podporovat jejich mimoškolní vzdělávání v budoucích jazykových či výtvarných kurzech a samozřejmě podpoříme i dalším možnosti
místního sportovního vyžití.
■ PODPORA MÍSTNÍCH SPOLKŮ A AKTIVIT
Život na venkově je krásný především proto, že
je možné si v malém tvořit svět, ve kterém chceme žít. Místní spolky a akce stmelují obec, dodávají zábavu, kulturní a sportovní vyžití. Podpoříme vaše nápady na rozvoj obce, podpoříme vaše
projekty a pomůžeme s hledáním grantů. Pracujeme již na tom, aby v obci vznikla keramická dílna
pro děti i dospělé a aby pokračovalo obnovování
tradičních akcí jako jsou Svatomartinské slavnosti, Drakiáda, Masopust, Čištění studánek, Sousedská slavnost.
■ KELTSKÝ ODKAZ
Myslíme si, že historický odkaz, který v naší lokalitě zanechali Keltové, je obrovsky zajímavý a přínosný i pro současníky. Pokusíme se tento odkaz
více zapojit do života obce – informačními tabulemi, keltskými prvky v okrasných prvcích – dětské hřiště ve Stradonicích, menhir u cyklostezky
- a pokusíme se získat parnerství a nance na obnovou keltské expozice na zámku.
■ NÁVES
Nižboru chybí náves, chybí mu srdce. Plánujeme v prostoru u točny vytvořit parčík s lavičkami
a okrasnými stromy a keři tak, aby vznikla oáza
k posezení a spočinutí přímo v centru obce.

Kandidáti TOP 09
do komunálních voleb
obec Nižbor
1. Kateřina Jonášová
Stradonice
Publicistka,
dramaturgyně
2. Lenka Kutinová
Nižbor
Sociální pracovnice

8. Lucie Získalová
Stradonice
Zahradnice
9. Aleš Lexa
Nižbor
Technik
10. Jitka Lukešová
Nižbor
Pojišťovací
referentka

3. Tereza Šulcová
Stradonice
Hypoteční makléřka

11. Václav Jonáš
Nižbor
Překladatel

4. Petr Poduška
Nižbor
Novinář

12. Martina Dobrá
Nižbor
Výtvarnice

5. Tomáš Janeček
Nižbor
Ekonom

13. Jana Havlíčková
Nižbor
Zahraniční obchod

6. Michaela
Hrachovcová
Stradonice
Knižní redaktorka

14. Silvie Kozáková
Nižbor
Chemická inženýrka

7. Jakub Císař
Stradonice
Automechanik

15. Petr Dobrý
Nižbor
Umělecký řezbář
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Milí spoluobčané, tedy všichni vy z Nižbora, Žloukovic a Stradonic.
Naším programem navazujeme na práci, kterou jsme v minulém volebním období pro Vás vykonali, některé věci připravili
a rádi bychom v našem úsilí spolu s Vámi pokračovali. Jsme všichni přesvědčeni, že to za to stojí a věříme, že přijdete všichni k volebním urnám a budete se spolu s námi tak podílet na budoucnosti našeho krásného kraje - Nižborska.
Za „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NIŽBORSKO“
Markéta Rücklová

VOLEBNÍ PROGRAM
Sdružení nezávislých kandidátů NIŽBORSKO
KOMUNIKACE S OBČANY:
• Zajistit pravidelnou a úplnou informovanost o dění v obci, tj. vytvořit ovzduší důvěry
• Neopomíjet připomínky občanů
BEZPEČNOST:
• Dokončit opravy zbývajících komunikací
• Na nejnebezpečnějších místech obce vybudovat chodníky, zábradlí, přechody a doplnit je o požadované dopravní značky
• Bezvýhradně vyžadovat plnění zákonem daných povinností za pomoci Policie ČR, tak aby naše obce byly ještě bezpečnější
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
• Boj proti divokým skládkám a odhazování odpadků v igelitových pytlích, ochrana životního prostředí
• Rozšíření osvěty občanů, týkající se této problematiky
• Boj proti spalování plastových lahví a komunálního odpadu

VOLNÝ ČAS, SPORT A KULTURA:
• Rozšířit spolupráci se všemi místními organizacemi a sdruženími, vytvářet příznivé podmínky pro jejich činnost, a obohatit tak prostředí
obce o příjemné možnosti aktivního odpočinku jejích občanů (např. sportovci rybáři, sdružení zaměstnanců sklárny, Lesy ČR, myslivecké
sdružení Habrový potok, …)
• Podpora společenského života, rozšíření kulturní nabídky
• Zlepšení sportovního vyžití mládeže, podpora kopané i dalších sportů
• Vytvářet podmínky pro zvýšení turistické aktivity obce
• Vytvořit podmínky pro setkávání seniorů – zřízení klubovny
• Zřízení venkovního fitness hřiště pro všechny generace
• Obnovení starých tradic v obci
DALŠÍ:
• Všestranně podporovat školu a školku v Nižboru
• Podporovat realizaci kanalizačního řádu v obci Stradonice

1. Miroslav Hladký, 69 let, důchodce, Nižbor, bez politické příslušnosti
2. Markéta Rücklová, 44 let, ředitel pro prodej a cestovní ruch, Nižbor, bez politické příslušnosti
3. Petr Křeček, 42 let, zahradník, Nižbor, bez politické příslušnosti
4. Eva Langerová, 50 let, zdravotní sestra, Nižbor, bez politické příslušnosti
5. Libuše Krátká, 47 let, makléř, Nižbor, bez politické příslušnosti
6. Eva Novotná, 72 let, důchodce, Stradonice, bez politické příslušnosti
7. Ing. Lucie Khailová, 34 let, samostatný obchodní referent, bez politické příslušnosti
8. Petra Neumannová, 40 let, obchodní referent, bez politické příslušnosti
9. Šárka Malá, 50 let, úřednice, bez politické příslušnosti
10. Pavel Kliment, 42 let, řidič, bez politické příslušnosti
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KOMUNISTICKÁ STRANA
ČECH A MORAVY
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Nižbor
konané ve dnech 10. a 11. října 2014.

1.

VLASTA BERANOVÁ
61 let
důchodce

Žloukovice

bez politické příslušnosti

2.

MILENA KOSOVÁ
55 let
prodavačka

Žloukovice

KSČM

3.

FRANTIŠEK LEMON
59 let
strojník

Žloukovice

bez politické příslušnosti

4.

PAVLA SOJKOVÁ
66 let
důchodce

Nižbor

KSČM

5.

VÁCLAV MATOUŠEK
66 let
důchodce

Nižbor

KSČM

6.

IVANKA DUBSKÁ
64 let
důchodce

Stradonice

bez politické příslušnosti

7.

HELENA TIKOVSKÁ
71 let
důchodce

Nižbor

bez politické příslušnosti

V případě, že budou v zastupitelstvu obce Nižbor v nastávajícím volebním období zvoleni
navržení kandidáti Komunistické strany Čech a Moravy, budou uplatňovat a podporovat
návrhy ostatních kandidátů, které budou směřovat ke zlepšování života v obci.

Našimi prioritami jsou tyto body:
1. Úprava komunikace ve Žloukovicích v části obce Úvoz (provedeno rozšíření).
2. Rozšiřování služeb pro obyvatelstvo (zimní posyp, úklid, prořezávání křovin).
strana 13

Nižborský list

Občanská demokratická strana

Představujeme Vám kandidáty za ODS do zastupitelstva obce. Řada z nich má již letité zkušenosti
s komunální politikou. Řada z nich jsou odborníky ve své profesi a své zkušenosti mohou využít
při práci v zastupitelstvu. Všichni mají ale jedno společné - není jim lhostejné veřejné dění a chtěli
by přispět k rozvoji naší obce. Většinu z nich znáte nejlépe Vy sami. Věřím, že Vám předkládáme
kvalitní kandidátku složenou z rozumných lidí, kteří by se zodpovědně starali o obec, aby se Vám
v ní dobře žilo.

1. Kateřina Zusková, 54 let, starostka, Nižbor, Občanská demokratická strana
2. Irena Kozáková, 62 let, účetní, Nižbor, Občanská demokratická strana
3. Jaromír Pecka, 48 let, vrátný, Nižbor, bez politické příslušnosti
4. Ivana Mazancová, 57 let, učitelka MŠ, Nižbor, bez politické příslušnosti
5. Ing. Přemysl Beneš, 48 let, obchodní ředitel, Žloukovice, Občanská demokratická strana
6. Karel Lenický, 49 let, technik, Žloukovice, bez politické příslušnosti
7. Petr Hnilička, 37 let, marketing manager, Stradonice, bez politické příslušnosti
8. Ing. Pavel Strnad Ph.D, 42 let, soukromý podnikatel, Žloukovice, bez politické příslušnosti
9. Ing. Pavla Hůlová, 53 let, státní zaměstnanec, Nižbor, Občanská demokratická strana
10. PhDr. Marta El Bournová, 52 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti
11. Zdeněk Bláha, 42 let, provozní ředitel, Žloukovice, bez politické příslušnosti
12. Lenka Vlasáková Klánová, 42 let, prodavačka, Stradonice, bez politické příslušnosti
13. Zdeněk Gabriel, 58 let, živnostník, Nižbor, bez politické příslušnosti
14. Ľudovít Fortuník, 72 let, důchodce, Nižbor, bez politické příslušnosti
15. Libuše Svobodová, 74 let, důchodkyně, Nižbor, bez politické příslušnosti
Péče o obec a její rozvoj je nikdy nekončící práce, a tak
nadále zůstává naším volebním programem desatero,
které jsme měli v programu již v minulém období.
1. K domovům se dostávat po dobrých a osvětlených cestách.
2. Mít zajištěnou dostatečnou dopravní obslužnost.
3. Zachovat možnost docházky dětí do školky a školy
v místě bydliště.
4. Mít v obci dobré odpadové hospodářství.
5. Cítit se v obci bezpečně.
6. Mít v obci možnost si zasportovat a kulturně vyžít.
7. Zajistit postupně v obci dostatečnou infrastrukturu.
8. Zajistit klidný a spokojený život v obci.
9. Pečovat o kulturní dědictví, které nám zde zanechali naši
předci.
10. Neúměrně nezadlužovat obec.
Co jsme splnili z toho, co jsme Vám před čtyřmi roky
slibovali:
n Opravení kaple ve Stradonicích - splněno.
n Úprava povrchu parkoviště u mostu – splněno.
n Vybudování dětského hřiště ve Stradonicích - rozpracováno ve stadiu návrhu.
n Vybudování dalšího sportovního zařízení - vybudována cyklostezka, vybudování in-line dráhy zůstává v našem programu.
n Výstavba infrastruktury - vodovod v Říme vybudován,
vodovod pod nádražím je ve stadiu zpracovávání projektu,
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na kanalizaci ve Stradonicích se nepodařilo získat dotaci,
vodovod ve Žloukovicích (zde se nepodařilo pokročit vzhledem k tomu, že dle platné legislativy je možno z dotace
vybudovat vodovod jen společně s kanalizací nebo tam,
kde kanalizace již je. Tento záměr se prozatím v přepočtu
na počet obyvatel vzhledem ke značně komplikovaným terénním podmínkám ve Žloukovicích jeví jako velmi finančně náročný).
n Zrealizování projektu využití půdních prostor v základní
škole - projekty na opravu a rozšíření školy jsou vypracovány.
n Vstoupit v jednání s ČEZ (odstranění poruchovosti v dodávkách el. energie) - spolu s dalšími obcemi a městem
Berounem se uskutečnilo několik jednání se zástupci ČEZ
a oproti roku 2013 v letošním roce došlo díky některým
přijatým opatřením k určitému zlepšení.
n Pokračovat v opravách zámku z případně získaných dotací - průběžně se plní.
Naší prioritou nadále zůstává:
n Přístavba nové třídy a oprava krovu a střechy v základní
škole.
n Kanalizace Stradonice, oprava hřbitovní zdi.
n Žloukovice - rozšíření dopoledního autobusového spojení, vyasfaltování prostoru vedle hasičské zbrojnice, studie
proveditelnosti zasíťování (vodovod, kanalizace).

Nižborský
list
TJ Sokol Nižbor

Rodinné centrum Nižbor

Taneční sk. Free Motion

akce@makovice.eu, info@makovice.eu

Rodinné centrum Nižbor

TJ Sokol Nižbor

Taneční sk. Free Motion

Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2014 / 2015 v Nižboru

akce@makovice.eu, info@makovice.eu

Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2014 / 2015 v Nižboru

Na jednotlivé kroužky se hlaste přes SMS danému lektorovi a děti přiveďte na první hodinu. V průběhu roku zkontrolujte aktuální platnost kroužku přímo u daného lektora.
Na jednotlivé kroužky se hlaste přes SMS danému lektorovi a děti přiveďte na první hodinu. V průběhu roku zkontrolujte aktuální platnost kroužku přímo u daného lektora.

Aktuální a bližší informace naleznete na www.makovice.eu/krouzky
lektoři:
Aktuálníwww.makovice.eu/krouzky/lektori
a bližší informace naleznete na www.makovice.eu/krouzky
lektoři: www.makovice.eu/krouzky/lektori
10:00

PO

12:00 15:00

10:00

12:00 15:00

15:15

15:15

15:30
15:30

15:45
15:45

16:00

16:00

16:15

VÝTVARNÉ KOUZLENÍ

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

PO

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

ÚT

ÚT

Dopolední Latté

GYMNASTIKA

Dopolední Latté

ST

ST

GYMNASTIKA

DESKOVÉ HRY

DESKOVÉ HRY

1x14 dní

16:45

17:00

1x14 dní

GYMNASTIKA
Petra Němečková
GYMNASTIKA
Petra Němečková

17:30

1x14 dní

2. pololetí

17:30
17:45

17:45
18:00

18:00
18:30

1x14 dní

CVIČENÍ R + D

Anna Rychtaříková

Anna Rychtaříková

17:15

17:15

Lucie Pavlíčková

Lucie Pavlíčková

Petra Němečková

KERAMIKA

Opičí
kapela
Opičí
kapela

Hanka Klimovičová

Jana Havlíčková, Lenka Sedláková

Jana Havlíčková, Lenka Sedláková

Petra Němečková

KERAMIKA

ČT
ČT

16:30

16:15
16:30
17:00
VÝTVARNÉ
KOUZLENÍ 16:45
Hanka Klimovičová

SPORTOVNÍ HRY Jitka Lukešová

CVIČENÍ R + D

Jitka Lukešová

Jitka Lukešová

SPORTOVNÍ HRY Jitka Lukešová

2. pololetí

Baby
Alžběta Čapková
Free MotionFree
BabyMotion
Alžběta
Čapková

Motion
Mini
Free Motion Mini Free
Alžběta
Čapková

Alžběta Čapková

EKOKROUŽEK
Hana Klimovičová
EKOKROUŽEK
Hana Klimovičová
DRACI - outdoorový oddíl
DRACI - outdoorový oddíl

LEGOHRÁTKY
Jitka Lukešová
LEGOHRÁTKY
Jitka Lukešová

PÁ
PÁ

Free Motion Mini aFree
Děti Motion
Alžběta Mini
Čapková
a Děti Alžběta Čapková

NE
NE

Pro nejmenší - hernička v Sokolovně Nižbor (od listopadu 2014):

Pro
nejmenší
- hernička v Sokolovně Nižbor (od listopadu 2014):
Více informací
na: http://www.makovice.eu/herna
Více informací na: http://www.makovice.eu/herna

Středa 10:00 - 11:30 - Dopolední Latté - setkání maminek a dětiček, povídání o radostech a strastech rodičovství, výměna zkušeností, zpívání, básničky… (Petra Němečková)

Středa
11:30- -Opičí
Dopolední
- setkání
maminek
a dětiček,
radostech
a strastech
výměna
zkušeností,
zpívání,
Čtvrtek 10:00
10:00 --12:00
kapela -Latté
zpívánky,
říkánky
pro nejmenší
dětičky,povídání
rozvíjení orytmiky
pomocí
hudebníchrodičovství,
nástrojů, vnímání
a poznávání
různých
zvukůbásničky… (Petra Němečková)
Čtvrtek 10:00 - 12:00 - Opičí kapela - zpívánky, říkánky pro nejmenší dětičky, rozvíjení rytmiky pomocí hudebních nástrojů, vnímání a poznávání různých zvuků
Kroužek

CO

Cvičení R + D
Gymnastika

Gymnastika
Free
Motion Mini
Free Motion Děti

Free Motion Mini

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK
Free ČČK
Motion Děti

cvičení natvoříme
nářadí, hry,
opičí
s hlínou
dráha...
Cvičení
dětína
a rodičů
cvičení
nářadí,- hry,
hry, opičí
zpívání, opičí dráha,
nářadí
dráha...

KDY

kontakt

KDO

Anna Rychtaříková

Anna Rychtaříková

Jitka Lukešová

a s náčiním

dětí

VĚK

6-13 let

upřesníme

5-10 dětí

annarychtarikova
ÚT 17:30-18:30 upřesníme
4 roky a více
@seznam.cz

777 843 420

Jitka Lukešová

Cvičení dětí a rodičů - hry,
gymnastika, cvičení na nářadí
zpívání, opičí dráha, nářadí Petra Němečková

VĚK

KDY

kontakt

annarychtarikova
@seznam.cz

ST 16:30-17:30ÚT 17:30-18:30
předškoláci

777 843 420

774 845 612

od 6-ti let
ST 16:30-17:30

ST 15:00-16:30

ČT 15:00-16:00

min. 4 děti

od 6-ti let

gymnastika,
Taneční
sk. Freecvičení
Motionna
se nářadí
ČT 16:00-17:00
2,5-6 let
774 845
612
Petra Němečková
a s náčiním
NE 17:00-18:00
věnuje mnoha
stylům
Alžběta Čapková
(začátečníci)
ČT 15:00-16:00
předškoláci
724 133 828
současného moderního tance
www.freemotion.cz
ČT 17:00-18:00 4-9 let (soutěžní
NE 17:00-18:00ČT 16:00-17:00
na
rekreační
sk.)
Taneční
sk.i soutěžní
Free Motion se
2,5-6 let

Alžběta Čapková
Jana Havlíčková

věnuje mnoha stylům

Kurz ČČK Mladý zdravotník I. stupně současného moderního tance Lenka
www.freemotion.cz
Sedláková
zásady praktického poskytnutí
607
www.mlady-zdravotnikna
rekreační
pomoci,
soutěže i soutěžní
nizbor4.webnode.cz

724 133 828

068 228

NE 17:00-18:00

ČT 17:00-18:00
PO 15:30-17:00
7-13 let

nizbor4.webnode.cz

antivirus, země-město…

Naučné
dostihyvycházky,
a sázky,využití
activity, Česko,
přír.materiálů,
vyráběníčlověče
z
dáma,
mlýn, mikádo,
nezlobHanka Klimovičová
odpad.materiálů, pěstování rostlin, http://www.makovice.eu/krouzky/ek
Lucie Pavlíčková728
se, domino, karetní hry, ruleta,
třídění odpadu hrou, mikroskop,
o-krouzek
antivirus, země-město…
pokusy, projekty…

Výtvarné kouzlení

EKOKROUŽEK
Legohrátky

DRACI - outdoorový oddíl

Výtvarné kouzlení
Legohrátky

min. 5 dětí

předškoláci

předškoláci

ST 15:00-16:30

NE 17:00-18:00

(začátečníci)

4-9 let (soutěžní

Jana Havlíčková
Kurz ČČK
Mladý
zdravotník
dostihy
a sázky,
activity,
Česko, I. stupně ZDRAVOTNÍ KROUŽEK dáma,
Lenka Sedláková
mlýn,
mikádo,
člověče poskytnutí
nezlob
zásady
praktického
607 068
228 PO 15:30-17:00
ÚT 16:00-17:00
DESKOVÉ
733 132 263
Lucie www.mlady-zdravotnikPavlíčková
ČČKHRY
se, domino, pomoci,
karetní hry,
ruleta,
soutěže
DESKOVÉ HRY
EKOKROUŽEK

6-13 let
4 roky a více

DRACI - outdoorový oddíl

o-krouzek

Tomáš Janeček
Filip Filip

777 977 987 PÁ 17:00 - 19:00 6 let a více
+ občasné
(mladší s rodiči)
777 291 900
www.makovice.eu/draciHanka Klimovičová
728 041
837 akcePO 16:00-17:00
víkendové

stavby z LEGA

turistika, lezení, orientační běh,
geocaching, horská cyklistika a vodní
turistika, v zimě sokolovna - základy
gymnastiky a hry

outdoorovy-oddil

Jitka Lukešová
Tomáš Janeček
Filip Filip

www.makovice.eu/dracioutdoorovy-oddil

5-12 dětí

(děti
7-13 let ve
vyzvedneme
škole a
převedeme)

777 843 420

PÁ 15:30-17:00

777 977 987
777 291 900

PÁ 17:00 - 19:00
+ občasné
víkendové akce

KDE
upřesníme

5-10 dětí
60 min.

min. 5 dětí
90 min.

60 min.

min. 4 děti
60 min.

90 min.
1x14dní

60 min.

5-12 dětí

733 132
263 ÚT 16:00-17:00
ČT 15:30-17:00
041 837

Naučné vycházky,
využití
hravé tvoření
- malování,
2,5-5 let
HankaHanka
Klimovičová
728 041 837 PO 16:00-17:00 (menší
přír.materiálů,
vyrábění z
Klimovičová
raději s rodiči)
vystřihování,
lepení…
odpad.materiálů, pěstování rostlin, http://www.makovice.eu/krouzky/ek 728 041 837
ČT 15:30-17:00
stavby
z
LEGA
Jitka Lukešová
777 843 420 PÁ 15:30-17:00
3-10 let
třídění odpadu hrou, mikroskop,

pokusy,
projekty…
turistika, lezení,
orientační
běh,
geocaching, horská cyklistika a vodní
hravé
turistika,
v zimětvoření
sokolovna-- malování,
základy
gymnastiky a hry lepení…
vystřihování,

Organizuje RC Nižbor, o.s.

6-13 let

sk.)

trvání

dětí
90
min.
1x14dní

6-13 let

(děti
vyzvedneme ve
90 min.
škole a
převedeme)

5-8 dětí

60 min.

5-10 dětí

90 min.
120 min

2,5-5 let

5-8 dětí

3-10 let

5-10 dětí

(menší raději s rodiči)

6 let a více

(mladší s rodiči)

trvání

90 min.
1x14dní
60 min.
90 min.
ČT - sál
60 min.
Klamovka
NE - sokolovna

60 min.

CENA

KDE

platba

upřesníme
na hodině
30 Kč
30 Kč

200 Kč

90 min.

10.9.
na hodině

30 Kč

17.9.
na hodině

měsíčně

18.9.

1000 Kč
200 Kč
1xtýdně
pololetně
1800 Kč
2xtýdně
1000 Kč
ČT - sál
1xtýdně
Klamovka
1800 Kč
NE
- sokolovna
300
Kč
ročně

60 min.
Klub
Makovičky,
90 min.
Nižbor
258
Venku či
sokolovna
60 min.
Nižbor

90 min.
120 min

30 Kč

pololetně - 10
9.9. lekcí

na hodině
30 Kč

2xtýdně

Hernička v
1x14dní
sokolovně

od kdy

CENA
platba
pololetně
- 10
únor 2014
lekcí

Sokolovna Nižbor

Cvičení
R + hry
D
Sportovní

tvoříme s hlínou

Sokolovna Nižbor

Keramika
Sportovní
hry

KDO

CO

Kroužek

Keramika

300 Kč
na hodině

Hernička v
30 Kč
na hodině
40 Kč
sokolovně

měsíčně

pololetně

8.9.

10.9.
17.9.

18.9.

8.9.

na hodině
18.9.

16.9.

na hodině
na hodině

12.9.

ročně

5.9.

Venku či
sokolovna
Nižbor

9.9.

16.9. ročně

30 Kč
300Klub
Kč
Makovičky,
Nižbor 258

únor 2014

18.9.

18.9.

30 Kč

40 Kč

od kdy

15.9.

na hodině

18.9.

na hodině

15.9.

30 Kč

na hodině

12.9.

300 Kč

ročně

5.9.

30 Kč

Organizuje RC Nižbor, o.s.

Klub Makovičky na zámku
Klub Makovičky má za sebou třetí úspěšný rok svého
fungování a o malé návštěvníky ani letos nebyla nouze. Kromě vedení dětí k samostatnosti, citlivosti k přírodě, umění
a krásám světa vůbec měly děti možnost procházet řadou
kroužků a zájmových aktivit. Jako každoročně jsme navštěvovali Solnou jeskyni a nově také plavání. Dále jsme pořádali
oblíbené pyžamové noci, besídky, jezdili na výlety, zpívali,
hráli divadlo, tančili a vyráběli. Děkujeme Mateřské škole
Sluníčko za přizvání našich dětí na akce a vystoupení, zejména k výletu do Státní opery a Národního divadla.
Se starým školním rokem jsme se slavnostně rozloučili
i s první generací dětí, která z Klubu nastupuje do první třídy základníškoly. Jsme rádi, že jsme mohli čtyři děti dovézt
právě až do školních lavic a přeje jim hodně úspěchů životních i školních. A co nás čeká v novém školním roce? Především řada nových dětí, na které se velmi těšíme. Doufáme,
že i tento rok bude tak pestrý a veselý jako ty předešlé.
Lucie Pavlíčková, www.makovice.eu/klub-makovicky
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Nižborský list

Fotbal SK Nižbor
“A“ MUŽSTVO - I. B třída Střed. kraje
Mutějovice - Nižbor 1:4 (0:2) Branky: M. Němeček (pk), F. Matějka, Suchý, Sevald
Sestava: Kubík, Malý, Hurych, Hybš, Stuna,
Němeček M., Pick, Kučera, Matějka F., Suchý,
Lukeš R. - Střídali: Sevald, Matějka V., Halfar
Nižbor - Jeneč 6:2 (4:1) Branky: Suchý 2, F.
Matějka 2, Kučera, Pick
Sestava: Kubík, Malý, Hurych, Hybš, Stuna,
Němeček M., Pick, Kučera, Matějka F., Suchý,
Sevald - Střídali: Lukeš D., Němeček J., Bína.
Fotbalistům Nižbora se historický premiérový vstup do „kraje“ vydařil skvěle! V úvodním
utkání jasně přehráli mutějovické Chmelaře.
Stínem utkání je zranění útočníka Romana Lukeše, kterého likvidačním zákrokem sestřelil
gólman Mutějovic. Pro nižborského útočníka
tak sezóna skončila po 38. minutách.
V domácím utkání s Jenčí vedli domácí již
po půlhodině hry 4:0 a na hřišti za Rybníky
po celý zápas kontrolovali jednoznačný vývoj
utkání. V obou zápasech se výborně uvedli
nové posily Hurych a Suchý.

Další rozlosování:
So 6. 9. od 17:00 Hýskov - Nižbor
So 13. 9. od 17:00 Nižbor - Doksy
So 20. 9. od 13:30 Hřebeč - Nižbor
So 27. 9. od 16:30 Nižbor - Zlonice
Ne 5. 10. od 16:00 Unhošť - Nižbor
Ne 12. 10. od 16:00 Jedomělice - Nižbor
So 18. 10. od 15:30 Nižbor - Mšec
So 25. 10. od 10:15 Velká Dobrá - Nižbor
So 1. 11. od 14:00 Nižbor - Tatr. Rakovník
So 8. 11. od 14:00 Vonoklasy - Nižbor
So 15. 11. od 14:00 Nižbor - Braškov
“B“ MUŽSTVO - III. třída
Tmaň - Nižbor 4:2 (2:1) Branky: Boubín, Nejedlý
Sestava: Svoboda, Bína, Krejsa, Němeček J.,
Hlaváček, Šimáček, Matějka V., Matějka R.,
Rudovský, Boubín, Nejedlý
Nižbor - Lužce 1:1 (1:1) Branka: Boubín
Sestava: Brožovský, Hlaváček, Němeček J., Krejsa,
Říha, Šimáček, Bína, Matějka V., Blažej, Boubín,
Halfar - Střídal: Glazunov, Kaniok, Matějka R.
Další rozlosování:
Ne 7. 9. od 10:15 Chodouň - Nižbor
Ne 14. 9. od 14:00 Nižbor - Hudlice
Ne 21. 9. od 16:30 Zdice B - Nižbor

So 27. 9. od 10:15
Ne 5. 10. od 14:00
So 11. 10. od 16:00
Ne 19. 10. od 14:00
Ne 26. 10. od 14:30
Ne 2. 11. od 14:00
So 8. 11. od 14:00
Ne 16. 11. od 17:00

Karlštejn - Nižbor
Nižbor - Králův Dvůr B
Vižina - Nižbor
Nižbor - Vysoký Újezd
Nový Jáchymov - Nižbor
Nižbor - Cembrit Beroun
Tetín - Nižbor
Nižbor - Svatá

Fotbalový klub SK Nižbor vás zve

v sobotu 13. září od 21:00 v Keltovně Nižbor
na

P SvíceNSKou
zábavu
S modrobílými
Hraje P. Kliment.

Tradičně středně bohatá tombola.

PŘIJĎTE NA VOLEJBAL!

Každou neděli od 20. hodiny v nižborské
sokolovně. Žádný strach, jsme profesionální
amatéři. Žádná registrace, jen sportovní obuv.
Posilte naše řady!

ROZVRH HODIN
V SOKOLOVNĚ,
ŠKOLNÍškolní
ROK 2014
- 2015
Rozvrh
hodin v sokolovně,
rok 2014/2015
Pondělí

Kopaná – děti
F.Filip
16.30 – 18.30

Úterý

Zdravotní tělocvik
A.Hloušková
16.30 – 17.30

Středa

Gymnastika
P.Něměčková
15.00 – 16.30

Čtvrtek

Pátek

Gymnastika
P.Němečková
15.00 – 16.00

Kalanetika
L.Khailová
19.30 – 20.30

Sportovní hry
J.Lukešová
17.30 – 18.30

Pronájem
16.00 – 17.00

Outdoorový oddíl Draci
T.Janeček, F. Filip
17.00 – 19.00
Pronájem
8.30 – 9.30

Badminton
Žloukovice
10.00 – 12.00

Neděle

Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
10.00 – 15.00

Pronájem
15.00 – 16.00

Aerobic,posilov

ání

Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
17.00 – 19.30

Badminton
Janovský
19.00 – 21.00

Sobota

Pronájem
20.30 – 22.00

Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
18.30 – 20.30

Cvičení rodičů s
dětmi
J.Lukešová
L.Sedláková
16.30 – 17.30

Pronájem
20.30 – 21.30

L.Sedláková
19.00 – 20.00
Kalanetika
L.Khailová
19.30 – 20.30

Nohejbal
Kozák
20.00 – 22.00

Pronájem
20.30 – 21.30

Pronájem
21.00- 22.30
Stolní tenis – turnaje
M.Šmíd, I. Hynek
12.00 – 20.00

HipHop - děti
A.Čapková
16.00 – 17.30

HipHop – žactvo
A.Čapková
17.30 – 18.30

Volejbal
Petřík
20.00 – 22.00
FitDance
J.Kravec
18.45 – 19.45

Volejbal
F.Filip
20.00 – 22.00

Základní škola využívá sokolovny po celý školní rok : pondělí-čtvrtek od 10.45 hod. – 12.10 hod.
Kontakty : náčelnice Jitka Lukešová 777843420, jednatelka Kateřina Zusková 602208614

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 900 výtisků

strana 16

