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Vážení občané,
za celé zastupitelstvo a pracovníky
obecního úřadu vám přejeme klidné prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta

Reportáž z výstavy
zahrádkářů na str. 5

❱❱ V pátek 17. října se uskutečnilo závěrečné slavnostní předání zrenovované hrobky vlastníkům.
Do Nižbora přijeli kníže Karel Schwarzenberg a kníže Max Fürstenberg (vpravo), promluvil i kněz
P. Petr Bouška z Berouna a za obec starostka Kateřina Zusková.

Oprava knížecí fürstenbergské
hrobky v Nižboru zakončena
Oprava fürstenbergské hrobky v Nižboru
byla zahájena v září 2013 a práce byly dokončeny v říjnu 2014. Hrobka je ve vlastnictví
rodu Fűrstenbergů, ale pozemek ve vlast-

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. V Nižboru kandidovalo celkem šest subjektů. K volbám se dostavilo celkem 912 voličů, což
představuje volební účast 58,65 %. ODS obdržela 6 mandátů, Sdružení nezávislých kandidátů Nižbor-Stradonice-Žloukovice 4 mandáty, Politické hnutí ANO 2 mandáty, Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko 2 mandáty, Nezávislí s podporou TOP 09 1 mandát. V zákonem dané lhůtě nebyla proti výsledkům voleb podána žádná námitka.
Do zastupitelstva se dostali tito zastupitelé (seřazení je provedeno dle počtu hlasů):
Kateřina Zusková 673 hlasů, Filip Filip 497, Pavel Hučko 458, Jaromír Pecka 413, Tomáš
Hanák 406, Petr Křeček 375, Ing. Přemysl Beneš 350, Ivana Mazancová 349, František
Votruba 347, Irena Kozáková 321, Karel Lenický 282, Miroslav Hladký 225, Vladimír Čech
153, Zdeněk Kučera 129, Mgr. Kateřina Jonášová 121.

nictví obce Nižbor. Před zahájením oprav
hrobky bylo třeba nejdříve přemístit ostatky
pohřbených osob. Ty byly z hrobky převezeny a dočasně uloženy v kryptě pod kostelem
Povýšení sv. Kříže na nižborském zámku.
Dle seznamu z úmrtní matriky exhumované ostatky náležely níže uvedeným osobám: hraběnce Františce Berkové, roz. Fürstenberg, princezně Marie Henriette, knížeti
Maxmiliánu Egonovi a princi Emilu Egonovi.
Oprava hrobky - prostory pohřební komory i schodiště byly vyčištěny, v hrobce samotné
byly nahozeny nové vápenné omítky a opraveno bylo i vstupní schodiště. Byla osazena i nová
dvoukřídlá vstupní vrata, oddělující podzemní
část hrobky od vstupního schodiště. Kolem
hrobky byla obnovena původní pískovcová obruba s ozdobným kovovým plůtkem. Zrestaurován byl také litinový kříž u hrobky.
dokončení na 2. straně
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Oprava knížecí fürstenbergské hrobky zakončena
pokračování z 1. strany
Oprava brány - Ze vstupní brány byla
odstraněna stará cementová omítka, která zakrývala původní historickou omítku.
Dílčí opravou prošla i vrata v bráně. Ze
starých pískovcových schodů nalezených
na zámku bylo před bránou vybudováno
schodiště.
Terénní práce a nový pomník, informační cedule, oplocení - Na pozemku
kolem hrobky byly zahájeny nezbytné
terénní úpravy, neboť za uplynulé století
byly na pozemku provedeny různé druhy
nesourodých navážek. Došlo také k ošetření zeleně a vysázení více než sto habrů
podél celého betonového plotu se sousedními stavebninami.
V místech nálezu masivního kruhového základu (pravděpodobně pro barokní pomník) byl vybudován ozdobný
pomník, kde na třech mramorových
deskách jsou vytesána a vyzlacena jména
čtrnácti příslušníků knížecího rodu, kteří
byli pohřbeni v této hrobce.
U vstupní brány byla osazena informační tabule, poblíž trojbokého mramorového pomníku byla do hrubého pískovcového podstavce usazena litinová socha
andílka.
Z kamenů nalezených na pozemku
kolem hrobky byl nasucho vystavěn asi
70 cm vysoký tarásek a pozemek kolem
hrobky byl následně i oplocen. Uvnitř
byly vybudovány tři kamenné lavičky.
Celá plocha parku byla oseta novým travním semenem.
Zakončení prací - Na přelomu září
a října 2014 byly do hrobky zpětně uloženy ostatky ve třech nových rakvích
a ostatky princezny Marie Henrietty
v zrekonstruované litinové rakvi. V pátek
17. října 2014 ve čtyři hodiny odpoledne
se uskutečnilo závěrečné slavnostní předání zrenovované hrobky vlastníkům.
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Do Nižbora přijel kníže Karel Schwarzenberg a kníže Max Fürstenberg, dostavili se i zástupci hasičského sboru z Lán
a kněz P. Petr Bouška z Berouna. Za obec
byli přítomni starostka obce Kateřina Zusková a člen zastupitelstva Jaromír Pecka.
Po krátkém obřadu následovalo uzamčení hrobky a zakrytí hrobky těžkým vrchním litinovým poklopem.
Na akci se podíleli - člen zastupitelstva pan Jaromír Pecka - koordinace prací, mnoho odpracovaných hodin v areálu
hrobky. Zednické práce prováděli pan
Vladimír Lukeš a Vojtěch Fait z Nižbora.
Kovářské práce pan Miroslav Kučera z Libečova. Zámečnické práce pan Jaroslav
Sevald z Nižbora. Truhlářské práce pan
Antoním Zaspal z Nižbora. Reklamní ceduli vyrobila firma ANNOR p. Radomíra
Švejdy z Chebu a zahradnické práce provedl pan Petr Křeček z Nižbora.
Důstojná a poučná vzpomínka na knížectví Fürstenbergské proběhla ve čtvrtek 20. listopadu v areálu fűrstenbergské
hrobky a následně v kostele v Nižboru.
Na krátké vzpomínkové akci vystoupili
zástupci hradu Křivoklát Hana Jurčková a Ladislav Adam, kteří přítomné seznámili s významem Fűrstenbergů pro
zdejší kraj a jejich sociálními aktivitami. Zajímavé povídání bylo prokládáno
pěveckými áriemi, které přednesl člen
Opery ND Martin Matoušek za varhanního doprovodu Václava Vály. Na závěr
si přítomní mohli prohlédnout mnoho
fotografií, na kterých je zachycen průběh
rekonstrukce hrobky. Dalším překvapením pro přítomné byla možnost vidět
zlaté manžetové knoflíčky zdobené tyrkysy a diamanty (dar kněžny Leontýny
svému choti knížeti Maxmiliánu Egonu),
které byly při exhumaci ostatků nalezeny
na dně hrobky.
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 5. 11. 2014
Bere na vědomí:
n Informaci o výsledku voleb.
n Složení slibu členů zastupitelstva
obce.
n Seznam platných vnitřních směrnic
obce.
n Seznam platných vyhlášek a nařízení
obce.
n Informace o rozpracovaných projektech obce.
n Informaci o termínu na podání požadavků do rozpočtu obce na rok 2015.
n Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
n Příspěvky přednesené v diskuzi.
Volí:
n Ověřovatele zápisu J. Pecku a F. Filipa.
n Mandátovou a návrhovou komisi
ve složení ing. P. Beneš a P. Hučko.
n Volební komisi ve složení H. Voříšková a A. Hlaváčková.
n Starostkou obce paní Kateřinu Zuskovou.
n Místostarostou obce pana Pavla
Hučka.
n Zbývající členy rady obce Tomáše
Hanáka, Miroslava Hladkého a Irenu
Kozákovou.
n Předsedu finančního výboru
ing. Přemysla Beneše.
n Předsedu kontrolního výboru Vladimíra Čecha.
Schvaluje:
n Složení orgánů obce a způsob, které
funkce budou členové ZO vykonávat
jako uvolnění a neuvolnění.
n Způsob volby orgánů obce.
n Volební řád pro volbu orgánů obce.

n Stanovení výše odměn členům zastupitelstva dle bodu 5 a přílohy č. 6
zápisu.
n Složení finančního a kontrolního
výboru a způsobu předkládání zpráv
o činnosti.
n Jednací řád ZO.
n Podpisová práva k disponování s finančními prostředky na účtech obce.
n Oprávnění pro starostku obce Kateřinu Zuskovou k podepisování majetkoprávních záležitostí a agendy týkající
se katastrálních úřadů.
n Vnitřní směrnici č.4/2014 týkající se
oprávnění oddávat a stanovení oddávacích míst.
n Oprávnění používat soukromé automobily ke služebním jízdám v rozsahu
stanoveném v bodě 7f a příloze č. 11
zápisu.
n Členy inventarizační komise a provedení inventarizace majetku obce.
n Zástupcem za obec Nižbor v MAS
Mezi Hrady místostarostu Pavla Hučka.
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.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 16. května 2015
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

Obecní úřad
Nižbor informuje:
❱ ❱ Pozvánka
na zastupitelstvo
Srdečně zveme na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí 15. 12. 2014 v zasedací
místnosti OÚ od 17 hodin. Na programu jednání bude jako stěžejní
bod projednání návrhu rozpočtu
na rok 2015.

❱ ❱ Provozní doba OÚ
o vánočních svátcích
Provozní doba na Obecním úřadě Nižbor v době vánočních svátků:
Poslední úřední den v letošním roce
bude pondělí 22. prosince 2014
do 15 hodin. Obecní úřad bude opět
otevřen v pondělí 5. ledna 2015.

❱ ❱ Výzva: 750 let obce
Milí přátelé, všichni zajisté víte,
jaká významná událost čeká příští rok naši obec - 750 let od jejího
vzniku. A to se musí řádně oslavit! V plánu jsou různé akce, které bude organizovat a zajišťovat
obecní úřad. Ovšem, není nad dobrý pocit, že jste - jakkoliv - přispěli
sami, osobně se příprav a realizace
zúčastnili. Kdo máte chuť se zapojit, nabídnout šikovné ruce, dobré
nápady, talent, kdo rád tančí, zpívá, ochotničí, hraje na hudební
nástroj apod., přihlaste se na tel.
č. 723 486 819, pošlete nabídku na
e-mail: fruhaufova.h@seznam.cz.
Plánujeme setkání všech zájemců,
pravděpodobně v únoru. Datum,
místo, čas, vše se včas dozvíte.

❱ ❱ Očkování psů
proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 10. dubna 2015.
V Nižboru před základní školou
od 16 hodin, ve Žloukovicích před
hasičárnou v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi od 17.30 hodin.

❱ ❱ Změna svozového
dne odvážení
komunálního odpadu
Od prosince 2014 bude vývoz komunálního odpadu ve Stradonicích
a ve Žloukovicích prováděn Technickými službami Beroun vždy v ÚTERÝ.
Popelnice připravte k vývozu v pondělí.
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Oznámení o změně
praktického lékaře v Nižboru
Vážení pacienti,
po více než pěti letech působení v ambulanci praktického lékaře se MUDr. Jana Králová rozhodla ukončit svoji činnost v Nižboru
a odchází pracovat mimo Středočeský kraj.
Od 1. 12. 2014 ji ve zdejší ambulanci
nahradila atestovaná lékařka v oboru všeobecného praktického lékařství MUDr. Lucia Ranglová, která zároveň převzala obvod
po MUDr. M. Sudíkovi na Medicentru v Berouně. Ordinační hodiny doznají nejspíše jen
minimálních změn. Definitivní jejich podobu
upřesníme během měsíce ledna 2015.
Zastupující lékařkou zůstává dle zvyklostí MUDr. Daniela Běhanová ordinující v Hýskově a Chyňavě.
Přeji klidné a veselé Vánoce.
MUDr. Michal Bureš

Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen a Obecní úřad v Nižboru

Vás
srdečně zve
na
.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční v sobotu 13. 12. 2014 od 16.00 h
na návsi ve Stradonicích

Program:
16.00 h zahájení a přivítání
16.30 h rozsvícení vánočního stromu
hudba Pavel Kliment
vystoupení dětí se zpěvem vánočních koled
Za přinesené ochutnávky předem děkujeme.
Občerstvení a nápoje na zahřátí zajištěno.

Srdečně vás zveme na vánoční koncert
Srdečně zveme všechny
na koncert pěveckého souboru
CARMINA VOCUM z Prahy,
který se uskuteční
v neděli 14. 12. 2014 v 15.00 hod.
na zámku Nižbor.

PŮLNOČNÍ
MŠE SVATÁ

LATINSKÁ - V TRADIČNÍM RITU
MŠI SVATOU DOPROVODÍ SBOR A VARHANY
SKLADBY A. V. MICHNY, A. MAZÁKA

24. 12. 2014

ve 24:00 hod.

v kostele Povýšení sv. Kříže

na zámku Nižbor
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SONG LADIES
Kaple sv.Liboria ve Stradonicích
středa 17.12.2014 v 18h
vstupné dobrovolné
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Výstava
nižborských
zahrádkářů

Sváteční pohodu letos posílila ještě i „živá hudba“. Nečekaně, jako v některé z půvabných lidových
pohádek, „kde se vzali, tu se vzali“ zprvu v Modrém
salonku, pak i v hlavním sále - čtyři mladí sympatičtí muzikanti odkudsi z Příbramska, prostým jménem
„Kamarádi“. Violoncelistka, houslistka, kytarista a zpívající flétnista. Jejich zpěv jadrných moravských koled
zněl zámkem až do nedělního večera k oslavě Vánoc
a k potěšení vlastnímu i všech návštěvníků.
Všem, kdo se o velký úspěch letošní výstavy jakkoli
zasloužili, patří právem ohromný dík a uznání. Vždyť
kde jinde na Berounsku žije tolik šikovných a pracovitých zahrádkářů, aby jejich výstavu shlédlo za tři dny
neuvěřitelných a rekordních 2 100 návštěvníků, tak
jako zde, u nás v Nižboru.
Redakčně kráceno, text a foto: Jan Lukeš

Již jedenáctá výstava nižborských
zahrádkářů se letos uskutečnila
od pátku 14. do neděle 16. listopadu.
Věhlas každoroční prezentace nižborských zahrádkářů vystihl hned
v jejím úvodu člen zastupitelstva Tomáš Hanák takto: „Nižbor - to je nyní
v podvědomí lidí: zámek - sklárna Zastávka a výstava zahrádkářů…“
Plamínek je také zdejší unikát - tyhle krojované temperamentní tanečnice zase tak jako loni pobavily svou ta-

neční kreací. Po zaslouženém aplausu
se už všechny prostory zámku zaplnily
natěšenými hosty. Přišli a přijeli zblízka
i zdáli, aby si všemi smysly vychutnali
nevšední atmosféru výstavy. Jako každým rokem zde toho bylo zase mnoho
k vidění, mlsání, koupení i poučení.
Objevil se i letos odborník mykolog
a ve výzdobě i na stolech zase nové
nápady a výrobky. Proběhlo hlasování
návštěvníků o několik nej…, ceny pro
vítěze věnovala tradičně sklárna Rückl
Crystal.

Termíny svatebních dnů
na zámku Nižbor v roce 2015
Termíny svateb 2015: 27. 6. 2015 - sobota, 3. 7. 2015
- pátek, 15. 8. 2015 - sobota, 11. 9. 2015 - pátek a 9.
10. 2015 - pátek
Termín si snoubenci musí nejprve zamluvit na matrice
MěÚ Beroun - tel.: 311 654 153-4. Pokud je alespoň jeden ze snoubenců hlášen k trvalému pobytu v obci Nižbor, oddává snoubence oddávající z Nižbora (starostka
nebo místostarosta). Pokud jsou snoubenci „odjinud“
oddává je oddávající z Berouna. Poplatek za svatební
obřad se platí na matrice v Berouně (1.000,- Kč) a na
obci Nižbor (1.500,- Kč).
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Mateřská škola Sluníčko: Jak jsme poznávali
a jak jsme si hráli na podzim
➽ Návštěva v Opeře
Na počátku školního roku jsme se oblékli do slavnostního a vyrazili
jsme na exkurzi do Státní opery. Děti si prohlédly bohatě zdobený sál
i přilehlé prostory, zavítaly i do zákulisí, kde se zrovna chystala scéna
na večerní představení. Seznámily se s provozem divadla a na závěr
shlédly ukázku komediální opery Bastian a Bastienka, kterou Wolfgang Amadeus Mozart složil ve 12 letech.
➽ Kde bydlí Ferda Mravenec
Ještě než se příroda začala ukládat k zimnímu spánku, odvezla nás
Černá perla na Křivoklát, do Informačního a vzdělávacího střediska
Lesů ČR. V rámci seznamování dětí s přírodními vědami zde pro nás
bylo připraveno zábavné povídání o výskytu a vývojových stádiích
hmyzu v lese. Děti měly čas i na hry na hřišti z přírodních materiálů
a na závěr si opekly buřtíky přinesené z domova.

s rozcuchanými kokosovými vlásky, jiného táhlo k zemi bříško vyrobené ze snad největší nižborské dýně. Mateřská škola získala v tajném
návštěvnickém hlasování druhé místo, za což jsme dostali krásného
vyřezávaného andílka z dílny pana Dobrého a hromadu čokolády. Děkujeme!
➽ Bezpečnost především
Provoz mateřské školy je specifický velkým počtem osob, které
v různých částech dne procházejí dveřmi. Víte, kolikrát se za den otevřou naše dveře a kolik jimi projde lidí? Pokud by v jeden den přišly
do mateřské školy všechny děti, každé z nich by přivedl i odvedl je-

➽ Výlet do planetária
Naše druhá letošní výprava do Prahy zamířila do planetária ve Stromovce. Děti se usadily do plyšových křesel a obří kupole nad jejich
hlavami se rozzářila tisíci hvězdami noční oblohy. Okouzlující australská legenda o křišťálových sestrách Plejádách ukázala dětem nejen
jižní oblohu, ale zavedla je i k protinožcům, na nejmenší světadíl naší
planety.
➽ Andělský zámek
Letošní zahrádkářská výstava na Nižborském zámku se nesla
ve znamení andělů, což byl i název soutěžního tématu. Děti z mateřské
školy vyráběly andílky z nejrůznějších materiálů, někteří se vznášeli

den rodič a všechny děti by šly jednou za den na vycházku, množství
průchodů by za tento jediný den bylo 590 včetně příchodu a odchodu
zaměstnanců!
To samozřejmě klade obrovské nároky na organizaci a zajištění
bezpečnosti vstupních dveří i vnitřních prostor.
Od minulého měsíce zde proto máme nový systém otvírání dveří
za pomoci chytrých kamer.
V listopadu proběhlo na školách bleskové šetření bezpečnosti zajištění budov pořádané Českou školní inspekcí, naše mateřská škola byla
vyhodnocena jako bezpečná.
➽ Co nás čeká?
Prosinec je pro děti asi nejočekávanějším měsícem roku. Je obdobím velkého těšení, tajemství a vůní, dlouhé noci rozsvítí kouzelná
světýlka a také program školky je bohatší než obvykle. Na počátku
prosince pojedeme do pražského divadla Minor na klasickou pohádku
O Smolíčkovi a brzy nato přijde Mikuláš. V prosinci také přivítáme
maminky, které nám budou chtít pomoci napéct vánoční perníčky, ale
pokud nebudou mít čas, nevadí, zvládneme to sami.
I letos jsme pozváni na tradiční Jarmark na ZŠ, kde si naše
nejmenší děti možná poprvé zkusí zazpívat koledy se svými staršími kamarády. V předvánočním týdnu nás čekají besídky a vystoupení divadla Krab s představením Vánoční příběh. A pak už jen...
Hezké Vánoce!
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci v roce 2014. Školka nejsou
jen děti a personál, ale i vy všichni okolo, společenství lidí v obci, rodiny, přátelé, vy, kteří se podílíte na její činnosti, pomáháte, přispějete
radou či se v pravý čas usmějete. Těšíme se na vás v příštím roce!
Eva Horváthová
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ZŠ Nižbor plná akcí
ZŠ Nižbor pořádá tento rok plno akcí.
Vzdělávací program je příjemnou formou
vyplňován o doplňkové učivo, které je
součástí výuky.
V září byl pro děti z 1. ročníku připraven
karneval, který měl za úkol děti seznámit se
školou a pomoci jim vyrovnat se s přechodem
z mateřské školy. Hned vzápětí následoval
sportovní den, kde si žáci všech ročníků mohli vyzkoušet svoji mrštnost v nejrůznějších
sportovních disciplínách. Další aktivity školy
probíhaly jedna po druhé - dopravní výchova
pro 4. a 5. třídu, den s indickou kulturou, zahrádkářská výstava na zámku Nižbor či pietní
akt k svátku Dne boje za svobodu a demokracii
u pomníku budovy školy.
Všechny pořádané akce děti velmi zaujaly.
Zmiňme se o některých podrobněji. Měli jsme
vzácnou příležitost přivítat u nás paní Bhawnu
Vajglovou, učitelku indického původu, která
v Indii učila děti na základní škole. Paní učitelka nás seznámila s indickou kulturou, zvyky
a běžným způsobem života v Indii. Pro děti
byla zajímavá ochutnávka tradičních indických
pokrmů.
Již tradičně jsme se školou navštívili zahrádkářskou výstavu, která se koná v prostorách
zámku. Naše děti se podílely i na výzdobě, kterou tvořily práce s andělskou tématikou.
Školu navštěvují i vrcholoví sportovci
a umělci. V listopadu nám svoji práci představil řezbář pan Petr Dobrý a se svými sportovními úspěchy děti seznámil reprezentant ČR
v silniční cyklistice pan Lubor Tesař. Žáci tak
poznávají povolání, která je mohou inspirovat
a motivovat v jejich dalším životním směřování.
V prosinci děti čeká návštěva Státní opery
Praha, kde shlédnou operu Prodaná nevěsta.
Dále bude následovat tradiční vánoční jarmark
pořádaný přímo naší školou. Proběhne v úterý 16. prosince od 16 hodin. Srdečně zveme
všechny blízké i přespolní, kteří chtějí společně
sdílet předvánoční atmosféru, zazpívat si koledy a prohlédnout si vánoční výzdobu našich
dětí. Před svátky ještě stihneme vyhodnotit výtvarnou soutěž „Hudba a já“, která je pořádána
k Roku české hudby 2014.
Již se těšíme na druhé pololetí, které také
přinese spoustu krásných a zajímavých zážitků
z různých školních aktivit.

Vzpomínka na listopad 1989
Pietní akt k výročí listopadových událostí před nižborskou školou v pátek 14. listopadu. Přítomných nebylo mnoho, byl přece všední pracovní den, ale všichni si se
zájmem vyslechli úvodní slovo starostky obce, svérázný projev Tomáše Hanáka i vystoupení staršího žactva nižborské školy. Důstojnost aktu vyvrcholila položením květin
z rukou dětí jako poděkování těm, kteří se zasloužili o tak pronikavou změnu poměrů
v naší zemi před 25 lety.
	
  	
  

Masážní studio Luďka Hubny

oznamuje rozšíření služeb o indickou antistresovou m
hlavy, havajskou masáž Lomi Lomi a bambusovou masáž.

Nadále pokračují relaxační a sportovní masáže i homeopa
poradna.	
  
Ceník :






relaxační a sportovní masáž – 250/hod
indická antistresová masáž hlavy – 300/hod
havajská masáž Lomi Lomi – 300/hod
bambusová masáž – 400/hod
kombinace vybraných technik – 300/hod

Objednávky a bližší informace na telefonním čísle: 607 444 34

Masážní studio Luďka Hubny

oznamuje rozšíření služeb o indickou antistresovou masáž hlavy, havajskou masáž Lomi Lomi
a bambusovou masáž. Nadále pokračují relaxační a sportovní masáže i homeopatická poradna.
Ceník:
4 relaxační a sportovní masáž - 250/hod
4 indická antistresová masáž hlavy - 300/hod
4 havajská masáž Lomi Lomi - 300/hod
4 bambusová masáž - 400/hod
4 kombinace vybraných technik - 300/hod

Objednávky a bližší informace na telefonním čísle: 607 444 347
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Napsali jste nám:
Psi na vodítku?
Poslední dobou se obcí šíří cedule, které striktně požadují - vlastně né - ony nařizují, aby majitelé nepouštěli své
psy z vodítka.
Psy, kteří jsou celý den zavření v bytě, kde udělají maximálně pár kroků od okna ke dveřím nebo k misce s vodou.
Psi, kteří se vyvinuli jako lovci a pohyb potřebují. Musí běhat, aby jejich metabolizmus správně fungoval.
Když člověk bydlí sám a už nechodí do zaměstnání, má
spoustu času. Mít tolik času na pochyby, pocit osamělosti
a stesk, je nebezpečné. A stesk je prevít! Ještě, že doma čeká
můj společník. Mimo roztoče v polštáři a moly ve skříni, jediný živý tvor v bytě. Vždycky mne vítá s radostí, vždy mi
olízne ruku, už mi odpustil, že jsem ho nechal samotného.
Neurazí se, netrucuje. Má jen radost, že může být se mnou.
Můj syn mi jednou řekl: „My máme internet, televizi, rádio,
knihy a časopisy. Psi mají jen dobu, kdy si s nimi hrajeme
a kdy s nimi jdeme ven“. Pro mne jako důchodce, který bydlí
sám daleko od rodiny, daleko od místa, kde se narodil a kde
žil celý život, je můj pes skoro jako dítě. Je ale vděčný za pohlazení, za každé laskavé slovo. Dává mi svou oddanost
a lásku. Psi znají tajemné kouzlo nezištné lásky. Znají i lidskou potřebu milovat a být milován. Můj pejsek mi dává
toho všeho vrchovatě a já bych se mu měl odvděčit tím, že
ho nepustím ani proběhnout?
Nějací aktivisté, kteří nemají odvahu se na své cedule
podepsat, mi chtějí nařizovat, jak mám se svým psem zacházet? To by mi mohli za chvíli přikazovat, že ho mám
mít i doma na vodítku. Obec také zakazuje volné pobíhání
psů, ale ta má alespoň tolik taktu, že to nevynucuje. Možné, že kdyby ti aktivisté, kterým tak hrozně vadí psi, kteří
si užívají vzácné chvíle volnosti pohybu, možná kdyby tu
energii vloženou do psaní, tištění a kopírování vývěsek, jejich roznášení a přitloukání na sloupy a kmeny stromů, nasměrovali na prospěšnější akce, měli by z toho občané větší
užitek. Tak to vidím já a doufám, že naše obecní noviny
jsou fórum, ve kterém může kterýkoliv občan demokraticky
vyjádřit svůj názor.
Kellner František, Nižbor 99
Vážený pane Kellnere,
děkujeme za Váš dopis a názor. Úkolem vedení obce je
hledat kompromisy mezi názory a požadavky občanů tak,
aby život byl snesitelný a přijatelný pro všechny. Jistě by se
našli mnozí, především rodiny s dětmi či zástupci místních škol, kteří mají na omezení pohybu psů názor odlišný
od Vašeho. Argumentovali by rizikem zranění, pokousání,
případně znečištěním exkrementy, řidiči zase nebezpečím
vběhnutí „nevedeného“ psa do vozovky (my sami jsme
měli bígla, který právě tak málem způsobil havárii prudce
brzdících vozů). Vy byste zřejmě opáčil, že Váš pes není
nebezpečný, že jej máte plně pod kontrolou; rádi věříme ale sám víte, že jsou situace, kdy se zvíře (ale, mezi námi,
i člověk) zachová naprosto nevypočitatelně; ano, zřídka ale vyloučit to nelze.
Vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí obce jsou prakticky nekonečné možnosti dopřát čtyřnohým miláčkům
tolik toužené svobody bez vodítka, jsme přesvědčeni, že
prostory, určené dětem a k rekreaci (Panská louka, hřiště
za čerpací stanicí, část cyklostezky) by měly zůstat v maximální možné míře „nerizikové“ a čisté.
S díky za pochopení a nadějí, že vše dokážete vysvětlit
i svému oddanému společníkovi.
Tomáš Hanák, radní
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Výstava Sklářství ve Středočeském kraji
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se Zastoupením Středočeského kraje v Bruselu a Středočeským krajem zorganizovala výstavu pod názvem „Sklářství ve Středočeském kraji“. Akce se konala ve dnech 8. 10. - 2. 11. 2014 v prostorech Zastoupení Středočeského
kraje v Bruselu a představila sklářské firmy ve Středočeském kraji. Okres
Beroun reprezentovaly dvě významné sklářské firmy - Rϋckl Crystal a.s.
z blízkého Nižbora a také firma Glasstar - Julius Starove z Nenačovic.
Cílem akce bylo představení dekorativního i užitkového skla a skleněných výrobků belgickým zájemcům, ale i zástupcům evropských institucí
a zástupcům evropských regionů etablovaných v Bruselu a možnost navázání obchodní spolupráce v Belgii, popř. dalších zemích. Výstava proběhla
pod záštitou velvyslance ČR v Belgickém království Mgr. Jaroslava Kurfürsta a hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.
Záměrem představení sklářských firem reprezentujících Středočeský kraj
je poukázat na tradiční řemeslo přetrvávající v Čechách od 13. století a snaha
podpořit stále se rozvíjející obor ve Středočeském kraji. České sklo je ve světě
velice uznáváno a zájem o tento tradiční výrobek má stále stoupající tendenci. Prezentující středočeské firmy představují na této výstavě vzorek své produkce, která nabízí broušené výrobky z olovnatého křišťálu, ručně vyráběné
hutní barevné sklo, ručně vyráběné dárkové figurky, křišťálová zrcadla a také
kvalitní užitkové sklo, které je možné využít v každé domácnosti.
K návštěvě výstavy byly pozvány belgické firmy a organizace, které
projevily zájem o středočeské sklo během předběžného průzkumu, i další
subjekty, které se v této oblasti angažují. Dále reprezentanti institucí EU,
tj. Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady EU, Výboru regionů,
Hospodářského a sociálního výboru. Dále honorární konzulové z Antverp,
Liege, Namuru a Gentu a zástupci evropských regionů, které mají svá zastoupení etablovaná v Bruselu.
Vladislava Šizlingová

Jízdní řády radikální změny nepřinesou
Pro cestující je to dobrá zpráva:
změny v jízdních řádech nebudou
výrazné, a tak nebude nutné se znovu nazpaměť učit odjezdy vlaků či
autobusů. Nové jízdní řády na železnici i v autobusové dopravě začnou platit od 14. prosince. Mnoho
výrazných změně ale ani v jednom
případě nepřinášejí.
„S platností od 14. 12. nejsou
plánovány zásadní změny v jízdních
řádech autobusů,“ potvrdil Vladimír
Káš ze společnosti PROBO BUS.
Ani na železnici se mnoho nezmění. Změny odjezdů respektive

příjezdů vlaků na trati 171 z Berouna do Prahy jsou spíše kosmetické.
Na trati Beroun - Cerhovice (- Plzeň)
se vlaky posunou v souvislosti s postupem stavebních prací na koridoru
o cca 10 - 15 minut. Vlaky s příjezdem v 16:45 do Berouna a odjezdem v 17:14 z Berouna nepojedou
v úseku mezi Berounem a Zdicemi.
V pracovní dny a sobotu pojede nový
osobní vlak ze Zdic (odj. ve 4:49)
do Berouna (příj. v 5:00), který bude
pokračovat do Rakovníka. V Berouně bude mít přípoj na rychlík do Prahy hl. n. (příj. v 5:43).
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Hejtman Petera: Chceme národní park Křivoklátsko
Hejtman Středočeského kraje Miloš
Petera společně se svým náměstek pro životní prostředí Markem Semerádem znovu otevřeli témata zrušení Vojenského
újezdu (VÚ) Brdy a vyhlášení Národního
parku Křivoklátsko. Hejtman Petera spolu
s náměstkem Markem Semerádem uskutečnili třetí listopadovou sobotu přelet
nad územími kraje, o kterých se hovoří.
O současné situaci Křivoklátska a Brd pak
hovořili s vybranými novináři, které pak
seznámili s postojem kraje.
Oba zástupci vedení kraje znovu otevřeli
téma CHKO Křivoklátska. V současné době
je připravována novela zákona o ochraně
přírody a krajiny, která bude z hlediska národních parků šetrnější k přírodě a vstřícnější k obyvatelům okolních obcí.
„Podle návrhu novely zákona by v národním parku probíhal přirozený způsob
převodu lesa, který je dnes užitkový, na les
přírodní. Tento proces by trval 50 až 100
let. Omezení pro obce by tak bylo minimální a občané by měli i nadále volný přístup
do lesů. Chceme po novém roce, až budou
ustanovena vedení všech dotčených obcí,

začít jednat s jejich starosty. Pokud bude zájem starostů o vyhlášení národního parku,
tak tento proces budeme iniciovat. Počítáme, že to bude trvat zhruba dva roky, než
bude moci být národní park vyhlášen. Očekáváme, že národní park přinese nejen lep-

ší ochranu přírody, ale pomůže také oživit
turistický ruch a dostat turisty do Středočeského kraje,“ řekl k vyhlášení Národního
parku Křivoklátsko hejtman Miloš Petera.
Nicole Mertinová,
tisková mluvčí Středočeského kraje

❱ ❱ ❱ Jednou z nejcennějších lokalit Křivoklátska je údolí Vůznice mezi Nižborem a hradem Jenčov.

Roj meteoritů nebo dokonce UFO nad Nižborem?
Ani jedno, ani druhé. To je roj „balonků štěstí“, kterým se povedlo vznést
se vzhůru k nebi z rukou maminek a tatínků v závěru lampionového průvodu
v pátek 14. listopadu. Mohl to být roj
mnohem početnější, ale zlomyslný vítr
často honil blikající oběti po louce sem
tam, dokud dočista neshořely, jiné balonky zas vletěly zhasnout do blízkých keřů
a na stromy. Ale nejmladším poutníkům
- předškoláčkům tyhle karamboly nála-

du nezkazily, radost z každého světýlka
stoupajícího vysoko do oblak převládla
nad zklamáním. Průvod zorganizovaly
maminky z Makovic spolu s MŠ Sluníčko
a skupinou Draci. Kolik mladých rodinek
se z Nižbora podél vody až na samý okraj
Stradonic vypravilo, těžko bylo spočítat,
ale bylo jich hodně, možná ještě víc než
loni. Malá kobylka táhnoucí plný vozík
dětí po lávce přes potok - to se hned tak
neuvidí. Mrňata dovezla až do cíle i zpátky, což byl pro mnohé z nich jistě velký
zážitek. Za spokojené rodinky děkuje organizátorkám.
Foto a text Jan Lukeš
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Velký pátek na Dukátovém poli
„Chrámová opona se roztrhla, slunce se
zatmělo a země se otevřela…“ Slova evangelia sv. Matouše se mi náhle vybavila v té
chvíli podivného ticha pod velikým křížem,
který se nade mnou tyčil, nachýlený a černý proti průzračně bledému nebi. Patu kříže
ovíjelo šípkové houští, ostny na dosud holých větvích připomínaly trnovou korunu.
Nějaký mráček, kterého jsem si před tím ani
nevšiml, najednou zastřel slunce a po zvlněné náhorní pláni se rozběhl stín. Fialově
zamžené linie kopců, táhnoucí se jako vlny
moře na protilehlé straně širokého údolí Berounky náhle ostře vystoupily proti obzoru.
Tam někde se skrývá menší, starší a zcela
záhadné hradiště Žlubinec, a také pohádková Krkavčí hora, na níž prý žilo v krkavčí
podobě sedm zakletých bratrů, jak je známe
z pohádky Boženy Němcové. Na opačné
straně se rýsuje hudlická věštecká skála, železná Krušná hora, svatyně Velíz a v dálce
bájemi opředený brdský Plešivec. Připadal
jsem si jako na obrovské ploché lodi, která zvolna a majestátně pluje nad mlhavými
hlubinami věků. A stožárem tohoto korábu
věčnosti je právě onen kříž, proslulý Prachový kříž, vztyčený na kamenité Golgotě
uprostřed rozlehlého pole. Jestli by se někde
u nás mělo natáčet ukřižování Krista, těžko
by se našlo vhodnější místo, než je Hradiště
nad Stradonicemi.
Byl Velký pátek, kdy se země otvírá, aby
vydala své poklady. A já jsem se rozhodl
prožít tuto magickou chvíli přímo na Hoře
pokladů, na proslulém Dukátovém poli.
Ležel jsem na pahorku pod křížem a vnímal zvláštní sílu místa. Jako bych viděl
stíny dvou mužů s motykami a pytli, kteří
sem přicházejí počátkem srpna roku 1876.
Tenkrát se místu říkalo trochu jinak: Jateční
pole. A chalupníci ze Stradonic, krčících se
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tam dole u řeky, na úpatí hory, sem chodívali hledat velice svérázné poklady - kosti.
V místě, kde se pláň lomila do strmých srázů
klesajících k řece, se jich nacházelo neuvěřitelné množství. Znalci v nich rozpoznali
kosti krav, koz, ovcí, vepřů, jelenů, srnců,
zajíců. Vyprávělo se, že sem zvířata chodila
za dávných dob umírat, že tu měla svůj tajný hřbitov. Ale mnozí věděli, snad ovlivněni
místním učitelem, milovníkem „starožitností“, že tu býval hrad mocného soudce Kroka,
otce slavné kněžny Libuše, jak se o tom zmiňuje kronikář Kosmas, a ty kosti že pocházejí z obětí pohanským bohům.
Především však byly kosti zdrojem snadného výdělku. Kramář je vykupoval jako
surovinu na výrobu kostní moučky. A tak
v době bídy chodili Stradoničtí „na kosti“,
jako se jinde chodí třeba na jahody.
Jako bych v duchu viděl ty dva muže,
kteří se toho letního rána vydali na Hradiště „kopat kosti“. Historie zachovala i jejich
jména: Lébr a Maleček. Ještě netušili, že se
blíží okamžik, který od základu změní nejen
jejich životy, ale dokonce život celé obce. Že
jméno Stradonice bude během několika let
s úctou vyslovováno po celé Evropě a citováno v desítkách odborných knih…
Rozhodl jediný úder krumpáčem, jehož
hrot se propadl do něčeho měkkého. Maleček ho škubnutím uvolnil, vytrhl ze země
cáry zpuchřelého koženého váčku - a za ním
se rázem vyvalila zlatá záplava! Omámeně
zíral na mince, které se rozkutálely kolem
jeho nohou. „Poklad!“ uvědomil si teprve
po chvíli. „Proboha, já našel poklad!!“
Oba muži se vrhli na kolena a horečně sbírali. Bylo tu přes dvě stovky zlatých mincí!
Nález spustil doslova lavinu. Vzápětí
propukla jedna z největších „zlatých horeček“ v našich zemích. Reportéři, jejich člán-

ky zaplavily první strany tehdejšího středoevropského tisku, líčí, jak je vrchol hory
obsypán lidmi jako obří mraveniště. Proudí
sem davy ze všech stran. Lidé zanechali
práce, opustili svá hospodářství a celé dny
jak v transu kopají a přehazují tuny hlíny.
Vznikají půtky a boje, každý si vykolíkuje
a pečlivě střeží svůj „zábor“. Majitelé polí
marně vznášejí své nároky, nikdo se jich neptá. Musí zasahovat policie, do věci se vložila správa panství, jíž podle zákona náleží
vše, co se najde v zemi, ať už jsou to rudy,
nerosty, nebo jako v tomto případě poklady.
Nálezce Maleček utekl do Ameriky, aby to,
co našel, nemusel odevzdat.
Po prvotním zklamání, že zlatých mincí
a šperků ubývá, vypukla nová zlatokopecká vlna. Tentokrát však už nešlo o zlato.
Na scéně se objevili starožitníci a sběratelé, a ti kupodivu byli ochotně dobře platit
i za to, co venkované předtím odhazovali
jako nepotřebný „šunt“ - střepy nádob, rezavé železné a bronzové předměty, výrobky
z kostí, keramiky a skla. A tak nastalo nové
přesívání hromad vytěžené „hlušiny“.
Obchodníci se starožitnostmi si přímo
ve vsi zřídili pobočky. Zájem neustále stoupal, ovšem nálezů pochopitelně ubývalo.
Místní usedlíci se rozhodli, že tak výhodný kšeft nepustí z ruky, a tak začali vyrábět
napodobeniny z pálené hlíny, kovu a kostí,
louhováním v moči jim dodávali starobylou
patinu, zahrabávali je na „Dukátovém poli“
a pak radili nadšeným sběratelům, kde by se
dalo „něco pěkného“ nalézt.
Dobře organizovaná síť výrobců a překupníků vytvořila jakousi „archeologickou
mafii“. I naše Národní muzeum má kromě
několika originálů bohatou sbírku falzifikátů, za které tehdy utratilo nemalé peníze.
Otomar Dvořák
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Vítání občánků v roce 2014
V letošním roce 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:
Lukáš Komínek, Eliška Borčová, Tobiáš Hötzl, Štěpán Vinš, Jan Vitín, Hynek Bárta,
Jakub Jamriška, Kristýna Nedbalová, Matěj Dolejš, Matouš Vlk, Tadeáš Tomek, Lucie
Váňová, Petr Valeš, Alex Vydra, Lucie Kozáková, Martin Jirota, Anna Burešová, Jakub
Filip, Nikola Topolová, Filip Matějka a Natálie Hubnová z Nižbora, Jan Muláček a Ondřej Havelka ze Stradonic, Lukáš Cabrnoch ze Žloukovic.
Přejeme jim hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

Dobrá věc se možná podařila aneb obrozený
Pavouk pohádku přece jen zahraje
Děti budou hrát dětem v sobotu odpoledne 6. prosince
Loutkářský spolek Pavouk se konečně kapánek obrodil a v omlazeném složení už
pilně cvičí novou pohádku. Bude opět z vlastní tvorby, ale s novými vodiči. S dětskými vodiči, když žádný starší se bohužel stále nehlásí. Kteří odvážní to jsou? Šikovná
Andrejka Heřmánková, která se zaučuje s velkým zájmem, Lucka Steinbachová a Matyáš Pilát, všichni tři teprve „čtvrťáci“ z nižborské školy. Novou talentovanou a velmi
nadějnou posilou souboru je mladá maminka tříleté holčičky Walerie Herega jako
mluvička s krásným hlasem, a zapojila se i univerzální maminka stálé členky Marcely
Jarka Voříšková. Poslední Mohykáni - Vláďa Vlha, Honzík Lukeš, Honzík Krasl a Verča Vlková zatím táhnou tu káru dál. Doufáme, že tuto pohádku přijmou malí diváci
stejně dobře jako ty minulé, i kdyby se do ní nějaká ta malá chybička i vloudila…
Jan Lukeš

Vyhláška zpřísňuje podmínky kácení dřevin
V listopadu začala platit nová vyhláška Ministerstva životního prostředí, která
zpřísňuje některé podmínky pro udělování povolení ke kácení dřevin. Nově tak
není nutné žádat povolení pouze ke kácení
ovocných stromů rostoucích na pozemcích
v zastavěném území vedených v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Tyto dřeviny ale nesmí být součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.

V případě ostatních dřevin platí, že dál
bude možné bez povolení kácet pouze stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí, a to opět za předpokladu, že
nejsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku.
Povolení bude dál nutné ke kácení všech
ostatních stromů, které mají ve výšce 130
cm obvod kmene 80 cm a více (i když rostou
například v zahradě). Podrobné informace
můžete získat na odboru životního prostředí MěÚ Beroun, telefon 311 654 283.

Synáková Dagmar		
Křeček Josef		
Günther Eduard		
Šlepr Josef		
Kalinová Libuše		
Homolka Karel		
Procházka Josef		
Krofta Václav		
Pospíšilová Jiřina		
Záleský Jiří		
Bonová Jaroslava		
Jaroš Jiří			
Votruba František		
Lenická Miloslava		
Šapovalivová Miroslava
Hučková Marie		
Hrudková Eva		
Bekárková Věra		
Váňová Růžena		
Vlhová Marie		
Vrbová Helena		
Sedlmajerová Libuše
Šandová Blažena		
Homolková Milena
Hybšová Zdeňka		
Tikovský Jaroslav		
Dubská Věra		
Císař Hanuš		
Mázl Jaroslav		
Hladký Miroslav		
Mudrochová Bohdanka
Bornová Jitka		
Koutecký Václav		
Krásl Václav		
Panoš Slavomil		

80 let
85 let
80 let
86 let
85 let
86 let
83 let
75 let
86 let
86 let
82 let
90 let
75 let
83 let
81 let
75 let
86 let
80 let
85 let
90 let
85 let
89 let
87 let
84 let
70 let
75 let
75 let
70 let
86 let
70 let
86 let
70 let
70 let
70 let
81 let

Zubní pohotovost

n 13 - 14. 12. MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám. 895, tel.: 311 685 674
n 20. - 21. 12. MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
n 22. - 23. 12. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, tel.: 311 512 119
n 24. 12. MUDr. Svobodová Eliška, Komárov,
ordinace Buzuluk, tel.: 311 572 389
n 25. 12. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun,
Wagnerovo nám 1541, tel.: 311 612 291
n 26. 12. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 611 241
n 27. - 28. 12. MUDr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
n 29. - 30. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.: 311 513 375
n 31. 12. MUDr. Tesařová Simona, Loděnice,
U GZ 69, tel.: 311 672 253
n 1. 1. 2015 MUDr. Tesařová Simona,
Loděni-ce, U GZ 69, tel.: 311 672 253
n 2. - 3. 1. MUDr. Spal Antonín, Hořovice,
K Nemocnici 1106, tel.: 311 542 396
n 4. 1. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
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Fotbalisté SK
na podzim zaváleli
“A“ MUŽSTVO - I. B třída Střed. kraje
Fotbalisté A-týmu SK Nižbor vůbec neměli po
historickém postupu do I. B třídy nováčkovský
ostych a stali se štikou soutěže. Po polovině
soutěže figurují na skvělém druhém místě,
když mají jen dvoubodový odstup na vedoucí
Doksy. Až na nepovedený zápas v Jedomělicích a zbytečnou prohru v Hýskově odehráli
skvělý podzim a především výhry v Unhošti a
ve Velké Dobré byly hodně nečekané. Na jaře
tak budou místo předpokládaného boje o udržení bojovat o další postup!
Výsledky: Hýskov - SK Nižbor 2:1 (0:1) Němeček M., Nižbor - Doksy 0:0, Hřebeč - SK
Nižbor 0:3 (0:2) Sevald, Suchý, Hurych, Nižbor - Zlonice 1:1 (1:1) Kučera, Unhošť - Nižbor 0:1 (0:1) Suchý, Jedomělice - Nižbor 5:1
(3:1) vlastní, Nižbor - Mšec 3:0 (1:0) Matějka
F., Němeček M., Pick, Velká Dobrá - Nižbor 1:2
(1:0) Suchý, Hybš, Nižbor - Tatran Rakovník B
2:1 (0:0) Sevald, Němeček M., Vonoklasy Nižbor 2:4 (1:2) Sevald, Kučera, Němeček M.,
Matějka F., Nižbor - Braškov 5:1 (3:1) Sevald
2, Matějka F. 2, Janovský
1.

SK Doksy

2

34:9

31

2.

SK Nižbor

10 1
9

2

2

33:16

29

3.

FK Hýskov

8

2

3

32:25

26

4.

SK Hřebeč

7

3

3

30:18

24

5.

Jedomělice

7

2

4

28:21

23

6.

TJ Unhošť

7

1

5

24:18

22

7.

Velká Dobrá

7

0

6

24:16

21

8.

Zlonice

5

3

5

22:24

18

9.

Mšec

5

2

6

23:26

17

10.

Mutějovice

4

2

7

22:25

14

11.

Braškov

4

2

7

25:43

14

12.

Tn. Rakovník B

4

1

8

14:19

13

13.

Jeneč

1

4

8

15:28

7

14.

Vonoklasy

0

1

12

13:51

1

“B“ MUŽSTVO - III. třída
Nižborské rezervě se daří držet nad sestupovými pozicemi, když v několika zápasech mile
překvapila. Naopak v zápasech s některými
soupeři se naopak se ztrátami příliš nepočítalo. Béčko tak čeká hodně náročné jaro, ale
vedení klubu věří, že se III. třída opět podrží
udržet.
Výsledky: Chodouň - Nižbor B 4:0 (0:0), Nižbor B - Hudlice 2:1 (0:1) Blažej 2, Zdice B Nižbor B 1:1 (1:1) Matějka V., Karlštejn - Nižbor B 6:1 (2:1) Bína, Nižbor B - Králův Dvůr B
3:4 (1:1) Boubín, Ježek, Kaniok, Vižina - Nižbor B 1:2 (1:0) Boubín 2, Nižbor B - Vysoký
Újezd 1:2 (1:0) Matějka V., Nový Jáchymov Nižbor B 7:0 (3:0), Nižbor B - Cembrit Beroun
2:2 (0:1) Šimáček, Matějka V., Tetín - Nižbor B
6:2 (1:1) Boubín, Glazunov, Nižbor B - Svatá
1:0 (0:0) Nejedlý

Hokejbal: Nižborské Fretky
Čas plyne jako voda v řece a nižborským
Fretkám se podzimní sezona blíží nekompromisně ke svému konci. Pojďme si alespoň ve stručnosti zrekapitulovat poslední
hrací půlrok týmu, jehož srdce patří hokejbalu! V následujících řádcích si můžete přečíst, jak tyto zarputilé sportovkyně na jednotlivých kláních bojovaly.
Svůj sen o účasti na Mistrovství republiky si po čtyřech letech od prvního pohlazení hokejky splnila děvčata z Fretek začátkem června a nutno podotknout, že trpělivé
vyčkávání se jim stoprocentně vyplatilo! Pro
tuto vrcholnou akci se spojila v rámci týmu
zastupujícího Středočeský kraj a Prahu
do celku nazvaného Ďábelské Fretky a vyrazila do Horní Břízy, která hostila nejlepší
hokejbalistky republiky. A v silné konkurenci družstvo Ďábelských Fretek obstálo
znamenitě. Konečná třetí příčka a bronzové
medaile, houpající se na krku šťastných hráček, jsou toho důkazem.
Fretky do konce prázdnin absolvovaly
ještě dva turnaje na východě Čech, avšak
nemastná neslaná vystoupení nedopadla
podle jejich představ. Silné týmy, oslabená
sestava a střelecká nemohoucnost, přesně
tyto tři společné jmenovatele měly za následek to, že se fretčí sesterstvo vrátilo z Přelouče se šestým a z Hradce Králové dokonce
až s osmým místem.
Historicky první turnaj žen se konal
na nejstarším pražském hřišti - Palmovce.
A chybět nemohly hráčky s keltem na prsou!
Nižborské šelmičky si tentokrát dobře nabrousily drápky, vyhořely jen ve dvou duelech
a to s domácími favorizovanými Ďábelskými
holkami a posléze i s ambiciózní Českou Třebovou. Po sérii nelichotivých umístění si tak
alespoň částečně spravily reputaci a z hlavního města odvezly pohár za třetí příčku.

Bohatý program měly Fretky na přelomu října a listopadu. Zástupkyně něžného
pohlaví se zúčastnily i posledního turnaje
v rámci Východočeského přeboru žen, který
premiérově hostily Prachovice. Obec, nacházející se v blízkosti Chrudimi, se může
pyšnit moderním hokejbalovým hřištěm
s umělým povrchem a právě ten měl být
pro naše hráčky výhodou. Jenže los skupiny byl nemilosrdný a děvčata hned v úvodu narazila na dva těžké soupeře. Nejprve
dostala lekci od píseckých Oranžád a poté
jim vyprášily kožichy pekelnice z Prahy,
které nakonec tuto závěrečnou akci ovládly
a do hlavního města putovaly s nejcennější
trofejí. Chuť si Fretky spravily vítězstvím
nad domácími Prachovicemi, ale ani tato
výhra je už nezachránila a musely se poprat
„pouze“ o umístění. Svého úkolu se zhostily
nadmíru zodpovědně! Soupeřky ve zbylých
utkáních dokázaly porazit, avšak v nabité
konkurenci to nestačilo na lepší než sedmé
místo.
Mezinárodní sportovní veletrh v Brně
- Sport Life 2014 byl okořeněn exhibičním
miniturnajem žen a pro „zdravé fretčí jádro“ se stal bezpochyby nezapomenutelným zážitkem. Chlupatice se prezentovaly
skvělými výkony a kromě studené sprchy,
které přišla v duelu s nabitým celkem České
Třebové, zvládly ostatní souboje bez ztráty
kytičky. Fretky si do jihomoravské metropole načasovaly výtečnou formu, která jim
vynesla zaslouženou stříbrnou pozici!
V polovině prosince čeká naše hokejbalistky poslední letošní vystoupení. Středočeský pohár, jenž se bude konat v multifunkční hale v Kralupech nad Vltavou,
pomalu klepe na dveře. Tak nezapomeňte
držet Fretkám, které dostaly právě Nižbor
na hokejbalovou mapu světa, palce!

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 1 000 výtisků
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