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Termín konání:
pátek   28. 5. 2010 od 14 - 22 hod.
sobota 29. 5. 2010 od 08 - 14 hod.

V obci budou opět zřízeny tři volební okrsky:
1. Volební okrsek č. 1 - Nižbor, budova
Obecního úřadu (pro občany trvale
hlášené v Nižboru).
2. Volební okrsek č. 2 - Stradonice,
budova restaurace (pro občany trvale
hlášené ve Stradonicích).
3. Volební okrsek č. 3 - Žloukovice, budova   hasičské zbrojnice (pro občany
trvale hlášené ve Žloukovicích).
Voliči, pokud nebudou moci volit
v místě svého trvalého bydliště, si mohou
zažádat o vydání voličského průkazu.
Volební lístky obdrží voliči do poštovní
schránky v místě svého trvalého pobytu.
Opětovně připomínáme a vyzýváme
všechny majitele domů, kteří nemají
v pořádku označení domu číslem popisným nebo evidenčním nebo nemají
řádně nainstalovanou a označenou poštovní schránku, aby si včas vše dali do
pořádku. Pokud tak neučiní, riskují, že
jim nebudou moci být řádně doručeny
volební lístky. Náhradní volební lístky
voliči mohou obdržet  na OÚ nebo přímo
ve volební místnosti. Pokud si bude volič
přát volit do přenosné urny, musí tento
požadavek nahlásit na OÚ nebo jej sdělit
přímo členům volební komise.

Tíkal starostou Sokola

Na valné hromadě TJ Sokol Nižbor,
která se konala 27. ledna, byl novým starostou tělocvičné jednoty zvolen bratr Pavel
Tíkal. Všem členům dále oznamujeme, že
již mohou platit členské příspěvky na rok
2010. Známky v hodnotě 300 Kč a 100
Kč je možno zakoupit u vedoucích oddílů
nebo na OÚ Nižbor (v úřední dny).

www.obecnizbor.cz
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Návrat masopustní tradice
aneb Dejte vale masu! Ale zvesela!

V sobotu 13. února se Nižbor zařadil
mezi ty obce, které obnovily tradice
masopustního veselí. Již dopoledne se
na hřišti u pošty sešel průvod malých
i velkých masek, aby symbolickým bujarým hodováním se zabíjačkou a zpěvy
společně oslavily předěl mezi krutou zimou a časem probouzející se přírody. Tak
je totiž masopust historicky chápán, jako
pocta pučícím, i když ještě neviditelným

a hospodáři a požaduje za toto obveselení
náležitou odměnu v podobě masopustních
koblih či jiných sladkostí a samozřejmě
štamprdlat. Obyvatelé nižborského Hamburku měli jistě o zábavu na sobotní poledne
postaráno, stejně tak projíždějící automobily, které průvod nenechal vyváznout bez
náležitého propouštěcího rituálu. Kromě
masek medvěda, nejrůznějších dalších
zvířecích druhů, cikánek, bab s nůší či bez

životodárným silám a jako příprava na
období velikonočního půstu. Podle historických pramenů má masopust hluboké
kořeny. Původ této „nejdelší veselice
v roce“ sahá až do dob pohanských, kdy
souvisela s předjařím a očekáváním příští
úrody, plodnosti, zdraví, hojnosti a blahobytu.
Nižborský průvod masopustních masek
dostál představám o taškařicích pod rouškou masky. Držel se tradice masopustní
obchůzky, kdy principál s muzikanty vedou
průvod po vsi. Masky řičí, zpívají, rámusí,
zkrátka drží se každá dle svých možností
taktu nevázanosti. Průvod se zastavuje od
domu k domu, zpívá a tančí hospodyni

ní, převlečených mužů za ženy a obráceně
se v nižborském Hamburku objevily i masky
reflektující moderní dobu jako Harry Potter.
Na závěr průvodu vyzval moderátor Jindřich Frühauf přítomné děti, aby
k tématu Masopustu namalovaly obrázek. Obrázky shromažďujeme v herně
v Sokolovně nebo na obci do konce dubna
2010. Všechny obrázky pak budou vystaveny v rámci druhé fáze Nižborského sázení
a společně vybereme nejzajímavější obrázek, který bude podkladem pro vytvoření
plakátku a pozvánek na masopust 2011.
Takže dětičky, pusťte se do malování!
pokračování na 2. straně
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Návrat masopustní tradice
aneb Dejte vale masu! Ale zvesela!

pokračování z 1. strany
Tradiční masopustní dny jako Tučný
čtvrtek se zabíjačkou, Taneční neděle
s tancovačkou, Maškarní úterý s rozpustilým průvodem maškar První
nižborský masopust spojil do jednoho
„masopustního balíčku“. Po ukončení procesí se všichni zúčastnění mohli občerstvit
připraveným zabíjačkovým gulášem, jitrni-

cemi, jelítky a zakousnout se do domácích
koblížků. Večer byl pro tancechtivé v místní Keltovně připraven rozpustilý Masopustní bál. Jak praví tradice, maškary na
taneční zábavě by se měly odlišovat od těch
v průvodu, měly by být pohlednější a jaksi
bohatší. Tak se také stalo a opět z úcty
k tradici došlo k odmaskování přítomných
až po půlnoci, kdy končící Masopust předal
žezlo spirituálnějšímu čtyřicetidennímu
období půstu.
Rodinné centrum Makovice, TJ Sokol
Nižbor a Obec Nižbor děkují těm, kdo
se s námi pustili do masopustních oslav
a náležitě si je užili. Zároveň chceme oslovit všechny, kteří by se rádi podíleli
na Nižborském masopustu 2011, aby se
nám ozvali na emailu makovice.nizbor@
seznam.cz, nebo za námi přišli do herny
v Sokolovně. Budeme rádi za jakoukoli
pomocnou ruku a nápad.
Série fotografií z dílny Vladislava
Stibůrka, který Nižborský masopust dokumentoval, je k vidění na stránkách
www.makovice.eu.    
Kateřina Jonášová, Silvie Kozáková
RC Makovice

Obecní úřad Nižbor pořádá

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

pro Diakonii Broumov, o. s.
(Centrum sociálních služeb)
• letní, zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
• obuv - veškerou nepoškozenou
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené
pouze v igelitových pytlích.
NE V OTEVŘENÝCH IGELITOVÝCH TAŠKÁCH!!
Výše uvedené věci můžete nosit na OÚ Nižbor do
chodbičky před zasedací místnost.
Sbírka proběhne ve dnech:
• úterý 6. 4. 2010 od 8.00 do 15.00 hod.
• středa 7. 4. 2010 od 8.00 do 17.00 hod.
• čtvrtek 8. 4. 2010 od 8.00 do 15.00 hod.
Děkujeme za pomoc

Nové zvony do kostela Povýšení sv. Kříže v Nižboru

Od 19. února mohou občané slyšet zvonění nových zvonů, pořízených z veřejné sbírky, která byla pro tento účel vypsána. Dva
nové zvony vyrobila zvonařská firma akademického sochaře Josefa Tkadlece z Halenkova na Moravě. Do Nižbora byly zvony
dovezeny 19. prosince loňského roku brzy ráno a ten samý den odpoledne při slavnostní mši byly požehnány děkanem Josefem
Pecinovským.
Největší zvon v ladění fis2 o hmotnosti téměř 100 kg byl zasvěcen trojici
svatých archandělů Michaelovi, Gabrielovi a Rafaelovi. Menší zvon v ladění ais2
o hmotnosti 45 kg byl zasvěcen sv. Václavu, sv. Floriánu a sv. Janu Nepomuckému. Po slavnostní mši následoval program slavnostního odpoledne na zámku
drobným občerstvením a poté se konal
slavnostní koncert pěveckého souboru
Carmina Vocum. Zvony byly po celou dobu
vystaveny v kostele a tak měli občané dost
času si je prohlédnout ještě před samotnou instalací do kostelní zvonice. Poprvé
měli také možnost vidět původní zvon
„umíráček“ zasvěcený sv. Vavřincovi, který
zde zůstal i poté, co původní dva zvony byly
zrekvírovány během světových válek.
Zvonaři zavěšovali zvony skoro celé čtyři
dny. Jelikož je věžička poměrně malá, byla
práce v tomto stísněném prostoru velmi
obtížná. Když už byl jeden zvon umístěn,
zjistilo se, že by mohl při zvonění zavadit
o trám, proto musel být sundán a posazen
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o něco výše. Ke zvonům bylo nainstalováno
i zařízení, které zvony automaticky zapíná
a vypíná. Zvonění lze také řídit dálkovým
ovladačem.
Nové zvony jsou krásně zdobeny
v barokním stylu. Tělo zvonu zdobí figurální motivy svatých, kterým je zvon
zasvěcen spolu s textem „Orodujte za nás“.
Dále je zde vyobrazen znak  a jméno obce,
text o tom, že zvony byly pořízeny z darů
obyvatel našich tří obcí, Obce Nižbor a ostatních dobrodinců. Na zvonech jsou dále
zobrazena jména dárců, kteří na pořízení
nových zvonů přispěli.
Zvuk nových dvou zvonů můžeme slyšet
ráno a večer. Společně se starým zvonem
pak nové zvony bijí v poledne a v sobotu
odpoledne přede mší svatou. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří na pořízení nových
zvonů přispěli nebo jakýmkoliv způsobem
přispěli k realizaci této akce. Jmenovitě
pak zastupiteli Jaromíru Peckovi, který byl
prostředníkem mezi obcí a zvonařskou
firmou a celé akci věnoval mnoho času

a práce. Rovněž také poděkování patří
panu Pavlu Šapovalivovi za vyhotovení
všech elektrorozvodů, které bylo potřeba
nainstalovat k novým zvonům.

www.obecnizbor.cz
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Z činnosti MO Českého
rybářského svazu Nižbor

I když zima ještě neskončila, jsou již
vidět na březích řeky Berounky rybáři,
kteří netrpělivě vyčkávají na první
záběry. V současné době, kdy teplota
vody je nízká, lze chytit určité druhy
ryb jako je tloušť, podoustev, plotice,
v teplejších dnech se splete i kapr nebo
cejn. Na štiku, sumce, candáta nebo bolena si rybáři budou muset ještě počkat,
neboť jsou nyní hájení až do 15. června.
Co se týče činnosti, bude naše míst-

ní organizace 15. května pořádat opět
rybářské závody pro členy ČRS. Závody
pro děti proběhnou v září nebo začátkem
října.
V letošním roce se uskuteční několik
brigád na úklid a úpravu revíru. Další informace lze získat na našich webových
stránkách www.rybarinizbor.cz nebo ve
vývěsních skříňkách.
Všem příznivcům rybaření přeji
prožití krásných chvil u vody a mnoho
úlovků v letošním roce.
S pozdravem Petrův zdar!
Jaroslav Sevald

Nové obecně závazné vyhlášky

S blížícím se jarem Vám opětovně připomínáme, že od nového roku vstoupily
v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky.
První vyhláška č. 1/2009 vymezuje
noční klid a omezuje hlučné činnosti
v určité dny.
Smyslem vyhlášky by mělo být najít
nějaké kompromisní řešení mezi občany,
kteří nemají jindy než o víkendu možnost
pracovat kolem své nemovitosti a těmi,
kdo si naopak chtějí o víkendu odpočinout
a užít trochu klidu.
Shrnutí:
Každý den od 22.00 hod. večer do 06.00
hod. ranní následujícího dne je tzv. noční
klid, kdy by občané neměli být rušeni
hlučnými projevy spoluobčanů nebo
návštěvníků obce, kterým se „ještě nechce
spát“. Za rušení nočního klidu může být
považován také dlouhodobě trvající štěkot
psů (za psa odpovídá jeho majitel). V době
nočního klidu je samozřejmě zakázáno
používat hlučné stroje nebo zařízení.
Vyhláška upravuje dny a čas, kdy je
možno s hlučnými stroji a zařízeními pracovat. Jedná se zejména o práce s  motorovými  sekačkami, křovinořezy, motorovými
kosami, cirkulárkami, rozbrušovačkami,
sbíječkami, motorovými pilami, vap čističi
apod.)
- Ve všední dny není přes den práce
s hlučnými stroji nebo zařízeními nijak
omezena
- V sobotu není   možno používat hlučné
stroje a zařízení večer od 20.00 hod.
- V neděli není možno hlučné stroje
a zařízení používat od 06:00 do 09:00, od
12:00 do 15:00 a od 18:00 do 22.00 hodin.
- O státních a ostatních svátcích není
možno hlučné stroje a zařízení používat
po celý den.
Druhá vyhláška č. 2/2009 řeší podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.
K vydání této vyhlášky nás opět vedla
snaha najít nějaké účinné opatření proti
bezohledným občanům, kteří „vykuřují“
své spoluobčany bez rozdílu, zda je
poledne, slunce, inverze či svátek.

www.obecnizbor.cz

Shrnutí:
- Občané mohou dle platných zákonných
ustanovení pálit pouze suchý rostlinný materiál. Pálit např. mokré listí nebo vypalovat trávu je přísně zakázáno.
- Suché rostlinné materiály se mohou
spalovat v otevřených ohništích  pouze za
dobrých rozptylových  podmínek.
- Suché rostlinné materiály je možno
spalovat bez omezení   v pracovní dny
a v sobotu.
- Suché rostlinné materiály není možno
spalovat ve dnech pracovního klidu
(neděle, státní a ostatní svátky).
- Občané mají povinnost pálení nahlašovat
hasičskému sboru (o této skutečnosti  jsme
Vás již informovali v červnovém vydání
Nižborského listu. Bližší informace naleznete na obecních webových stránkách
v odkazu „zprávy“).
Obě tyto vyhlášky mají určitý
regulační charakter a některé občany
v jejich činnosti „lehce“ omezí a některým naopak pomohou k trochu klidnějšímu a dýchatelnějšímu životu.
Porušení vyhlášek bude projednáváno v klasickém přestupkovém řízení na
pověřeném úřadu (MěÚ Beroun).
Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování těchto vyhlášek.

Znečišťují vám
kočky zahradu?

Také máte problémy se sousedovic
kočkami, které stále chodí vykonávat
potřebu na váš pozemek a vy je na něm
nechcete? Máte dětské pískoviště na
zahradě proměněné v kočičí toaletu?
Co s tím? Jak je odlákat?
Především by majitelé koček měli mít
okolo svých domů udělány kočičí záchody
se speciálními, komerčními náplněmi, tzv.
kočkolitem, kterým dávají kočky přednost,
případně část svého pozemku vysypat
pískem. Většina koček si tato místa oblíbí,
pravidelným úklidem má jejich majitel  
přehled  o zdravotním stavu koček a zamezí
tak i kontaminaci půdy vajíčky vnitřních  
parazitů   a především neobtěžujete svými
kočkami sousedy, kteří je třeba zrovna
nemusí na svém pozemku vyžadovat
a vaše kočky jim neničí majetek. Ti po
vás dokonce mohou požadovat náhradu
škody - výměnu mulčovací kůry, očištění
znečištěného plotu, umytí zašpiněného
auta apod.
Kočka ráda chodí vykonávat potřebu
tam, kde je měkký a sypký materiál, aby
mohla svoje exkrementy zahrabat, tak
jak jí to velí instinkt. Takovým místem je
například čerstvě nakypřený záhon, písek,  
mulčovací kůra a jiné vhodné materiály.
Chcete-li kočky z místa vyloženě odpudit, je nejlepší si na ně opakovaně
nepozorovaně počíhat a provést jim
něco, co je vyruší, ale neublíží - například
velký hluk, proud vody apod. Komerční
odpuzovače v podobě sprejů ve venkovním
prostředí příliš nefungují. V konečném
případě, pokud nezabere nic z výše
uváděného, je nejlepší zabránit kočkám
v přístupu na problematické místo mechanicky (oplocením, překrytím apod.).
Vše je ale především o domluvě, pochopení a přirozené inteligenci majitelů
koček, kteří by měli udělat maximum pro
to, aby jejich chlupatí mazlíčci sousedy
neobtěžovali, a když už lezou na cizí pozemek, tak aby ho neznečišťovali!

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín konání: SOBOTA 12. června 2010
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky
			
8.30-8.40
STRADONICE
- na návsi
			
8.50-9.00
NIŽBOR 		
- na autobusové otočce u mostu
		
9.10-9.30
		
- Šňárová - na otočce autobusů
9.40 - 9.50
Zdarmabudeprováděnsběr(z jednédomácnosti):starénátěrovéhmotya ředidla,znečištěné
hadry,výbojky,zářivky,odpadníoleje(max.10l),televizory(max.1ks),mrazáky(max.1ks),
ledničky(max.1ks),pneumatiky(max.4ks),vyřazenáelektrotechnikaobsahujícínebezpečné
látky(max.2ks),autobaterie(max.1ks),velkoobjemovýodpadvpřiměřenémmnožství(max.
1 role koberce nebo lina, max. 3 ks matrace, max. 1 ks nábytku)
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami !!!
Odkládat materiál určený ke sběru předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor
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Klub přátel Žloukovic

Ani ve druhém roce své existence KPŽ
nezahálel. Poprvé jsme se sešli hned 3.
ledna, abychom společně přivítali nový
rok. V únoru byl v plánu běžecký závod
Zlatá lyže Žloukovic, ale protože během
několika dní zmizel sníh, přišly ke slovu
kolečkové lyže. I tak jsme závod úspěšně
absolvovali.
V měsíci březnu se konalo První valné
posezení nazvané „Rok POTÉ“, kde jsme
zhodnotili první rok činnosti
našeho klubu.
Na
Velikonoce
jsme
pořádali Pomlázkovou taneční
zábavu. Ještě v dubnu několik
našich členů vyčistilo les
v oblasti za chatami U křížku
od zde odložených televizorů,
vařičů, pneumatik a plastových nádob, které byly odvezeny na
sběrné místo pro nebezpečný odpad.
Netradičně na pravém břehu Berounky jsme pořádali tradiční pálení
čarodějnic.
Protože v našich řadách je i několik
žloukovických hasičů, pomáháme jim
při organizaci jejich parádního čísla, což
je soutěž Žloukovické brodění, které se
konalo tradičně 5. července.
V uplynulém roce jsme vyrazili na
několik vejšlapů do okolí. První byl 8.
května z Křivoklátu po naučné stezce nad
Berounkou přes Píska, Zbečno a Račice
do Žloukovic. Další byl 26. srpna ze
Žloukovic do Nového Jáchymova a přes
Otročiněves podél Habrového potoka
do Nižbora. Odtud po levém břehu Berounky domů. Třetí pochod se uskutečnil
v říjnu. Jeho trasa vedla ze Stradonic
přes Hradiště do Nižbora a domů do
Žloukovic. Při této příležitosti jsme na

stradonickém hřbitově zapálili všem
Žloukovákům na hrobech svíčky a tím
uctili jejich památku. Také oslavy 40 let
od otevření letního kina v Berouně se
bez nás neobešly. Zúčastnili jsme se divadelního představení Noc na Karlštejně,
které zde bylo uvedeno v rámci oslav.
My sami jsme ještě v listopadu
pořádali Country bál se skupinou Tukani, který byl vyznavači tohoto žánru
s povděkem přijat a dobře
hodnocen.
Samostatnou
kapitolou
naší činnosti jsou sportovněrecesní akce. Ty mají za úkol
nejen se sportovně vyžít, ale
hlavně se dobře bavit. Takových záležitostí bylo hned
několik. V květnu prakyáda,
v červnu fotbarový turnaj (turnaj v malé
kopané se speciálními pravidly), v červenci
pak kuličkyáda. První sobotu v srpnu se
konal tradiční Běh Berounkou. V září
proběhla soutěž o nejlepší let papírových
vlaštovek a na konec také již tradiční první
víkend v říjnu jsme pořádali drakyádu.
Celý uplynulý rok jsme pak zakončili
na Mikuláše nadílkou dárků našim
členům a příznivcům, u které se vždy
dobře pobavíme.
Závěrem je nutno říci, že založení
našeho klubu byl asi dobrý počin, neboť
na všech akcích se účastnilo nejen velké
množství našich členů, ale mnohdy až
nevídané množství diváků.
Ještě bychom touto cestou chtěli
poděkovat všem, kteří nám byli jakkoli
nápomocni v našem počínání a zároveň
je už nyní pozvat na vše, co plánujeme na
rok letošní.
Klub přátel Žloukovic

Denní teploty už jsou nad nulou a sníh taje. Záplavy zatím
nehrozí a pomalu vsakující se voda nám dává naději, že jí bude
více (studny, potoky) a hlavně dostatek v letních dnech. Letošní
zima opravdu byla dlouhá a studená, taková, jakou ji známe my
pamětníci z dětských dob. A náhle se objeví faktor - LIDÉ - který
napomáhá či selhává. Z medií slýcháme, že posypová sůl chybí,
je jí nedostatek, ale
přeci jednoduchým
početním úsudkem
si vypočítám, kolikrát denně sypu,
kolik je potřebných kilometrů cest a silnic a v letním období jednoduše takové množství připravím. Od prvních tříd se učíme čtvero
roční doby, tříměsíční cyklus, t. j. 90 dní posypu, jak jednoduché to
spočítat.
Prvním zmíněným faktorem - napomáhá - se řídí Obecní úřad
Nižbor dostatkem posypu a stačí maličkost zatelefonovat nebo se
zastavit na úřadě, když se jde na nákup. To ale ne, jen reptat a kritizovat - faktor dvě - selhávání. Je již dost trvale bydlících chatařů
a stále jich přibývá. Trochu si rýpnu do předvolební kampaně.

Jarní období bude v Nižboru věnováno venkovním aktivitám směřujícím
ke zkrášlení centra naší obce.
Stěžejní bude projekt Malování, který
RC Makovice připravuje společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyněho
v Ústí nad Labem. V rámci této akce
proběhne pod patronátem a na základě
návrhů studentů katedry výtvarného
umění v předmětu Umění ve veřejném
prostoru a za pomoci místních dětí
malování svodidel kolem parkoviště
u mostu, malování trafostanice a vyzdobení autobusové zastávky.
Stejně příjemná bude jistě i další fáze
Nižborského sázení, díky níž se dokončí
tzv. občanská alej u BMX dráhy. Zájemci
o adopci stromu - jeřábu nebo hlohyně,
jsou vítáni na mailu makovice.nizbor@
seznam.cz nebo na tel.: 777 206 525
(Bára). O přesném termínu sázení vás
budeme včas informovat.  
Kromě toho se 27. března odpoledne
vypravíme s dětmi na procházku do údolí
Výbrnice, kterou se loučíme se zimou,
vyrábíme dětské Morany, které pouštíme
po potoce, a vyvoláváme jaro. Sledujte
plakátky a místní rozhlas a pojďte s námi
přivítat jaro.  
Pro maličké děti je stále otevřena
náruč naší milé herny v Sokolovně, která
nabízí prográmky a kurzy v pondělí a ve
středu dopoledne a ve čtvrtek od 16 do
18 hodin Maličcí se naučí nová říkadla,
písničky, dostanou možnost pracovat s výtvarným materiálem, pobudou
s jinými dětmi; a maminky, tatínkové
nebo babičky si mohou mezitím vyměnit
zkušenosti, inspirovat se a pobavit. Více
informací najdete na www.makovice.eu
Kateřina Jonášová,
Silvie Kozáková - RC Makovice

Máte všichni pochybovači a kritici možnost v blížících se volbách
vyjádřit se dle svého svědomí a gusta. A pokud jde o lidi, kteří žijí
v přesvědčení, že politika je v Česku skrz naskrz prolezlá podvody,
korupcí a nespravedlností a že je potřeba vzít vidle či uskutečnit
defenestraci, ti volit buď nepůjdou anebo se přikloní k něčemu
radikálnějšímu, pivnímu pokecu.
Nenechat se odbýt vzteklým výlevem,
vztyčeným prostředníčkem anebo esemeskou
obsahující nevhodné slovo. Od svých rodičů
vím, že kdysi bývalo možné rozeznat činitele
od vidláka nejen dle ošacení, ale i pouhým
sluchem. Např. jistá žena pravila na adresu W. Churchilla, že
kdyby byl jejím manželem, dala by mu jed do kávy. Mistr bonmotů
odpověděl bez zaváhání: „Kdybych byl Vaším manželem, madam,
tu kávu bych vypil.“ Proč to však rozvádím, jaké poučení z toho
plyne? Za tu bídu, za tu ubohost dnešní vidlácké parlamentní
politiky si můžeme sami. A jestli budeme (jak je zvykem) stále jen
nadávat a láteřit, budeme se do slova a do písmene klouzat. A to
nejen na sněhu, ale i v osobním životě.
Petr Palivec

Chaty a chalupy

4

Jarní akce v Makovicích

11

www.obecnizbor.cz

Nižborský list
Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor ze dne 16. prosince 2009
Schvaluje:
� Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ
Sluníčko.
� Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ
Nižbor.
� Aktualizaci rozpočtového výhledu obce.
� Rozpočtová opatření č. 5.
� Opatření, uvedená v příloze č. 6 zápisu,
kterými byly odstraněny zjištěné závady
v dílčím přezkoumání hospodaření obce
za rok 2009.

� Návrh rozpočtu na rok 2010.
� Změnu č. 1 územního plánu obce
Nižbor.
� Kompenzaci plateb za daň z převodu nemovitostí dle podmínek uvedených
v bodě 15 zápisu.
� Vybudování opěrné zídky na parkovišti
u mostu a přístřešku pro cestující.
� Ukončení veřejné sbírky na pořízení
nových zvonů.
� Předčasné vrácení půjčky z fondu

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 16. dubna

V 16 hod. v Nižboru před ZŠ Nižbor, v 17 hod. ve Žloukovicích před obchodem,
ve Stradonicích na návsi v 17:30 hod.

absorpční kapacity obcí Středočeského
kraje.
� Podání žádosti o dotaci z ROP na akci
in-line dráhu a parkoviště, včetně uzavření partnerských smluv se subjekty uvedenými v bodě 26 zápisu.
� Vydává změnu č. 1 územního plánu
obce Nižbor jako opatření obecné povahy.
Zmocňuje:
� Radu obce k provádění přesunů v rozpočtu   v rámci jednotlivých paragrafů do
výše 500.000 Kč.
� Ředitelky ZŠ Nižbor a MŠ Sluníčko
k přijímání darů.
Neschvaluje:
� Odkoupení pozemků od ČD s.p. v příštím roce za nabízenou cenu 320.000,- Kč.
Pověřuje:
� Radu obce zahájením jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje ve věci
přípravy vypsání výběrového řízení na
obsazení místa ředitelky MŠ Sluníčko bod 27 zápisu.
Ukládá:
� Starostce obce zabezpečit oznámení
o vydání Změny č. 1 územního plánu obce
Nižbor vyvěšením veřejné vyhlášky.

Životní jubilea
duben - červen 2010
V pátek 5. února proběhl zápis do 1. třídy nižborské Základní školy.

Co nového v naší škole?

V letošním školním roce se naplno
rozběhl projekt „Krok za krokem
Křivoklátskem“.
Dětí poznávají nejen přírodu a její
zákonitosti,   ale i prostředí a okolí svého
bydliště. Projekt je zaměřen zejména na
ochranu přírody a ekologii. V tomto pro
zvířátka tak těžkém období, kdy se příroda
zahalila pod sněhovou čepici, chodíme
k řece krmit vodní ptactvo a nosíme
krmení lesní zvěři do krmelců v okolí.
V přírodě děti pozorují stopy a učí se chovat tiše a ohleduplně ke zvěři.
V rámci multikulturní výchovy se
naše škola zapojila do projektu „Adopce
na dálku“ a adoptovali jsme chlapečka
z Afriky. Děti se seznamují s prostředím,
ve kterém chlapec žije.   Organizujeme
besedy, DVD projekce, korespondenci
a vyhledávání informací na internetu.
Finančně mu přispívají rodiče žáků  
a všichni zaměstnanci školy na vzdělání

www.obecnizbor.cz

a zlepšení životních podmínek. Škola
byla zařazena jako pilotní do projektu
PIRLS 2011, který hodnotí čtenářskou
gramotnost žáků ve 4. ročníku a projektu
TIMSS 2011, který hodnotí vědomosti
žáků s cílem zlepšit výuku matematiky
a přírodních předmětů. Oba projekty pod
záštitou Evropské unie probíhají v celé
Evropě.
Souběžně s projekty pro žáky probíhají
semináře a školení učitelů, kterých se
pravidelně i dlohodobě účastní celý
učitelský sbor. Snažíme se i o získání
finančního grantu EU  „Zlepšení podmínek
pro vdělávání na ZŠ.“
V pátek 5. února proběhl zápis do 1.
třídy, do které bude přijato dvanáct budoucích prvňáčků.
Vše, co chcete vědět o naší škole, se
dozvíte na našem webu www.zs.nizbor.cz.
Mgr. Alena Smolková
ředitelka školy

Lukeš Antonín		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Vrána Miroslav		
Dolejší Jaroslav		
Lukeš Jan		
Mildorfová Venuše
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav
Synková Ludmila		
Mikušková Matylda
Diepoltová Květa		
Šimková Kristina		
Staněk Zdeňko		
Poláková Jana		
Mariancius Konstantin
Šmíd Jindřich		
Zýková Anna		
Štýbr Josef		
Kovaříková Květa		
Řehořovská Hana		
Prchalová Věra		
Meidlová Emilie		
Marek Josef		
Hučko Pavel		
Jungmann Josef		

70 let
83 let
80 let
70 let
82 let
70 let
88 let
84 let
90 let
89 let
83 let
75 let
70 let
81 let
84 let
80 let
98 let
85 let
75 let
87 let
80 let
84 let
80 let
84 let
70 let
70 let
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Sdružení zaměstnanců
sklárny Nižbor

4 V sobotu 27. března 2010 od
20:00 hodin se koná Sklářský ples
v Keltovně v Nižboru. K poslechu a tanci hraje ROBERT JÍŠA
BAND. Vstupné 120,- Kč.
4 30. dubna 2010 od 19 hod. v Divadle na Vinohradech „Fidlovačka
aneb žádný hněv a žádná rvačka“.
Odjezd od sklárny v 17.00 hod.
4 14. května 2010 - Den matek
a setkání důchodců od 14.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního
úřadu Nižbor. Hudba a občerstvení
zajištěno.
4 20. května 2010 zájezd pro
důchodce - Opočno, Nové Město
nad Metují a Dobruška. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Ohlédnutí se za uspořádanými koncerty

V červenci vystoupí v Nižboru světoznámá houslistka Gabriela Demeterová
V neděli 27. prosince se v kostele Povýšení Sv. Kříže na zámku v Nižboru
konal vánoční koncert, na němž zazněla
velmi oblíbená a v Čechách jedna z nejhranějších „větších“ vánočních kompozic
- Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, často též známá pod jménem „Hej
mistře!“. Myšlenka uspořádat koncert, ale
především i celá příprava koncertu byly
jedno obrovské dobrodružství, protože
takto velké uskupení na našem zámku
ještě neúčinkovalo. Koncert byl nejen snahou navodit posluchačům vánoční atmosféru, ale i přiblížit dobu 18. a 19. století,
kdy se na zámcích takováto hudba běžně
provozovala. O tom mimo jiné svědčí
i spousta dochovaných skladeb ručně
přepsaných na tehdy ještě ručně vyráběný
papír. Některé tyto záznamy se dochovaly
i na našem zámku a jsou dokladem toho,
že v minulosti  hudba byla samozřejmostí
a svědčila i o tehdejším vztahu společnosti
ke kultuře. Na koncertě zahráli jak amatérští hudebníci a zpěváci, tak nám velmi
pomohli i profesionálové. Škoda jen, že
většina účinkujících nebyli Nižboráci, ale
snad časem se pro příští příležitosti nějací
další muzikanti v Nižboru najdou. Koncert
dirigoval Lukáš Vendl, sóla zazpívali Lada
Leníčková, Marie Žárská, Karel Procházka
a Ivo Hrachovec. Sólisty doprovázel sbor
čítající dvacet členů, z nichž většina jsou
členové sboru Slavoš. Orchestr tvořily
čtyři housle, viola, dvě violoncella, jeden
kontrabas, jedna flétna, dva klarinety, dva
lesní rohy, také trubka, tympány a varhany.
Děkujeme též sponzorům - firmám Winko
s.r.o., Mifer s.r.o. a Rigips, a.s.
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V sobotu 16. února vystoupila na zámku v Nižboru interpretka a skladatelka,
absolventka Pražské konzervatoře, AMU
a vítězka řady hudebních soutěží, Markéta Mazourová. Během koncertu vystřídala
nejen exoticky znějící marimbu či zvony,
ale také škálu bicích nástrojů, publiku
často zcela neznámých. Překvapením byla
i skladba pro gong, který mladá hudebnice rozeznívala pouhými doteky prstů.
Přestože vstupné bylo dobrovolné, zůstalo
dost míst neobsazených - ale snad ještě
víc mrzela skutečnost, že značná část
nadšených posluchačů byla “přespolních”.
Uvidíme, zda si “domácí” najdou cestu
třeba na koncert houslové virtuozky
Gabriely Demeterové, která slíbila vystoupit na nižborském zámku začátkem
července...

Nová foniatrická ambulance

V budově České pojišťovny na Wagnerově náměstí 1541 v Berouně byla otevřena
foniatrická ambulance MUDr. Haly Machotkové Al Massri nabízející péči o poruchy
sluchu, hlasu a řeči a výdej sluchadel. Více
informací získáte na tel. čísle:  311 532 730
nebo na www.foniatrieberoun.cz
Jako každý rok, tak se i letos 20.
února konal ve Stradonicích dětský
karneval, který uspořádal Klub žen
a Sbor dobrovolných hasičů. Na karneval se děti celý rok těšily.
K poslechu a tanci hrál Pavel Kliment. Tombola letos byla opravdu
bohatá. Děti v ní mohly vyhrát hry,
hračky, sladkosti a baťůžky. Stejně jako
v loňském roce byla místní restaurace
plně obsazena a návštěvníci odcházeli spokojeni do svých domovů.

www.obecnizbor.cz
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Lyžovačka na Hradišti

Po napadnutí prvního sněhu v prosinci 2009 byl svah vyčištěn od
náletů a od nerovností a byl sešlapán. Na začátek ledna nám paní
Zima vytvořila vynikající podmínky pro lyžování a sjezdovku bylo
možno uvést do provozu.
O víkendech se lyžovalo po celý den a ve všední dny vždy odpoledne.
S rostoucím zájmem lyžařů se začalo lyžovat i za umělého osvětlení.
Nepřetržitě se lyžovalo od 8. ledna do 23. února 2010.
S úpravami terénu pomáhali někteří lyžaři z Nižbora ale i z blízkého
okolí. Nebylo jich ale tolik, kolik by bylo potřeba, a proto většina prací
a starostí zůstala na mně a na mé manželce Evě, které bych chtěl zvlášť
poděkovat za obětavost a pracovitost. Díky patří také Karlu Perglovi za
poskytnutý finanční příspěvek.
Trochu zklamáním byla, jak jsem naznačil, účast místních lyžařů nejen
na přípravách, ale i na samotném lyžování. Doufám, že v příští sezóně se
vynikající sněhové podmínky budou opakovat s větší účastí nižborských
vyznavačů lyžování.
Zdeněk Sevald st., správce vleku a jeden z fandů nižborského lyžování
(redakčně kráceno)

Kelti Nižbor obsadili na Zimním poháru v Plzni skvělé druhé místo!

Na velmi kvalitně obsazeném Zimním poháru, kterého se v moderní plzeňské hokejbalové hale zúčastnili týmy převážně z II. NHbL (regionální soutěže) z celé republiky, obsadili Kelti výborné druhé místo. Ve finále podlehli po tuhém boji až na nájezdy týmu TJ Datels Blatná.
Pro tým Keltů přinesl dvoudenní turnaj obrovské množství nových zkušeností a zejména utužení již tak výborné party, která se dokázala vždy
v klíčových momentech semknout a dojít tak až do podvečerního nedělního finále. Všichni hráči i neustále povzbuzující fanoušci a fanynky
zaslouží za předvedený výkon absolutorium.
Základní skupina:
Bulldogs Brno - SK Kelti Nižbor 0:2 (0:0, 0:2)
Zápas přinesl vyrovnaný průběh, ve kterém
se střídaly šance na obou stranách. Nicméně
výsledek byl nakonec příznivý pro Kelty, kteří
dokázali vstřelit gól v oslabení a přidat druhý  
v závěrečné power-play. Obě trefy zaznamenal
Gotthard.
SK Kelti Nižbor - TJ Blatná Datels 2:2 (0:1, 2:1)
Povzbuzeni výsledkem z prvního zápasu vstupovali nižborští hráči do druhého utkání, ve
kterém je čekal TJ Datels Blatná. Blatná rychle
vedla.  Druhý gól však paradoxně vlilo krev do
žil hráčům z Nižbora, kteří začali na hřišti jasně
dominovat, snížili Protivou z trestného střílení
a za několik okamžiků bylo dokonce srovnáno Sevald se za brankou Datlů zmocnil míčku a ten
se zastavil až v bráně - 2:2.
HBC Rakovník - SK Kelti Nižbor 1:2 (1:0, 0:2)
Do vedení se dostal Rakovník, když se po bully
v obranném pásmu Keltů radoval po střele ze
skrumáže Pospíšil. I v tomto utkání prokázal
Nižbor obrovskou vůli po vítězství – téměř celá
druhá polovina utkání byla ve znamení dobývání
branky Rakovníka. V sedmnácté minutě se to
podařilo po dorážce Podráskému a vypadalo to,
že utkání skončí remízou. V poslední minutě se
však dostala do rychlého útoku první útočná
řada Keltů a po přihrávce Beneše propálil
brankáře Rakovníka Dvořák - 1:2.
SK Kelti Nižbor - HBC Škoda Plzeň starší dorost 2:4 (0:3, 2:1)
Poslední utkání v základní skupině postavilo
Keltům do cesty starší dorostence pořádající
Plzně, aktuální mistry republiky ve své kategorii.
I zisk jednoho bodu znamenal pro Kelty vítězství
ve skupině a automatický postup rovnou do
semifinále. Zápas se však vůbec nevyvíjel podle
představ Nižborských. Po několika nevyužitých
šancích tak udeřila Plzeň, když se po samostatném úniku prosadil Krásný. Kelti se poté ze
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hřiště úplně vytratili a dorostenci na hřišti jasně
panovali. Ještě do konce půle přidal dvě branky
Průcha a zvýšil tak na 0:3 pro Plzeň. Ani druhá
polovina nebyla ze strany Keltů ideální. Obraz
hry se téměř neměnil, unavení Kelti nestíhali
tempu soupeře. V závěru již došlo pouze ke
kosmětické úpravě skóre Mičkem a Dvořákem
na straně Keltů a Průchou na straně Plzně na
konečných 2:4.
Čtvrtfinále:
Kelti Nižbor - TJ Kovo Praha „B“ 2:0 (1:0, 1:0)
Vítězství se nerodilo vůbec lehce - první polovina utkání byla více než vyrovnaná, branky
ale stříleli jen hráči Nižbora. 15 vteřin před
výměnou stran vyhrál v přesilovce Podráský
bully a Gotthard poslal střelou bez přípravy Kelty do vedení. Druhá část zápasu byla plně pod
taktovkou hráčů z obce na Berounce. V další
přesilovce zvýšil vedení po průniku Mička Urban a o osudu utkání bylo rozhodnuto.
Semifinále
SK Pedagog České Budějovice - SK Kelti
Nižbor 0:3 (0:1, 0:2)
V sedmé minutě prostřelil gólmana Jihočechů
Novák a zajistil tak pro Kelty jednobrankový
poločasový náskok. I ve druhé polovině
Kelti utkání ovládali, což potvrdil dorážkou
Truksovy střely Protiva. Nejhezčí moment utkání předvedla dvojice Jan Říha – Gotthard,
když prvně jmenovaný vyslal milimetrovou
přihrávkou přes celé střední pásmo do úniku
Gottharda, jenž se bekhendovým blafákem
nemýlil. Konečný výsledek 3:0 věrně dokumentuje průběh celého zápasu. Pro brankáře Laška
to navíc znamenalo již třetí čisté konto ze čtyř
odchytaných zápasů. A pro nižborské nečekaný
postup do finále.
Finále
TJ Blatná Datels - SK Kelti Nižbor 4:3 po sam.
nájezdech (2:0, 1:3)
Finálový souboj postavil Keltům do cesty

soupeře, se kterým se utkali již v základní
skupině - Datly z Blatné. Soupeř, doplněný pro
nedělní boje o několik dalších hráčů, prošel až
do finále bez jediné porážky. Vyrovnaný duel se
šancemi na obou stranách zůstával dlouho nerozhodný. Jeden z klíčových momentů přinesla
přesilovka Keltů v polovině úvodní části. Ač by
se hra měla odehrávat na druhé straně, tak díky
špatnému pokrytí hráčů po bully a samostatném průniku jednoho hráče Datlů vedli hráči
Blatné na konci svého oslabení již 2:0. Když se
na začátku druhé poloviny zápasu ujala i lehká
střela Blatné ze středního pásma, zdálo se, že je
o vítězi Zimního poháru rozhodnuto.
I v tomto utkání však ukázal tým Keltů obrovskou vnitřní sílu a charakter. Brzy se podařilo
Urbanovi snížit parádní ranou v plné rychlosti
z mezikruží na 3:1 a o pár minut později snížil
na rozdíl branky Protiva, jenž si vyběhnul
z rohu a střelou mezi betony překonal gólmana Datlů. V euforii hrajícímu týmu Nižbora
se naskytla tři minuty před koncem velká
příležitost k vyrovnání v podobě přesilové hry.
Nahozený míček brankář Blatné pouze vyrazil
k dobíhajícímu Novákovi a útočník Keltů našel
přesnou přihrávkou mezi kruhy Beneše, který
střelou bez přípravy rozvlnil síť za zády brankáře
Datlů - 3:3. Další branky již do konce zápasu nepadly, a tak přišly na řadu nájezdy. V nich byl
úspěšný pouze jeden hráč Blatné, která se tak
mohla radovat ze zisku nejcennějšího poháru.
Sestava týmu SK Kelti Nižbor:
Brankáři: Petr Lašek, František Ježek
Obránci: Petr Říha, Jan Říha, Milan Smrčka,
Ivan Truksa, Jan Mičko, Stanislav David,
Jindřich Šmíd
Útočníci: Ondřej Beneš, Jiří Dvořák, Tomáš Lašek,
Bohumil Gotthard, Marek Podráský, Ondřej
Sevald, Roman Novák, Michal Novotný, Václav
Urban, Daniel Brodan, Vladimír Protiva
-trukiva-
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Nižborský freecolin 2010
Kde? okolí Nižbora
Kdy? 12. června 2010
Co? 3. ročník cykloorientačního závodu dvojic na horských kolech.
(PRO KAŽDÉHO, KDO UMÍ NA KOLE)
• Cílem závodu je v určeném časovém
limitu 6 hodin objet co největší počet kontrol a nasbírat tak co nejvíce bodů. Kontroly jsou různě bodovány podle obtížnosti
a jsou rozmístěny v okolí Nižbora (asi
50 kontrol vzdálených max.do 30 km od
Nižbora).

• Závodu se mohou účastnit dvojice ve
složení : MM muž-muž , MM+ muž-muž
senioři, ŽŽ žena-žena , ŽŽ+ žena-žena
seniorky, MŽ muž-žena , MŽ+ muž-žena
senioři. Alespoň jeden člen týmu musí být
plnoletý.
SENIOŘI = součet věku nad 80 let
Kontakt: Filip Filip Nižbor 183, tel.: 777
291900,   email.:   filip.filip@c-box.cz. Zde
je možno se i přihlásit. Další informace naleznete na www.freecoolin.estranky.cz   	
PŘIHLÁŠKY + STARTOVNÉ NEJPOZDĚJI DO 3. 5. 2010

Fotbalisté vstupují do druhé poloviny soutěží

Všechna čtyři družstva fotbalového
klubu SK Nižbor jsou těsně před vstupem do jarních bojů. A-mužstvo jde do
zápasů okresního přeboru prakticky beze
změn a čekají ho těžké boje o záchranu
soutěže. Situace v rezervním týmu je
klidnější, protože hraje v klidném středu
III. třídy a o soutěž ho spíše než totál-ní
výpadek formy může připravit A-mužstvo. V okresním přeboru rovněž budou
pokračovat dorostenci, kteří se v zimě
nečekaně stali halovými okresními přeborníky. V téže soutěži sbírají fotbalové zkušenosti i nižborští žáci.
Vedení klubu se úspěšně podařilo dokončit rekonstrukci areálu, na níž získalo
v loňském roce dotaci, takže diváky čeká
při zápasech rozhodně hezčí prostředí
a hráče i částečně vylepšené zázemí. Novinkou jsou i sítě za oběma brankami, elektronický ukazatel času a skóre či přestěhování stánku k nové pergole.

Rozlosování zápasů A mužstva:
Nižbor - ČLU Beroun B (27. 3. so 15:00)
Tlustice - Nižbor (3. 4. so 16:30)
Nižbor - Neumětely (10. 4. so 16:30)
Komárov - Nižbor (17. 4. so 17:00)
Nižbor - Tetín (24. 4. so 17:00)
Nižbor - Chlumec (1. 5. so 17:00)
semifinále Okr. poháru (5. 5. st 17:30)
Trubín - Nižbor (9. 5. ne 17:00)
Nižbor - Zdice B (15. 5. so 17:00)
Zadní Třebaň - Nižbor (22. 5. so 17:00)
Nižbor - Osek (29. 5. so 17:00)
Cerhovice - Nižbor (5. 6. so 17:00)
Nižbor - Újezd (12. 6. so 17:00)
Stašov - Nižbor (19. 6. so 17:00)
Rozlosování domácích zápasů B mužstva:
Nižbor B - Hýskov (28. 3. ne 14:00)
Nižbor B - Chrustenice (11. 4. ne 14:00)
Nižbor B - Lužce (25. 4. ne 14:00)
Nižbor B - Loděnice B (2. 5. ne 14:00)
Nižbor B - Cembrit Beroun (16. 5. ne 14:00)
Nižbor B - Karlštejn (30. 5. ne 14:00)
Nižbor B - Všeradice (13. 6. ne 14:00)

Letošní ročník Nižborské hokejbalové
ligy byl jasnou záležitostí pro nižborskou
Lemru. Způsobem start - cíl vyhráli svěřenci
P. Jungmanna a P. Hučka potřetí v řadě
prestižní pohár, v letošní sezoně navíc
bez jediné porážky. Vítězný celek se mohl
opřít o tradičně produktivního Gottharda
a s formou se ve druhé polovině soutěže
potkal i brankář Ježek. Na druhé příčce
skončil staronový účastník soutěže HC Sokol, jenž na Lemru ztratil body především
ve vzájemných duelech.   V poměrně vyrovnaném ročníku Nhl slavil historický
„úspěch“ tým Perunu, který se letos
prokousal na třetí místo. K vyrovaněnjším
výkonům mu však chyběla výraznější osobnost v brance. Podobně na tom nakonec
bylo i Diablo Beroun, jenž se v polovině
soutěže muselo vypořádat se zraněnou
brankářskou oporou Humlem. Poslední
místo mají témeř předplacené Demons
Beroun. Nejinak tomu bylo i letos, jediná
výhra berounského celku opravdu na lepší
než pátou příčku nestačila.

Ženský hokejbal v Nižboru!

Hokejbal nehrají jenom muži. Kelti
Nižbor mají jako jediný tým v České republice i aktivní ženský hokejbalový tým,
kde se děvčata věnují jen a pouze tomuto
sportu. Drobné krůčky, které FRETKY
NIŽBOR na hřišti s hokejkou dělají, snad
do budoucna povedou k vytvoření týmu
hráček, který by se zúčastnil Mistrovství
České republiky v hokejbale žen.
Na trénicích Fretek, které se konají
každé úterý večer na nižborském hřišti, se
pravidelně schází 6-8 žen, které si pomalu
ale jistě osvojují hokejbalové dovednosti,
zlepšují fyzičku a střílí první góly. Jak se
týmu povede do budoucna je ve hvězdách.
Cíl je ale vytyčen a pokud někdo víte
o ženě, která by chtěla hokejbal zkusit,
sem s ní! Kontakt je Anna Hromasová,
tel: 777 593 669.

Sběr železného šrotu

Fotbalový oddíl SK Nižbor pořádá
v sobotu 3. dubna od 9:00 sběr
železného šrotu. Prosíme, aby jste
železný šrot, z důvodu špatných
zkušenostísněkterýmispoluobčany,
vyndavali až těsně před samotným
sběrem. Děkujeme
SK Nižbor - fotbalový oddíl

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 800 výtisků
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