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Cenu vody ovlivnilo zvýšení DPH
Cena vodného a stočného se od ledna
změnila. Důvodem je zvýšení daně z přidané
hodnoty z 10% na 14% a zvýšení investičního
rozpočtu společnosti o více jak deset miliónů
korun. Cena vodného je 42,50 korun, stočného pak na 30,20 korun. Celková cena za dodávku a odvádění odpadních vod je 72,70 Kč/
m3 bez DPH, 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH.
VaK Beroun

Děkujeme - a jsme pyšní

Medvěd a četník provedli
Nižborem masopustní průvod
V sobotu 18. února se uskutečnil již třetí
masopustní průvod plný originálních masek a veselí. Všechny maškary se sešly před
Keltovnou, kde pro ně bylo připraveno něco
na zub a na zahřátí. Celému průvodu velel
principál v podání Jitky Lukešové, v doprovodu medvěda, kterého se statečně zhostil
Josef Páv. Nesmíme však také opomenout
na skvělého harmonikáře Ludvíka Bukáčka, který byl po hudební stránce velikým
tahounem průvodu. Ústředním bodem
masopustního tažení vsí byl frekventovaný Novohuťský most, kde maškary stavěly
auta a za přispěný peníz rozdávaly jako dík
domácí koblihy připravené Martinou Dobrou. Dále se pokračovalo do Hamburku,
kde principál převzal klíč od starostky obce
Kateřiny Zuskové, která si pro maškary také
připravila pohoštění. Průvod tak mohl pokračovat zpět ke Keltovně. Někteří lidé se
rozešli do svých domovů, ale většina zůstala
a občerstvila se dobrým pitím a tradiční českou zabijačkou. A veselení samozřejmě po-

kračovalo a to v podání našich nejmenších,
pro které si Jitka Lukešová s dcerou Nikolou
Grušovou připravily krásný program plný
tance, dovádění, her a soutěží.
pokračování na 2. straně

Jak jistě víte, nechybělo mnoho
a v Nižboru u řeky došlo nadávno
k tragédii: dvě devítileté děti byly se
psem na procházce; shodou nešťastných
okolností spadla dívka do doslova vražedně ledové vody a pod ledem bojovala o život. Naopak shodou šťastných
okolností byly u řeky i dvě ženy - díky
jejich duchapřítomnosti a statečnosti se
podařilo dívku vytáhnout a na čísle 112
zajistit odbornou pomoc.
Hlavní zachránkyně si nepřeje být
jmenována, medializována, netouží
„být slavnou“; budeme to respektovat,
ale chceme jí - jistě jménem nás všech
- nejen poděkovat, ale i vyjádřit hlubokou úctu a obdiv. Jsme na Vás pyšní.
Tomáš Hanák, zastupitel

Malá vodní elektrárna a rybí přechod
Jedná se o stavbu malé vodní elektrárny (MVE) pro energetické využití průtoků
řeky Berounky u stávajícího pevného jezu
v Nižboru v říčním km 42,893 a stavbu rybího přechodu u jezu. Součástí stavby MVE
je úprava pevného jezu zvýšením horní hladiny pohyblivou částí osazenou na stávající korunu jezu. Okolo objektu MVE bude
veden rybí přechod s přehrážkami přírodě
blízkého typu. Průtok vody pod jez bude zaručen stálým přelivem přes jez a rybím přechodem. Výstavba bude probíhat od března
2012. Předpokládané ukončení stavby je
v dubnu 2013.
V průběhu stavby bude zachován a co nej-

méně omezen provoz sousedící cyklostezky.
Hlavní snahou bude, aby celá stavba co nejméně omezila občany Nižbora.
Informace pro osoby pohybující se
na cyklostezce vedoucí v blízkosti plánovaných staveb: Po dobu výstavby bude zachován provoz po cyklostezce ( všichni však
musí dbát zvýšené opatrnosti, protože budou
projíždět nebo procházet kolem staveniště).
Informace pro vodáky: Dle postupu
stavby se také bude řídit možnost vykládky
a nakládky lodí v dané lokalitě. Vodáci budou informování pomoci informačních cedulí, které budou umístěny u břehu řeky.
EKO-KOMVEL, s.r.o.
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 23. června 2012
Sběrná místa a čas:
Žloukovice - u autob. zastávky 8:15 - 8:30
Stradonice - na návsi
8:45 - 9:00
Nižbor - Šňárová, na otočce
9:15 - 9:30
- na parkovišti u mostu
9:30 - 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla 4
znečištěné hadry 4 výbojky, zářivky 4 odpadní oleje (max. 10 l) 4 televizory (max. 1
ks) 4 mrazáky (max. 1 ks) 4 ledničky (max.
1 ks) 4 pneumatiky (max. 4 ks) 4 vyřazená
elektrotechnika obsahující nebezpečné látky
(max. 2 ks) 4 autobaterie (max. 1 ks)
Větší množství odevzdaného nebezpečného
odpadu si občané hradí sami!
Odkládat materiál určený ke sběru předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor

Medvěd a četník provedli
Nižborem masopustní průvod
dokončení z 1. strany
Veselice byla pořádána ve spolupráci
s místním Sokolem a veškerý výdělek je darován gymnastickému kroužku jako příspěvek na zakoupení nové kladiny či hrazdy.
Tímto bychom chtěli poděkovat RC Nižbor a to zejména Silvii Kozákové a Jitce Lukešové za organizaci, paní starostce Kateřině Zuskové za důvěru, restauraci Keltovna
za pohoštění, Martině Dobré za výborné
koblihy, Ludvíku Bukáčkovi za hudební
doprovod a všem zúčastněným za podporu
a dobrou náladu.

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 13. dubna 2012.
V Nižboru před základní školou
od 16 hodin, ve Žloukovicích před
prodejnou v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi od 17:30 hodin.

Podívejte se na spoustu krásných fotografií z akce uveřejněných ve fotogalerii
na www.makovice.eu.
Lucie Pavlíčková
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Turistický oddíl mládeže Bobr Beroun zve
31. 3. všechny nižborské děti s rodiči na
slavnostní otevření turistické sezóny. Od
11 do 18 budou u BMX dráhy probíhat
soutěže, k dispozici bude občerstvení. Zájemci si mohou také projít 4 km soutěžní
trasu přes Keltské oppidum.

Pohyb psů na veřejných prostranstvích
Od ledna 2012 platí nová obecně závazná vyhláška č 2/2011, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tak, jako v řadě jiných obcí, i u nás
platí, že na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a na všech cyklostezkách je
možný pohyb psů pouze pod dozorem doprovázející osoby a vedením na vodítku.
Veřejná prostranství v zastavěných částech obce jsou určena a využívána širokou
veřejností a cyklostezky jsou určeny především pro cyklisty. Není příjemné a bezpečné, aby se mezi lidmi a cyklisty pletli pobíhající psi! Pokud bude mít osoba doprovázející
svého nebo svěřeného psa v blízkosti cyklostezky nebo jiného veřejného prostranství
v zastavěné části obce puštěného „na volno“,
měla by mít jistotu, že psa dokáže včas přivolat a nestane se, že pes nevběhne např.
na cyklostezku, neohrozí cyklisty nebo jiné

Pro cestování v Schengenu stačí dětem občanka
Pokud se chystáte letos v létě vyrazit se
svými dětmi do zahraničí, pak si pečlivě přečtěte následující řádky. Letošní 26. červen je
totiž zlomovým dnem pro cestování rodin
s dětmi do zahraniční. V tento den přestávají
platit zápisy dětí do cestovních dokladů a každé dítě musí mít vlastní cestovní doklad.
Ještě do 26. 6. 2012 může dítě cestovat
do ciziny, pokud je zapsáno v cestovním dokladu rodiče. Po 27. 6. 2012 už musí mít každé dítě pro cestu do zahraničí svůj cestovní
doklad nebo nově občanský průkaz (ten platí

Zahájení turistické sezóny

pouze pro cestování v schengenském prostoru). Správní poplatek za občanský průkaz,
který platí následujících pět let, činí padesát
korun. Za cestovní pas pro děti zaplatíte 100
korun. Tento správní poplatek se týká dětí
do 15ti let, od 15ti platí 600 a CP se vydává
na 10 let.
A jaké doklady je třeba pro vyhotovení
cestovního pasu a občanského průkazu dítěte
předložit? Rodný list dítěte a doklady potřebné k určení státního občanství dítěte (rodný
list rodičů, oddací list, občanský průkaz).

osoby, pohybující se v daných lokalitách.
Pokud tato osoba psa neohlídá a dojde
ke kolizi, kdy pes například způsobí pád
cyklisty, nebo někoho pokouše a způsobí
mu újmu na zdraví, vystavuje se daná osoba
možnému postihu v rámci příslušného přestupkového nebo trestního řízení.
Upozorňujeme, že k situacím, kdy se řeší
případy napadení nebo zranění způsobené
psem, který nebyl na vodítku, dochází často a řadu případů již opravdu řešila Policie
ČR a následně přestupková komise na MěÚ
Beroun.
Plně si uvědomujeme, že i majitelé psů
chtějí pro své čtyřnohé miláčky volnost, ale
v místech, kde dochází ke střetu s jinými
osobami, cyklisty apod., musí platit určitá
omezující pravidla, která zajistí bezpečné
soužití všech osob.
S přicházejícím jarem a létem věříme,
že všichni „pejskaři“ budou dále natolik
slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí i jiní lidé. Dále prosíme,
aby během letních měsíců nevenčili své psy
v místech, kde se lidé rekreují - např. u řeky
na Ostrově u mostu.
Obecní úřad Nižbor
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n Skláři se zpěvačkou a moderátorkou letošních Českých Lvů Lucií Bílou.

Lucie Bílá mezi nižborskými skláři
Na vlastní kůži si Lucie Bílá, moderátorka slavnostního galavečera, ve čtvrtek 9.
února vyzkoušela ve sklárnách Rückl Crys-

tal v Nižboru výrobu Českých lvů. „Jednak
je to dřina a jednak je tu děsný horko,“ odpověděla se smíchem na otázku, jaké jsou

Koncert doplnil vyhodnocení soutěže fotografů
Sympatie a věrnost si navzájem znovu
projevili nižborští posluchači a pražský vokální soubor Carmina Vocum na koncertě
v sobotu 7. ledna. I tentokrát byl sál nižborského zámku naplněn do posledního místa
a opět byl repertoár i výkon zpěváků a zpěvaček přijat s velkou spokojeností publika.
Koncert byl šikovně spojen s vyhodnoce-

ním soutěže místních fotografů a prezentací jejich prací. Úspěšné fotografy - amatéry
vyjmenoval, pochválil a odměnil hlavní porotce herec Tomáš Hanák spolu se starostkou obce Kateřinou Zuskovou. V této soutěži zabodovali nejen ostřílení fotografové,
ale i několik mladších.
J. Lukeš

její dojmy. Vzápětí ale přiznala, že ve sklárnách není poprvé. „V Otvovicích jsme také
měli sklárnu, dneska už bohužel nefunguje,
tam jsem za tatínkem pravidelně chodívala, takže to prostředí znám. A potěšilo mě,
že mi tu jeden ze sklářů řekl, že tatínka zná
a mě si pamatuje jako pětiletou.“
Zatímco venku chumelilo a do tváří štípal patnáctistupňový mráz, uvnitř skláři
chodili naboso jen v tričkách a kraťasech
a užívali si třicetistupňové vedro. „Hodnota jednoho křišťálového lva je penězi nevyčíslitelná,“ říká prezident společnosti Rückl
Crystal Jiří Rückl a ani náznakem se nehodlá bavit o sumě, která je potřeba na výrobu
jedné sošky. „Je pro nás ctí vyrábět skleněné
trofeje pro ty nejlepší české filmy a filmové
tvůrce a velmi usilovně na tom pracujeme
už od prosince loňského roku.“ Českých lvů
se každoročně uděluje patnáct, sošek se ale
vyrábí kolem třiceti, protože všechny fáze
výroby jsou mimořádně náročné a sklárna
je zvyklá dodávat jen perfektní zboží.
převzato z ECHA

Sdružení zaměstnanců sklárny
Rückl Crystal, a. s. Nižbor,
zve občany na kulturní akce:
n Sobota 24. 3. Divadlo Na Jezerce
„Takový žertík“ - odjezd od sklárny
v 17 hodin.
n Sobota 28. 4. Divadlo Na Vinohradech „Apartmá v HOTELU PLAZA“
- odjezd od sklárny v 17 hodin
Na měsíc květen připravujeme:
n Pátek 11. 5. - Den matek a setkání
důchodců.
n zájezd do divadla Na Fidlovačce (výběr představení upřesníme);
n zájezd: Plzeň - prohlídka pivovaru,
vodní hrad Švihov, Klatovy - přihlášky
ve vrátnici sklárny.

Nabízím individuální
výuku/doučování němčiny
(všechny úrovně) nebo přípravu
na státní maturitu z němčiny
v Nižboru a okolí.
Mgr. Hana Andielová,
tel.: 774 805325

n Vokální soubor Carmina Vocum s hercem Tomášem Hanákem v nižborském zámku..

Sběr železného šrotu

Fotosoutěž - podívejte se na nejlepší snímky

Pořádá v sobotu 14. dubna od 9:00
fotbalový oddíl SK Nižbor. Prosíme,
abyste jej, z důvodu špatných zkušeností s některými spoluobčany, vyndavali až těsně před samotným sběrem.
Děkujeme. SK Nižbor

Na www.obecnizbor.cz najdete videoprezentací výsledků 1. ročníku „obecní“ fotosoutěže. Byli jsme příjemně překvapeni (často nadšeni) úrovní došlých snímků; mnohé
by si zasloužily místo v reprezentativním
kalendáři - a právě vydání takového „lokál-

ního“ kalendáře máme výhledově v úmyslu.
Už proto budeme soutěž vyhlašovat i v tomto roce - takže choďte, foťte, ve dne, v noci,
mermomocí, foťte krajiny, lidi, domy, stromy... Těšíme se na Vaše úlovky!
Tomáš Hanák
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Z jednání zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 20. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 7
n Rozpočet obce na rok 2012, který je vytvořen jako schodkový, kdy schodek bude
uhrazen z finančních rezerv na běžných
účtech z hospodaření z minulých let. Rozpočet je schválen v paragrafovém členění.
n OZV č. 2/2011 o stanovení pravidel pro
pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném
prostranství v obci Nižbor.
n Upravený návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Nižbor.
n Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti obcí Nižbor a Hýskov formou veřejné
linkové autobusové dopravy ze dne 13. 12.
2000 uzavřené s firmou PROBOBUS, a.s.
n Dokončení PD řešící situaci na křižovatce
u železničního přejezdu dle návrhu ing. Petra Novotného (MOK, Pardubice).
n Podmínky řešení podaných připomínek
ve věci zahájeného vodoprávního řízení
ve věci žádosti společnosti EKO-KOMVEL, s.r.o., Seydlovo nám. 25, Beroun, IČ
26399881, na vydání stavebního povolení
na stavbu vodního díla MVE, vydání povolení k nakládání s vodami k využívání
energetického potenciálu povrchových
vod významného vodního toku Berounka
v ř.km. 42,893 k výrobě elektrické energie
v MVE na pozemku p.č. 517/1 v k.ú. Nižbor a vydání povolení k nakládání s vodami

Obecní úřad Nižbor pořádá
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro Diakonii Broumov
(Centrum sociálních služeb)
Přinést můžete:
- oblečení všeho druhu, polštáře, deky
- lůžkoviny, ručníky, utěrky, přikrývky
Vše odevzdávejte čisté a řádně zabalené pouze v igelitových pytlích.
NE V OTEVŘENÝCH
IGELITOVÝCH TAŠKÁCH!!
Výše uvedené věci můžete nosit do
zasedací místnosti Obecního úřadu
Nižbor.
Sbírka proběhne ve dnech:
pondělí 2. 4. 2012 od 8.00 do 17.00
úterý
3. 4. 2012 od 8.00 do 14.00
středa 4. 4. 2012 od 8.00 do 17.00
čtvrtek 5. 4. 2012 od 8.00 do 14.00
pátek
6. 4. 2012 od 8.00 do 12.00
Děkujeme za pomoc
Obecní úřad Nižbor
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k vzdouvání a akumulaci povrchových vod
významného vodního toku Berounka v ř.
km. 42,893 jezem v Nižboru s maximální
hladinou v nadjezí 223,00 m n.m. na pozemku p.č. 517/1 v k.ú. Nižbor.
n Odprodej části pozemku p.č. 13/3 a 467/1
v k.ú. Nižbor za cenu 250,- Kč/m2 a za podmínky dodržení podmínek uvedených
v bodě 9 zápisu.
n Směnu obecního pozemku p.č. 361/61,
orné půdy o výměře 1553 m2 v k.ú. Žloukovice, za pozemky uvedené v bodě 11 zápisu.
n Začleněním níže uvedených předmětů
do majetku obce:
- Ozdobné litinové desky oceněné na částku 5 000,- Kč o rozměrech 130x110 cm
umístěné na zámku Nižbor.
- VW Transportéru SPZ 4S2 18-73 oceněného na částku 30.000,- Kč, který je umístěn
v hasičské zbrojnici ve Žloukovicích.
n Změnu podmínek u již schváleného zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 532
a 435 v k.ú. Žloukovice.
n Směnu obecního pozemků p.č.503/6
v k.ú. Nižbor, ostatní komunikace o výměře 570 m2 (v majetku Povodí Vltavy, s.p.)
za obecní pozemek p.č. 643/1, vodní plochu
o výměře 1140 m2 v k.ú. Stradonice.
n Zveřejnění nabídky na odprodej hasičského vozidla ROBUR LO 3.000, rok výroby
1974.
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.

Vítání občánků

Rodiče novorozenců, kteří mají zájem o slavnostní přivítání dětí, se mohou
přihlásit osobně na OÚ Nižbor nebo telefonicky na tel.: 311 693 213. Termín
je stanoven na 6. června 2012 od 15.00
hod. v sále zámku v Nižboru.
Obecní úřad Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2012
Tkadlec Jiří		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Plešingerová Marie
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav
Hlavatá Libuše		
Synková Ludmila		
Mikušková Matylda
Pšenáková Jindřiška
Poláková Jana		
Mariancius Konstantin
Houška Jiří		
Marianciusová Věra
Fryček Zdeněk		
Urbánek Josef		
Řehořovská Hana		
Prchalová Věra		
Prokopová Bedřiška
Meidlová Marie		
Marek Josef		
Langová Hana		
Novotná Eva		

81 let
85 let
82 let
84 let
70 let
86 let
92 let
91 let
91 let
85 let
80 let
86 let
82 let
70 let
80 let
80 let
70 let
82 let
86 let
75 let
82 let
86 let
81 let
70 let

Přerušení dodávky vody
Oznamujeme Vám přerušení dodávky vody dne 20. 3. v době od 8:00
do 14:00 hodin v Nižboře (část od
řeky směrem k Chyňavě). Důvodem je
čištění vodojemu. Cisterna bude zásobovat vodou dle počasí a požadavků
zákazníků.
Po obnovení dodávky pitné vody
bude provedena kontrola a odkalení
vodovodní sítě.
V případě dalších dotazů volejte:
Dispečink 311 747 120, 606 666 990,
Zákaznické centrum 800 100 663.
Petr Wilham, dispečer
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Dne 24. února 2012 by oslavila
90 let paní Libuše Malá
Dne 16. dubna 2012 by oslavil
100 let pan František Malý
S láskou vzpomíná rodina
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Jak šel čas v Klubu Makovičky
V září 2011 bylo v obci Nižbor pod RC Nižbor zřízeno předškolní zařízení s názvem Klub Makovičky. Klub je určen pro děti ve věku
od 2,5 do 6 let, pro které je připravený výchovně-vzdělávací program
pod pedagogickým vedením. Provozní doba Klubu je od 7:30 do 15:30
s maximální kapacitou dvanácti dětí na den. Díky nejrůznějším kroužkům (viz tabulka) je možné pobyt v Klubu některé dny prodloužit až
do 17:00 hodin. Mimo hernu, dílničku a malou tělocvičnu je dětem
k dispozici oplocená přilehlá zahrada s pískovištěm.
Založení Klubu Makovičky bylo východiskem z nedostatečné kapacity
místní MŠ Sluníčko. Klub by měl být spíše přestupní stanicí do již jmenované školky. Je však pouze na rodičích jakou alternativu si zvolí.
Máme za sebou úspěšných 6 měsíců, během kterých se v Klubu vystřídalo již 28 dětí, a o nově příchozí malé návštěvníky stále není nouze. Někteří Klub navštěvují celotýdenně, jiní jen dva nebo tři dny v týdnu, podle
jejich potřeb a potřeb rodičů. S Makovičkami jsme se naučili již plno věcí
od samoobslužných činností a respektování daných pravidel po různé hry,
říkanky a další aktivity. Předškoláčci pracují s grafomotorickými listy a dalšími pomůckami v rámci předškolní přípravy. Také jsme navštívili řadu
divadelních a hudebních představení organizovaných MŠ Sluníčko, které
bychom tímto chtěli poděkovat za spolupráci a vstřícnost.
Leden a únor byly plodné měsíce plné zajímavých aktivit pro děti,
ale i pro rodiče. Navštívil nás umělecký řezbář Petr Dobrý, který dětem
pohovořil o dřevu, jeho zpracování a vyřezal dětem i malou sošku dle
jejich přání a výběru. Dále jsme začali navštěvovat solnou jeskyni v Berouně, do které dojíždíme od ledna každé pondělí autobusem. Únor
nám přinesl již druhou ,,pyžamovou noc“, které se zúčastnilo deset
statečných dětí a všechny si ji velice užily. Na návštěvu byl pozván logoped Mgr. Čeněk Grüner, který děti odborně prověřil.

Začátkem března Klub navštívila Michaela Sobčáková, která si pro
nás připravila povídání o teddy beráncích a jiných vyšlechtěných zvířatech samozřejmě i s živou ukázkou. A co náš čeká v příštích měsících?
Plánujeme ,,školku v přírodě“ a to pravděpodobně v okolí Křivoklátska
a spoustu dalších zajímavých setkání a aktivit.
Jsme rádi, že Klub Makovičky funguje, že děti jsou spokojené, rozvíjejí své sociální i jiné dovednosti. Vážíme si spolupráce s rodiči, MŠ
Sluníčko i obcí Nižbor. Děkujeme Silvii Kozákové za skvělé vedení
a řízení Klubu. Detailní informace o chodu a aktivitách Klubu najdete
na www.makovice.eu.
Lucie Pavlíčková

Rodinné centrum Nižbor, o.s.
Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2011 / 2012 v Nižboru - RC Nižbor, TJ Sokol (J. Lukešová, P. Němečková) a taneční skupina Free Motion (A. Čapková).
13:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

HRÁTKY S JÁCÍČKEM

PO

Lucie Pavlíčková

LEGOHRÁTKY
YAMAHA - Robátka a První krůčky k hudbě
lekce podle věku) Lada Jakubová

(2

VÝTVARNÉ KOUZLENÍ II.

ÚT

CVIČENÍ PRO DĚTI

ST

KORÁLKOVÁNÍ A LIDOVÁ TVORBA

Lucie Pavlíčková

17:45

18:00

18:30

19:00

1x14dní (sudý týden)
CVIČENÍ R + D

Jitka Lukešová
HRAVÁ FLÉTNIČKA II.

Lucie Hocková

1x14dní (lichý týden)
Free Motion Děti

Alžběta Čapková

Alžběta Čapková

Free Motion Junioři

Alžběta Čapková

Free Motion Junioři

Lucie Pavlíčková

LEGOHRÁTKY

PÁ

17:30

HIP HOP cvičení s Lukym J. Lukešová

Hanka Andielová

Martina Dobrá

ZPĚVOHRÁTKY

17:15

Petra Němečková

Free Motion Mini

ČT

17:00

Nikola Grušová

Petra Němečková

VÝTVARNÉ KOUZLENÍ I.

16:45

Jitka Lukešová 1x14dní (lichý týden)

KERAMIKA
GYMNASTIKA

16:30

1x14dní (lichý týden)

Nikola Grušová
DRACI - outdoorový oddíl

Free Motion Mini

NE

Tomáš Janeček, Filip Filip
Free Motion Děti

Alžběta Čapková

Pro nejmenší (hernička v Sokolovně Nižbor):
Středa 10:00 - 11:30 - Dopolední Latté - setkání maminek a dětiček, povídání o radostech a strastech rodičovství, výměna zkušeností
Čtvrtek 10:00 - 12:00 - Opičí kapela - zpívánky, říkánky pro nejmenší dětičky, rozvíjení rytmiky pomocí hudebních nástrojů, vnímání a poznávání různých zvuků
CO

kontakt

KDY

VĚK

dětí

trvání

KDE

Lucie Pavlíčková

733 132 263

PO 15:30-17:00

5-10 let

5-10 dětí

90 min.
1x14dní

Lada Jakubová

721 182 728

ÚT 14:45-15:30

18m - 5 let

8-12 dětí

45 min.

Lucie Hocková

607 903 383

ST 17:00-18:00

6-12 let

max. 5 dětí

60 min.

Lucie Pavlíčková

733 132 263

ČT 15:30-16:30

5-12 let

5-10 dětí

60 min.

Jitka Lukešová

777 843 420

ÚT 15:30-17:00

6-12 let

5-8 dětí

90 min.
1x14dní

ST 15:30-16:30

2,5-6 let
(menší raději
s rodiči)

5-8 dětí

60 min.

Keramika

tvoříme s hlínou

Lucie Pavlíčková

733 132 263

ÚT 15:45-17:15

6-12 let

5-10 dětí

Korálkování a lidová
tvorba

výroba korálkových šperků,
výuka různých technik lidové
tvorby

90 min.
1x14dní

Martina Dobrá

775 625 542

ST 15:00-17:00

6-12 let

min. 5 dětí

120 min.
1x14dní

DRACI - outdoorový
oddíl

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

Tomáš Janeček
Filip Filip

777 977 987
777 291 900

PÁ 16:00-18:00

6 let a více
(mladší s
rodiči)

ÚT 17:30-18:30

Jitka Lukešová

777 843 420

3 roky a více
(bez rodičů)

ST 16:30-18:30

2 roky a více

ST 15:00-16:30

5 let a více

ÚT 15:45-16:30

2,5 - 5 let
(bez rodičů)

HIP HOP cvičení s
Lukym
Cvičení R + D
Gymnastika

Free Motion Mini
Free Motion Děti
Free Motion Junioři
Legohrátky

Petra Němečková

Taneční sk. Free Motion se
věnuje mnoha stylům
současného moderního tance
na rekreační i soutěžní úrovni

Alžběta Čapková
www.freemotion.cz

stavby z LEGA

Nikola Grušová, Jitka
Lukešová

774 845 612

724 133 828

777 843 420

min. 3 děti

60 min.
60 min.
90 min.

min. 3 děti

45 min.

DKM

3-6 let

60 min.

7-12 let

60 min.
60 min.

ČT - Klamovka,
Stradonice;
NE - sokolovna

Cvičení pro děti

základy moderního tance,
cvičení, protahování, hry...
Cvičení dětí a rodičů - hry,
zpívání, opičí dráha, nářadí
gymnastika, cvičení na nářadí
a s náčiním
cvičení, kotrmelce, míče,
protahování, správná chůze a
držení těla, hry

120 min.

90 min.

DKM

ČT 16:00-17:00
NE 16:00-17:00
ČT 17:00-18:00
NE 17:00-18:00
ČT 18:00-19:00
NE 18:00-18:45

13-16 let

PO 15:30-17:00
PÁ 15:30-17:00

3-10 let

5-10 dětí

Pohyb + ostatní

774 805 325

Sokolovna
Nižbor

Hanka Andielová

Venku či
sokolovna
Nižbor

hravé tvoření - malování,
vystřihování, lepení…

ZŠ Nižbor

Výtvarné kouzlení I.

Příjdťe mezi nás!
Více informací a fotografie z
různých akcí a kroužků naleznete
na stránkách rodinného centra:
www.makovice.eu

Výtvarno

KDO

Muzika

dramaticko-literární kroužek,
Hrátky s Jácíčkem
malé divadélko, tvorba
leporela, povídání
Yamaha - První krůčky k
hudební škola Yamaha
hudbě
www.yamahaskola.cz
základy hravou a zábavnou
Hravá flétnička II.
formou, zpívání
malý dětský sbor, zpíváme
Zpěvohrátky
rádi
hravé tvoření a vyrábění, šití,
Výtvarné kouzlení II.
skládání…

Dětský Klub Makovičky (DKM),
K Zámku 258, Nižbor - kousek od
zámku

Kroužek
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Mateřská škola Sluníčko Nižbor
Sauna aneb Chci být zdravý
Stejně jako v loňském roce využíváme i letos laskavé nabídky
sklárny Rűckl Crystal na saunování dětí zdarma. Po skončení pravidelných návštěv solné jeskyně v Berouně tak následuje další část našeho zdravotně-preventivního cyklu. Starší děti chodí jednou týdně
s batůžky přes řeku do sklárny, kde stráví celé dopoledne relaxačním
programem přiměřeným jejich věku. Samotný pobyt v sauně je velmi krátký, několikrát se opakuje, po každém zahřátí vždy následuje ochlazení vzduchem nebo vodou. Po několika cyklech následuje
doba věnovaná odpočinku, což je nedílná součást saunování. Na závěr čeká děti důkladné vysušení a příprava na návrat do mateřské
školy. V letošním roce jsme museli několik návštěv sauny bohužel
odvolat z důvodu mimořádně mrazivého počasí, kdy děti vůbec nevycházely ven, ale zakrátko jsme se zase do sauny vrátili.

...jako v Mrazíkovi
Zima přináší dětem ve školce mnohé radosti a zpestření, tentokrát
se však postarala o velké vzrušení i pro dospělé. Tuhé mrazy vyřadily
poprvé v dějinách mateřské školy „Sluníčko“ z provozu vodovod, který zamrzl hned na několika místech. V té době bylo již několik školních zařízení v České republice ze stejného důvodu uzavřeno a totéž
opatření hrozilo i u nás v Nižboru. Díky báječné spolupráci s Obecním úřadem a s velkým nasazením sil několika jednotlivců se v krátké
době podařilo zajistit náhradní zásobování pitnou vodou pro mateřskou školu i pro školní kuchyni. Přesto však Hygienická stanice trvala
na tom, že pokud nedojde k obnovení funkce vodovodu, mateřská škola a školní jídelna budou muset být od následujícího dne uzavřeny. To
by však mělo okamžitý a velmi závažný dopad na rodiny všech 56 dětí
z mateřské školy a samozřejmě i na školáky, pro které vaří naše školní
kuchyně. Situaci jsme vyhodnotili jako velmi závažnou a snažili jsme
se za každou cenu předejít uzavření.Instalatér pan Kraus rozmrazoval
vodovod od časného rána, ale ještě před polednem bylo vše velmi napínavé. Bude se zavírat nebo ne? Získali jsme příslib Záchranné roty
Armády České republiky se sídlem v Rokycanech, že jsou v případě
vznesení oficiální žádosti o pomoc připraveni nastoupit a pokračovat
v rozmrazování. Poslední pokus o zprovoznění vodovodu ve 12:30 měl
rozhodnout a podařilo se! Vojáci tentokrát mohli zůstat v Rokycanech
a děti ve školce.
Zima veselá i poučná
Když mrzlo, až vodovod praštěl, děti využily situace a vyráběly
ledové ozdoby. V mističkách smíchaly vodu s přírodninami, položily
je za okno a nechaly pracovat mráz. Oknem pak
z teplé místnosti sledovaly, jak voda rychle zamrzá.
Nakonec vzniklé ozdoby
navěsily na živý plot před
vchodem do třídy. Když
začalo tání, ozdoby pomalu mizely a voda z nich
zalila živý plot. Cibulky
narcisů, které děti sázely
na podzim, již rašily, ale nakonec je přece jenom zakryl sníh. To nám
ale vůbec nevadilo. Konečně jsme mohli bobovat na BMX dráze! Zatím se tedy radujeme ze zimy a těšíme se na jaro.
Vědcem v mateřské škole
Sovičky, starší děti, našly ve školce pod stromečkem „Pravěké
akvárium“, sadu pro chov listonohů i s násadou vajíček. Listonoh
je sezónní vodní živočich, který žije převážně v hlubších kalužích.
Období, kdy kaluže vyschnou, přežívá jen v podobě vajíček, zatímco
dospělci žijí přibližně po 20-30 dnů. Pak nakladou vajíčka a umírají.
Zato vajíčka mohou být životaschopná třeba 20 let a čekat v suchu
na ten správný déšť! V lednu jsme přinesli destilovanou vodu a po-
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kus mohl začít. Děti pomáhaly připravit akvárium, do něhož jsme
poté společně nasypali substrát s vajíčky listonohů. Nastalo nejnapínavější období – vylíhnou se vůbec? Děti měřily a zaznamenávaly
teplotu vody a hlídaly každý pohyb ve vodě. Asi po týdnu se ve vodě
skutečně objevilo první nepatrné zvířátko! Nakonec jsme chovali pět
zdárně rostoucích listonohů, z nichž největší dorostl velikosti kolem
1 cm. Rodiče naše listonohy překřtili na „listonoše“ a často se zašli
podívat, jak rostou. Děti se učily starat o malé nenáročné živočichy,
poznávaly jejich potřeby, seznámily se s novými nástroji (pipeta,
pinzeta, stříkačka atd.) a cvičily trpělivost. Jak při čekání na prvního
listonoha, tak při každodenním sčítání nepatrných obyvatel akvária.
Pak však přišlo období velkých mrazů a teplota vody v nevytápěném
akváriu poklesla (ideální teplota pro chov listonohů je kolem 22 °C)

- chov skončil. Počkáme, až se oteplí a pak znovu založíme akvárium
- však jsme si schovali část vajíček na příště!
Betlém
Ještě před vánočními svátky byly děti z mateřské školy pozvány
na prohlídku vánočního betlému Osmanyho Laffity. Nádherný, mechem a kamínky zdobený betlém měřil letos více než 4 metry a každý
rok se dále rozrůstá. Děti strávily na návštěvě příjemné dopoledne.
Dostaly svačinu, horké kakao, ovoce a zazpívaly několik písní v rodném jazyce hostitele. Samozřejmě zašly pozdravit i „kamaráda“ tygra.
Masopust
Od nejútlejšího věku se děti setkávají s našimi národními, regionálními, ale i zahraničními tradicemi. Masopustní veselice jsou jejich nedílnou součástí. Poté, co se některé děti prošly obcí s místním
masopustním průvodem, uspořádaly i obě třídy mateřské školy svůj
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vlastní malý karneval. Děti si samy vyráběly masky, některé bohatě
zdobené peřím, zlatou, stříbrnou barvou a třpytkami - a karneval
mohl začít. Jestlipak víte, jaké jsou dnes mezi dětmi nejoblíbenější
masky? Dřívější četné princezny a piráti dnes pomalu ustupují čarodějnicím, spidermanům a závodníkům F1. Objevil se ale i rozverný
klaun, krásná indiánka a nakonec i princezna.
Divadlo
Předvánoční tradice s říkadly, pranostikami, lidovými písněmi
a typickými postavami tohoto období dětem přiblížilo představení
paní Matějcové ze Státní opery Praha.
Krásné zakončení roku 2011 s loutkovým představením „Vánoční příběh“ nám připravilo divadlo Krab.
Pracovníci OÚ naposled v roce zatopili ve velkém sále a na 80 dětí
z Mateřské školy „Sluníčko“, z klubu Makovičky a ze Základní školy
Nižbor se sešlo nad prastarým biblickým příběhem. Spolu s loutkami jsme si zazpívali koledy, které byly pro nejmenší děti letos možná
úplně nové, a už jsme se těšili na Vánoce.
V letošním roce do mateřské školy zavítalo divadelní představení
„Projdeme se po ZOO“, díky kterému si děti zaskotačily, naučily se
leccos nového o životě zvířat a dokonce měly možnost si prohlédnout i několik živých zvířátek!
V únoru Mateřská škola „Sluníčko“ podnikla velkou výpravu
do Prahy za Hurvínkem. Autobus nás vysadil kousek od divadla, kde
jsme si mezi vystavenými loutkami u stolečků snědli svačiny ze školky, batůžky jsme odevzdali v šatně a už mohli jet Hurvínek s Máničkou na svou cestu do Tramtárie!

Exkurze do sklárny
Nižborská sklárna Rűckl Crystal uspořádala pro děti z naší mateřské školy velkou exkurzi, která se nám hodila k aktuálně probíranému tématu „zaměstnání“. Děti se prošly po sklárně a její pracovníci je seznámili s výrobou skla. Žhavé sklo se před očima dětí
měnilo v ohnivé chladnoucí koule, které byly upravovány do nejrůznějších tvarů. V dalších provozech mohly obdivovat práci několika
maminek svých kamarádů a pozorovat výrobu tradičního broušeného skla. Exkurze byla zakončena v obchodě plném skla - teď už děti
vědí, kde a jak vlastně vzniká.
Poděkování
Děkujeme všem rodičům, spolupracovníkům a přátelům mateřské školy za přízeň a podporu. Se zvláštním poděkováním nesmíme
zapomenout ani na Obecní úřad Nižbor a sklárnu Rűckl Crystal,
která s námi dlouhodobě spolupracuje na vzdělávacích i zdravotněpreventivních aktivitách.
Co nás čeká?
Pro toto pololetí máme rozjednán projekt koncertu vážné hudby na zakázku pro naši mateřskou školu. Budeme-li mít štěstí, ještě
před letními prázdninami si „vypůjčíme“ jednu či dvě zahraniční
loutkoherecké společnosti z mezinárodního loutkového festivalu.
Na jaře bude následovat třetí část našeho zdravotně-preventivního
programu, plavání pro starší děti. Moc se těšíme na výlet do ZOO,
držte palce, ať se nám vydaří počasí.
Eva Horváthová, ředitelka MŠ Sluníčko

Zápis prvňáčků v naší škole

Pro radost lidem
Víš, jak krásný pocit mám,
když po sobě vídávám
sídlištěm vyoranou brázdu
zelených výhonků mladých keřů,
které u laviček vyrůstají
a v sadech se proplétají
do stromoví pozemského míru,
kde člověk odpočívá v klidu,
aby nabral k práci další sílu?
V pokoře stojím, tiše,
a mé oči dívají se do říše
probuzených zázraků,
když slunce zpod mraků
laská každý zasazený keř,
aby se láskou probudil,
pro radost lidem žil
a něhou je obšťastnil,
když se domů vracejí.

Druhého února proběhl v Základní škole
Nižbor zápis dětí do první třídy. Letos bylo
pro školní rok 2012/2013 zapsáno dvacet
budoucích prvňáčků.
Při vstupu do školy přivítaly budoucí
prvňáčky žákyně čtvrté a páté třídy převlečené za pohádkové víly s košíkem dárečků.
Po zapsání si mohly děti vybrat i několik
upomínkových dárků, které pro ně vyrobili žáci školy při hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností. Víly pak provedly
děti po škole a ukázaly jim všechny třídy.
Děkujeme rodičům za důvěru, kterou
nám projevili zápisem svého dítěte na naši

školu. Zároveň potěšily pedagogy pochvalné ohlasy některých rodičů na naši náročnou práci.

A dobří lidé
dobrým splácejí,
když je země jarem volá,
jdou a orají,
zasévají víru a život
pro sebe i pro druhé,
abychom mohli obrozeně žít,
milovat se a nevraždit,
a moudrosti předjaří pochopit ….
Stradonice, 5. února L. P. 1985
Napsal Evžen Josef Petr
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Sokol získal titul v Nižborské hokejbalové lize!
Nižborská hokejbalová liga přinesla v zimě dramatickou zápletku, když se o celkové prvenství bojovalo až do posledního kola. Trojice týmů HC Sokol, Lemra Nižbor a HC Perun se v průběhu soutěže
osamostatnila na medailových pozicích a svoji nadvládu nad ostatními celky potvrzovala. Bez získáného bodu tak skončili berounští
Demons a o čtvrté a páté příčce rozhodovaly vzájemné zápasy týmů
Žlubince a Diabla Beroun. Z lepšího umístění se nakonec mohli radovat hráči Žlubince Kings, kteří sice poprvé na nájezdy s Diablem
prohráli, v odvetě však o branku zvítězili.
Mezi týmy v horní polovině tabulky Perun doplatil na absenci
kvalitního brankáře. Občasné minely mužů z maskou nastoupivších
za Perun rozhodovaly vyrovnané zápasy s lídry soutěže. Perun obsadil třetí příčku a potvrdil rostoucí výkonnost.
O prvenství se přetahovaly týmy Lemry a Sokola. Vzájemné zápasy vyzněly mírně lépe pro nižborskou Lemru po výsledcích 8:1 a 3:6.
Jenže dvoubodová ztráta s berounským Diablem, kdy Lemra prohrála po remíze 5:5 nájezdovou loterii, stála tým lodivodů Jungman-

na a Hučka titul. Sokol klopýtl jenom s Perunem. Po šťastné remíze
2:2 na rozdíl od Lemry získal důležitý bodík ve čtrnácté sérii nájezdů
(!) a jednobodový rozdíl vydržel Sokolu i po posledním utkání Nhl.
Titul hráči Sokola získali po pěti letech.
Nejlepší útočník: Bohumil Gotthard (Sokol)
Nejlepší obránce: Roman Novák (Lemra)
Nejlepší brankář: Filip Hájek (Sokol)
Kanadské bodování
Jméno

Tým

G

A

B

1

Gotthard Bohumil

(Sokol)

53

15

68

2

Novák Roman

(Lemra)

17

21

38

3

Volf David

(Sokol)

7

21

28

4

Růžička Martin

(Sokol)

13

14

27

5

Matějka Filip

(Lemra)

12

11

23

6

Beneš Ondřej

(Perun)

14

8

22

tým

Z

V

VN

PN

P

skóre

body

7

Kubr David

(Sokol)

11

11

22

1

HC Sokol

10

8

1

0

1

104:27

26

8

Pospíšil Martin

(Sokol)

9

12

21

2

HC Lemra Nižbor

10

8

0

1

1

78:31

25

9

Sevald Ondřej

(Lemra)

13

6

19

10

Sirůček Martin

(Sokol)

12

6

18

3

HC Perun

10

6

0

1

3

60:43

19

4

Žlubinec Kings

10

3

0

1

6

41:52

10

5

Diablo Beroun

10

2

2

0

6

42:59

10

6

HBC Demons Beroun

10

0

0

0

10

33:148

0

Fotbalové rozlosování
SK Nižbor A mužstvo - mistrovské zápasy jaro 2012
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

24. 3.
31. 3.
7. 4
15. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

15.00
16.30
16.30
16.30
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
17.00

Újezd - Nižbor
Nižbor - Osek
Stašov - Nižbor
Chlumec - Nižbor
Nižbor - Č.L.U. Beroun B
Broumy - Nižbor
Nižbor - Žebrák
Zdice - Nižbor
Nižbor - Drozdov
Neumětely - Nižbor
Nižbor - Trubín
Praskolesy - Nižbor
Nižbor - Tlustice

SK Nižbor B mužstvo - mistrovské zápasy jaro 2012
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

8. 4
14. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.

16.30
16.30
14.00
14.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00

Hýskov B - Nižbor B
Vysoký Újezd - Nižbor
Nižbor - Osov
Všeradice B - Nižbor B
Nižbor B - Mořina
Liteň - Nižbor B
Nižbor B - Zdejcina
Chrustenice - Nižbor B
Nižbor B - Vižina

Kelti na prahu jarní části soutěží!
Mužský tým Keltů vstupuje
do jarní části 2. Nhbl z pozice
lídra soutěže a play-off mu již
nemůže uniknout. Tým trenéra
Veselého bude ve zbývajících
šesti zápasech základní části
bojovat o udržení v první čtyřce, která znamená přímý postup do čtvrtfinále. Boje o titul
se pro Kelty rozhoří s největší
pravděpodobností v závěru
dubna a nižborský celek bude
patřit k favoritům vyřazovací
části.
I kvalitní zimní příprava
v podobě Nižborské hokejbalové ligy, kde většina hráčů nastupovala v některém z týmů,
a již tradiční účast na halovém
turnaji v Plzni, tomu nasvěd-

čuje. Kelti se v Plzni rozhodně
neztratili. V silně obsazeném
turnaji, ve kterém se představily
především prvoligové celky, získali Kelti šesté místo. Ve “skupině smrti” nejprve vysoko
prohráli s domácím mládím
Škody Plzeň 0:7 a ve vyrovnaných soubojích s prvoligovými
lídry těsně podlehli zkušenějším soupeřům (Plzeň-Litice
0:2, Kovo Praha 0:1). Nedělní
zápasy o konečné umístění
však Kelti sehráli lépe. Suchdol
nad Lužnicí na Kelty nestačil
a podlehl 5:0. Odveta se Škodou
Plzeň a souboj o konečnou pátou příčku ovšem nevyšel podle představ. Domácí potrestali
každou chybičku a zvítězili 5:2.

KELTI NIŽBOR hledají hráče do nejmladších věkových kategorií. Pro začátek stačí hokejka, sportovní oblečení a chuť
si hokejbal vyzkoušet. Chceš sportovat? Zkus hokejbal!
Kategorie otevírané klubem pro rok 2012:
Starší žáci (ročníky 1998, 1999)
Mladší žáci (ročníky 2000, 2001)
Přípravka a minipřípravka (ročníky 2002 a mladší)
Tréninky se konají od března do června na 3. ZŠ Wagnerovo
náměstí v Berouně. Pro více informací kontaktujte vedoucího
mládeže R. Nováka, tel.: 777 593 669 nebo klubový mail hokejbalnaberounsku@seznam.cz. Více o klubu na www.skkelti.cz

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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