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Stradoničtí hasiči
slavili 120 let

Kaple sv. Liboria s novým krovem
V červnu byly zahájeny práce na opravě
krovu a střechy kaple sv. Liboria ve Stradonicích. Stav krovu byl natolik havarijní, že
z kaple v jednu chvíli po sundání věžičky,
kterou bylo také potřeba opravit, zůstaly
všehovšudy čtyři obvodové zdi.
Dnes je pohled na kapli již o něco veselejší. Zdobí jí nový krov s novou střešní
krytinou a opravenou věžičkou. V současné
době se dokončuje oprava vnějších omítek
a probíhá jejich barevný nátěr.

Velké poděkování patří všem šikovným
řemeslníkům, kteří se na opravách podíleli.
Na úhradu nákladů spojených s těmito
pracemi bude použit i výtěžek z dobrovolné sbírky, do které jste možná přispěli i vy.
Moc a moc ještě jednou všem dárcům děkujeme. Na konto sbírky se díky štědrosti
dárců podařilo shromáždit zhruba 200 000
korun. V další etapě nás čeká oprava interiéru kaple.
Obecní úřad Nižbor

„Tak hlavně, aby vše klaplo a bylo pěkné
počasí.“ To byla nejčastější slova stradonických hasičů před jejich velkým dnem,
14. červencem 2012, kdy byly naplánované
oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve své obci. A vyšlo to! Ale teď
hezky pěkně od začátku...
Je 14. července, 12:00 hodin a na staré kovárně se scházejí účastníci slavnostní
schůze - hasiči. Místní, ale i členové HS
z Hýskova, Žloukovic, Chyňavy, Broum,
Lhotky, Malých Přílep, Otročíněvse, Železné, Věšína a Libečova. Přítomná je i paní
starostka Kateřina Zusková, velitel berounský hasičů ing. major T. Hradil a senátor Jiří
Oberfalzer.
Velitel přednesl zprávu, ve které informoval přítomné o vzniku sboru, jeho historii i průběhu událostí až po současnost
za uplynulých 120 let. Následně pak všichni
přítomní vzdali potleskem postu všem oceněným zasloužilým členům.
dokončení na 2. straně

Posvícenská zábava
Fotbalový klub SK Nižbor vás zve
v sobotu 15. září od 20:00 na Posvícenskou zábavu s modrobílými v nižborské Keltovně. Hraje P. Kliment
a chybět nebude ani bohatá tombola.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
V letošním roce nás čekají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, které se konají:
• v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
• v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Opět budeme volit ve třech volebních okrscích:
4 volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Nižbor, Křivoklátská
č.p. 26, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Nižbor, část obce Nižbor;
4 volební okrsek č. 2 je volební místnost v budově č. p. 3 ve Stradonicích (Klamovka) pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Nižbor, část obce Stradonice;
4 volební okrsek č. 3 je volební místnost v budově č. p. 93 ve Žloukovicích pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Nižbor, část obce Žloukovice.
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Stradoničtí hasiči slavili 120 let
dokončení z 1. strany
A jelikož čas pokročil, všichni se po skončení zahajovací schůze přemisťují na náves,
která se mezitím značně naplnila místními
obyvateli, ale i příznivci z okolních vesnic,
a to všech věkových kategorií. Od 14. hod.
je totiž připraven velice pestrý a všemi očekávaný program. Je zahájen slavnostním
průvodem, kde pochodují všichni výše jmenovaní hasiči v slušivých uniformách včetně hostů od hasičské zbrojnice k pomníku
padlých. Tam položil velitel stradonického
sboru František Votruba ml. kytici.
Poté broumští hasiči předvedli ukázku
požárního útoku na cíl s historickou stříkačkou PS8. A pokračovaly broumské ženy,
které v rytmu staropražských písniček předvedly své taneční kreace s názvem „V Praze
bejvávalo blaze“. Všem se líbily a byly odměněny velkým potleskem.
Následovalo slavnostní předání cisternové Avie pro zásahovou jednotku Nižbor,
od které předal symbolický klíč pí starostce
K. Zuskové velitel HZS Beroun ing. Major
T. Hradil. Další ukázku provedli hasiči ze
sboru Libečov se 110 let starou stříkačkou,
s kterou ukázali zásah na maketu hořícího
domu. Na závěr všechny přítomné ohromili
tryskající fontánou.
Celou slavnost zpříjemňovaly známé
písně Berounské šestky. Mnozí s ní zpívali
a tancovali. No, a protože bylo pěkně slunečno, mnohým vyprahlo i vyhládlo, ale
i s tím pořadatelé počítali. Občerstvení bylo
jak od místních kuchařek, tak i u stánků.
Za zmínku také stojí velice hezká ukázka hasičských autíček a modelů hasičských
vozidel od sběratele pana Jiřího Veselého.
Jeho sbírku obdivovali jak malí, tak velcí.
Celá oslava by se ale samozřejmě neobešla bez známé polky „Co jste hasiči, co jste
dělali?“. A stradoničtí hasiči vždy opravdu
dělali a dělají maximum. O tom jsme se

Při oslavách vznikla tato pamětní fotografie stradonických dobrovolných hasičů.
na slavnosti přesvědčili. A k pěknému zvuku této melodie se tentokrát na úplný závěr
této slavnosti přidaly svým vystoupením
stradonické mažoretky. Oslnily svým kostýmem připomínajícím plamínek. Tomu
ovšem předcházel slavnostní nástup, pro
který Berounská šestka zvolila pochod „Šly
panenky silnicí“. A že v tu chvíli nepochodovaly jen tak ledajaké panenky, o tom se během několika dalších minut přesvědčila celá
náves! Pod vedením herce Romana Skamene, pochodujícího ve staré hasičské helmě,
ladně napochodovaly na určené místo svého vystoupení. A za potlesku, skandování
a úsměvů přihlížejících předvedly, co nikdo
nečekal. Byly zaslouženě odměněny ovacemi všech. A pochvala z úst velitele Františka
Votruby ml., že to byla třešnička na dortu, jistě potěšila. A ještě slova pí starostky

Zuskové: „To nebyl plamínek, ale pořádný
oheň!“ A tak co dodat? Ať se stradonickým
hasičům jen a jen daří a při příští oslavě se
těšíme na shledanou.
Fr. Votruba ml.

Nový kříž na Hradišti

Roman Skamene se stradonickými hosteskami.
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Na konci prázdnin, 23. srpna byl
na Hradišti ve Stradonicích znovu
vztyčen dřevěný kříž, který koncem letošního dubna neznámí vandalové uřízli. Kříž se podařilo pomocí speciálně
vyrobené železné konstrukce sestavit
dohromady a zabezpečit tak, aby byly
pevně spojeny jeho dvě části, které z něj
po řádění vandalů zbyly.
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Vzpomínka
na Františka Nepila
8. září 2012 je den 17. výročí úmrtí
vzácného pracovitého člověka pana spisovatele Františka Nepila.
Byl rodákem z Hýskova, začal chodit
do 1. třídy v Nižboru, zahrádkařil ve Stradonicích. Jeho životní dílo je obdivuhodné.
Miloval přírodu, celý zdejší kraj, pečoval
o vše živé, byl velice zručný.
Literární dílo je obdivuhodné. Už několik let se jeho tvorba pro děti tiskne do čítanek. Dospěláci si také mohou vybírat
z dlouhé řady knih. Prvotina, kniha Jak
se dělá chalupa, chytla za srdce každého,
kdo po ní sáhl. Lidé za rodinou Nepilovou
do chalupy ve Stradonicích moc rádi chodili i jezdili zdaleka.

Deset let od povodňové zkázy
6. srpna 2002 začala počasí v Česku ovlivňovat tlaková níže, která se svým frontálním
systémem pozvolna postupovala k východu.
Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky naplnily
většinu jihočeských a západočeských řek. Ve
čtvrtek 8. srpna již na některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody.
Situace se však pozvolna uklidňovala a o den
později přestalo pršet. 11. a 12. srpna však
začalo opět pršet. Nad jihozápadem Čech se
střetly dva výrazné frontální systémy, které
se jenom pomalu posunovaly k severový-

chodu, to mělo doslova devastující vliv na
povodí dolní Berounky. Půda přesycená vodou z předešlých srážek nedokázala zadržet
vodu a ta stékala do naplněných řek. V týdnu
od 12. do 18. srpna 2002 tak část Česka postihla pětisetletá až tisíciletá povodeň. Velká
část Žloukovic, Nižboru a Stradonic se ocitla
pod vodou. Symbolem povodní v naší obci
se stala lávka přes Berounku ve Stradonicích,
kterou si vzal vodní živel sebou. Po několika
měsících však vyrostla lávka nová.
-rd-

Udržovat velkou zahradu na kopci za chalupou nebylo jen tak. František
Nepil moc posedával na dvorku před
chalupou s úžasným výhledem do kraje.
Nechybí tam ani jím vyrobené krmítko pro
ptáčky.
Letošní 10. vánoční výstava zahrádkářů v nižborském zámku, která se koná
16. - 18. listopadu, je věnována památce
Františka Nepila. Bude mu zde poskytnut
prostor, který lidem a hlavně dětem bude
dosti vyprávět.
Všechny zdejší děti by měly vědět, jak
vzácný člověk žil ve zdejším kraji a nyní
odpočívá na stradonickém hřbitově.
Bohumila Fetterová

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

¡
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Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

Změňte to 12.–13. října
www.top09-starostove.cz
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placená inzerce

ZPRŮHLEDNÍME
HOSPODAŘENÍ KRAJE
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
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Z jednání zastupitelstva obce Nižbor
ZO ze dne 14. 6. 2012
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Závěrečný účet obce za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011 bez výhrad.
n Rozpočtová opatření č. 3 a 4.
n Prodloužení kontokorentního účtu
obce na období 2012-2013 na přechodné financování provozních nákladů obce
u KB Beroun a automatické prodloužení
zástavy na jištění kontokorentního účtu
na toto období ( dům č.p. 26 na st.p.č.
25/1 v k.ú. Nižbor, dům č.p. 119 na st.p.č.
494 v k.ú. Nižbor a pozemek p.č. 13/12
v k.ú. Nižbor a budoucí pohledávky do
výše poskytnutého kontokorentního úvěru.).
n Přijetí dotace z Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS ve výši 20 000,- Kč a dotaci z MMR
ČR, Program obnovy a rozvoje venkova, DT č.2 „Kdo si hraje nezlobí“ ve výši
280 000,- Kč.
n Záměr zřízení nové třídy pro 14 dětí
v MŠ Sluníčko.
n Záměr zřídit v ZŠ Nižbor od 1. 9. 2012
výdejnu jídel pro žáky ZŠ.
n Vnitřní směrnici č. 1/2012.
n Převod finančních prostředků
ve výši 68 300,- Kč pro SDH Stradonice
a 81 125,- Kč pro SDH Žloukovice.
n Pojmenování ulice „Za Hotelem“.
n Plánovací smlouvu na lokality Z1N3
a Z1N4 v Nižboru.
n Rozšíření žádosti o dotaci „Varovný
předpovědní systém před povodněmi“
o možnost umístění kamerového systému do lokalit ohrožených povodněmi.
n Směnu části obecních pozemků
p.č.480, ostatní komunikace o celkové výměře 223 m2 a pozemku p.č. 296/1, ostatní komunikace o celkové výměře 778 m2
za adekvátní část pozemku p.č. 49/2.
n Odprodej pozemků v k.ú. Nižbor
p.č. 506/21, 194 m2, ostatní plocha, p.č.
506/23, 139 m2, ostatní komunikace, p.č.
506/22, 9 m2, ostatní plocha, p.č. 399/4,
597 m2, ostatní plocha, p.č. 399/5, 101
m2, ostatní komunikace, st.p.č. 656, 223
m2, zastavěná plocha a nádvoří společnosti Vak Beroun, a.s., DIČ CZ46356975,
266 41 Beroun, Mostníkovská 255 ze celkovou cenu 234 050,- Kč.
n Opravy výtluků v obci dle specifikace
v bodě 18 b zápisu.
n Prodloužení platnosti a účinnosti Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy

se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s.
n Dodatky č. 1 ke smlouvě o půjčce a budoucí kupní smlouvě s Městem Berounem ve věci projektu „Bezpečně za prací
a vzděláním“.
Nesouhlasí
n prozatím se záměrem vyasfaltování
klopených zatáček na dráze BMX.
ZO ze dne 9. 8. 2012
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Využití získaných finančních prostředků (ČEZ 216.000,- Kč, UNIQA 60.000,Kč) za reklamu na úpravu tratě BMX,
které budou použity na vyasfaltování
zatáček tratě BMX. Tyto práce provede
firma Strabag, a.s.
n Rozpočtová opatření č. 6.
n Odprodej pozemků, ostatní plochy
v k.ú. Nižbor, a sice : p.č. 519/9 - 278 m2,
p.č. 519/10 - 333 m2, p.č. 519/11 - 170 m2,
p.č. 519/12 - 27 m2, p.č. 519/14 - 19 m2,
p.č. 519/15 - 56 m2 vlastníkům nemovitostí, kteří mají tyto pozemky zaploceny
u svých nemovitostí za cenu 85,- Kč/m2.
n Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
se společností ČEZ Distribuce, a.s., č. IV12-6013918/VB1 v k.ú. Nižbor pro parcelu p.č. 304/2 a č. IV-12-6006330/03 v k.ú.
Stradonice pro p.č. 504/1.
n Odprodej pozemku p.č. 69, zahrady
o výměře 287 m2 v k.ú. Stradonice majiteli domu č.p. 14 ve Stradonicích za cenu
100,- Kč/m2.
n Zřízení revolvingového úvěru na 1 rok
na přechodné financování provozních
nákladů obce za podmínek uvedených
v bodě 10 zápisu.
Nesouhlasí
n s cenovou kalkulací na úhradu PD
na rekonstrukci autobusové zastávky
u železničního přejezdu na silnici II/116
v Nižboru
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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2012
Kodetová Jana		
Sevaldová Eva 		
Brabcová Miloslava
Fleišnerová Libuše
Bouška Jaroslav		
Hynková Jaroslava		
Šturc Jaroslav		
Lauer Josef		
Krill Jiří			
Pelcmanová Marie
Kodet Miloslav 		
Lejbl Oldřich 		
Hladká Alžběta		
Fetterová Bohumila
Holý Vladimír		
Roubal Václav		
Luláková Marie		
Neumannová Jana		

75 let
70 let
70 let
82 let
92 let
75 let
80 let
90 let
81 let
75 let
85 let
70 let
92 let
70 let
75 let
85 let
81 let
70 let

Sběr železného šrotu

Pořádá v neděli 11. listopadu
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

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 1. prosince 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

Rodiče novorozenců, kteří mají zájem o slavnostní přivítání dětí, se mohou
přihlásit osobně na OÚ Nižbor nebo na tel.: 311 693 213. Termín je stanoven
na 17. října 2012 od 15.00 hod. v sále zámku v Nižboru.
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Mateřská škola Sluníčko Nižbor
Rekonstrukce školky
V průběhu letních prázdnin proběhla zásadní část rekonstrukce
vstupního křídla mateřské školy. Jak patrně víte, čeká nás rozšíření
o jednu třídu. Tedy tak, aby se dostalo i na ty děti, které se při posledním zápisu do školky nevešly.
Obecní úřad nasadil všechny síly, aby se za prázdniny podařilo
přesunout školní jídelnu do budovy základní školy, zatímco na místě
staré jídelny vznikne nová třída.
Přesuny, stěhování i úklid byly velmi náročné, za vzornou spolupráci je třeba poděkovat všem zúčastněným, tedy nejen zedníkům,
truhláři, podlahářům, malířům a dalším, ale i personálu mateřské
školy, který měl přípravu na letošní školní rok o poznání těžší než
kdykoli předtím.

Divadlo
V červnu se nám sešly dvě významné divadelní události. Podařilo
se nám zajistit vstupenky na Kabaret tlukot a bubnování v pražském
divadle Minor - představení pro školy bývají vyprodána během jediného týdne, Kabaret je z celého repertoáru možná nejžádanější. Však
s ním divadelní společnost vystupuje na mezinárodních festivalech
v zahraničí a získal i mnohá ocenění.
Druhá velká událost na námi přijela až do Nižboru. Z mezinárodního loutkového festivalu jsme si vypůjčili představení dánsko-anglicko-chorvatské společnosti Clogless Lobster, které se jmenovalo
Klíč v moři. Pozvali jsme školáky i Makovičky a mnohé nižborské
děti tak měly poprvé možnost setkat se s cizím jazykem jinde než
ve škole - skoro celé představení bylo totiž v angličtině.
Co nás čeká?
Nový školní rok právě začíná, uvítáme i mnoho nových dětí. Začátek předškolní docházky je těžký pro děti i pro rodiče, paní učitelky i provozní pracovnice jsou připraveny pomáhat ze všech sil.
Už nyní se někteří rodiče začínají ptát na kroužky. Všechny tyto
volitelné aktivity začínají vždy v říjnu, končí v květnu. V průběhu
měsíce září budou veškeré detaily i zápisové listiny vyvěšeny na nástěnkách. Pro tento rok máme domluvené následující kroužky: angličtinu, tancování, flétnu a tradiční výtvarný kroužek, dále individuální sezení logopedie.
Připravujeme také rozšíření výuky jazyků v běžném programu
pro starší děti.
Kalendář akcí pro tento školní rok se nám pomalu plní…ale víte
co? Nechte se překvapit!
Eva Horváthová
ředitelka MŠ Sluníčko

O prázdninách se v mateřské školce práce nezastavily.
Rekonstrukce bude pokračovat i v průběhu školního roku svou
druhou fází. Měla by být mnohem méně hlučná a prašná než ta první, přesto prosíme děti i rodiče o shovívavost a pochopení, co se týče
možného nepohodlí. Děláme to pro vás.
Červen v mateřské škole
Závěr školního roku byl tak naplněn různými akcemi, že rodiče
leckdy tápali, zda ráno oblékat šaty či sportovní boty.
Vrcholila sezóna našich pravidelných polodenních výletů do okolí
Nižboru. Mnohé děti, ač žijí v Nižboru od narození, se poprvé dostaly na některá vzdálenější, ale možná o to krásnější místa. Na jednom
z výletů dostaly děti příležitost opéci si buřty donesené z domova obyčejný výlet tak dostal punc báječného dobrodružství.
Starší děti jely spolu se školáky na celodenní výlet do Solvayových
lomů, kde byl pro děti připraven bohatý program. S cestou nám pomohla i obec, která pro nás vypravila další autobus, aby se vešlo co
nejvíce dětí.
Poslední den školního roku nám sice zkomplikovalo přerušení
dodávky elektrické energie, ale náhradní program byl ve velkém stylu – jeli jsme do kina, kde nám na naše přání pustili film Rio. Děti ještě jásaly nad dobrým koncem příběhu o modrém papouškovi, když
se rozloučily se školkou a většina jich odjela na prázdniny.
Už jsou z nich školáci
Rozloučení s předškoláky za účasti paní starostky vehnalo mnohým slzy do očí. Děti předvedly, co se ve školce naučily, zpívaly
a recitovaly ve třech jazycích a především jejich pantomima byla naprosto nezapomenutelná. Několik dětí překvapilo rodiče i učitelky
bravurním hudebním vystoupením podle barevných not.
Paní starostka pak děti vyprovodila na cestu do školy a popřála
jim hodně štěstí a kuráže při učení.
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Vážení cestující a obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás a rodinné příslušníky co nejsrdečněji pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

společností PROBO BUS a.s. a PT REAL, spol. s r.o.
který se koná

v sobotu dne 22. září 2012
od 9.00 do 14.00 hod.

v areálu PROBO, Pod Hájem 97, Králův Dvůr
Budete mít možnost prohlédnout si naše technické zázemí, nové typy autobusů,
seznámit se s historií autobusové dopravy a s činností společnosti.

Pro návštěvníky je připraveno:
-

prohlídka autobusů a technického zázemí pro jejich opravy a údržbu
prohlídka mycí linky autobusů, nákladních a osobních vozů a ukázka mytí na této
automatické myčce
výstava o historickém vývoji dopravy v ČR a v okresu Beroun
foto vozového parku a historický vývoj odbavování cestujících
představení historických autobusů (Karlštejnbus – ČSAD Beroun, ŠKODA RTO-LUX,
IKARUS 280.10) - předváděcí jízdy těmito autobusy
představení historických vozidel (TATRA – DAKAR, TATRA T111 S3, TATRA 148 S3,
PRAGA S5T, autobus AVIE – Ikarus 543.20, PRAGA PICCOLO aj.)
představení moderních autobusů – předváděcí jízdy těmito autobusy
pro velký zájem znovu uskutečníme akci pro ženy a muže – řidičky a řidiče =
„zkuste řídit autobus – rozšiřte naše řady“ – pod dohledem zkušebního komisaře
ukázka zásahu hasičského záchranného sboru – vyproštění z havarovaného vozidla
soutěž o znalostech PROBO BUS o zajímavé ceny a doprovodné soutěže pro děti
prezentace firmy PROBO – videoprojekce
po dobu konání akce zajištěno občerstvení a živá hudba

Za PROBO BUS a.s., Abellio CZ a.s. a PT REAL, spol. s r.o. Vás srdečně zvou

Ing. František Neterda v.r.
výkonný ředitel
předseda představenstva
PROBO BUS a.s.

Ing. Petr Moravec v.r.
člen představenstva
Abellio CZ a.s.
a PROBO BUS a.s.

Bc. Zděněk Abraham v.r.
výkonný ředitel
jednatel společnosti
PT REAL, spol. s r.o.

10 let od zavedení čipových karet = 10 let služeb veřejnosti

Nižborský list
dík patří všem, kteří se na realizaci projektů
a rekonstrukcí podíleli.
Nový školní rok 2012/2013 byl zahájen
3. září s 73 žáky. Devatenáct nových prvňáčků přivítala paní učitelka Mgr. Pavlína
Kupková.
Děti obdržely zlaté medaile se sluníčkem
a pamětní list. Všem žákům školy přejeme
úspěšný nový školní rok a jejich rodičům jen
samou radost z výsledků jejich dětí.

OMLUVA
Omlouváme se tímto autorce článku v minulém čísle Nižborského listu
“Žáci v základní škole nelení, akcemi
se jaro zelení“, jejíž článek jsme zveřejnili spolu s poznámkami členů redakční rady.
OÚ Nižbor

Škola přivítala
žáky v novém
Celé prázdniny se ve škole pilně pracovalo. Žáky tu čeká mnoho změn. Před školou
vznikl bezbariérový přístup. V průchodicí třídě byla vybudována plně vybavená výdejna
obědů a jídelna pro 24 strávníků. Na chodbách jsou nové botníky s úložnými prostory
pro boty a oblečení. Největší překvapení děti
čeká na školním hřišti. Před prázdninami si
žáci navrhovali vzhled hřiště a mnoho jejich
nápadů tu bylo realizováno. Čeká je tu nový
povrch, branky na fotbal, nové sloupy na volejbal, přehazovanou a basketbal. Okolo hřiště přibyly lavičky se stolky pro relaxaci. Náš

Cvičení s dětmi

TJ Sokol Nižbor zve v prostorách sokolovny od 12. září 2012 opět na cvičení
rodičů s dětmi každou středu od 16:30
do 17:30 hodin. Vezměte své předškolní
děti a přijďte mezi nás. Čekají na vás říkanky, písničky, ale hlavně trampolínka,
švédské bedny, míče a jiné cvičební nářadí. Děti se vykřičí, vyskáčou a naučí
novým věcem. A i když vás prozatím
nevzali do školky, budou mezi dětmi.
Pod vedením Jitky Lukešové.
TJ Sokol Nižbor
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Petici proti národnímu parku
podepsaly tisíce lidí
Proti vzniku Národního parku Křivoklátsko vznikla další petice, která byla 13. července
v poslanecké sněmovně za účasti poslanců a zástupců medií předána místopředsedkyni
Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové. Petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko vznikla jako spontánní reakce občanů Křivoklátska, kteří jsou
proti záměru ministerstva životního prostředí zřídit na deseti tisících hektarech bezzásahový národní park.
Petici podepisovali kromě občanů trvale
žijících v křivoklátském regionu také tisíce
chatařů a chalupářů, kteří zde mají své rekreační objekty, rybáři a vodáci, kteří si nedovedou přestavit život bez volně přístupné
Berounky, myslivci, kteří zde po staletí pečují
o zvěř, i všichni ostatní milovníci pobytu
ve volné přírodě. Celkem je pod peticí téměř
14 tisíc podpisů. „Národní park není jedinou nezbytnou alternativou pro zachování
přírodních hodnot Křivoklátska. Ochrana
přírody je zde dostatečně zajištěna stávající
legislativou, to znamená více než 30 let fungující CHKO Křivoklátsko, stejnojmennou
Biosférickou rezervací UNESCO, řadou pří-

rodních a národních přírodních rezervací,
Ptačí oblastí Křivoklátsko a mnoha dalšími
územími zařazenými do soustavy NATURA
2000 atd. Přitom národní park nemusí vždy
znamenat nejvyšší stupeň ochrany, ale může
přinést daleko větší rizika, jak se ukazuje
na Šumavě.
Na Křivoklátsku byl jako plnohodnotný
alternativní projekt ochrany území založen
„Lesnický park Křivoklátsko - území pro
přírodu i pro lidi“ jako první svého druhu
v ČR i ve střední Evropě. Zakladateli lesnického parku jsou Lesy České republiky, s. p.,
Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld, největší soukromý vlastník lesů v ČR a Základní

Národní park je plánován prakticky v sousedství rodinné zástavby. Nedávno vykácená
smrčina poblíž starého Žlubince. Poblíž paseky je malé dětské hřiště a je jen škoda, že
správce lesa doposud nenechal odklidit zbylé
větve zbylé po těžbě stromů.

Zastupitel Tomáš Hanák poslal k pozvánce na zahrádkářskou výstavu tuto vtipnou historickou fotografii.

Zahrádkáři pozor! Výstava se blíží!
Ve dnech 16. - 18. listopadu se na zámku v Nižboru uskuteční jubilejní velká zahrádkářská výstava, samozřejmě s vánoční tematikou. Stejně jako každý rok, i letos
se mají zahrádkáři a návštěvníci nač těšit - nejen na vystavené výpěstky a rukodělné výrobky, ale třeba na vzpomínku, věnovanou spisovateli Františku Nepilovi či na
dětský koncert. Soutěžit se bude o nejlepší vánoční a novoroční přání, o nejkrásnější
jablko, k vidění budou snímky květin, zeleniny, ale i úprav balkónů, záhonů či truhlíků.
Současně tímto vyzýváme všechny vystavovatele, aby si své exponáty připravili včas a s
dostatečným předstihem rovněž kontaktovali organizátory výstavy.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO OBČANY! Vzhledem k očekávanému konci světa si výstavu nenechte ujít!
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pobočka České lesnické společnosti Křivoklát. Je to přijatelný kompromis pro majitele
a správce lesů, pro místní občany a návštěvníky i pro všechny lidské aktivity, které toto
území využívají a na jeho správě se podílejí,“
uvedl v tiskové zprávě mluvčí petičního výboru předseda Základní pobočky České lesnické společnosti Křivoklát Miroslav Pecha.
V tiskové zprávě se dále uvádí, že lesnický
park je v současné finanční krizi alternativou
i pro politiky, protože garantuje péči o území a jeho rozvoj za vlastní peníze majitelů
a správců lesů bez nároků na mandatorní
výdaje ze státního rozpočtu a bez zbytečných
zásahů státu. Přitom garantuje péči o lesní
ekosystémy osvědčenými lesnickými postupy, péči s plnou zodpovědností za stav lesa
před zákonem a před občany této země, péči
bez rizika velkoplošné destrukce lesních porostů, doložené právě dlouhodobou zachovalostí přírodních ekosystémů Křivoklátska.
Předáním petice však záležitost kolem národního parku neskončila. Tím, že ji podepsalo více než 10 tisíc lidí, zákon umožňuje
iniciátorům veřejné slyšení v poslanecké
sněmovně. Mělo by se uskutečnit na podzim.
převzato z měsíčníku ECHO
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Nižborské báje a pověsti
Přízrak černého muže
V bývalé nižborské hradní baště, na samém okraji
srázu nad řekou, se zachoval malý, klenutý pokojík, jenž
měl velmi neblahou pověst. Nikdo v něm nechtěl bydlet,
říkalo se, že je to místo hrůzy. Za noci se tam ozývaly velice podivné zvuky, bolestné vzdechy, táhlé kvílení a cosi
jako pláč, ztrácející se v hlubinách země. Na stěnách se
černaly skvrny dávno zaschlé krve, které se nikdy nepodařilo zabílit. Stále znovu prorážely omítkou jako nesmazatelná pečeť hrůzných činů. Když měsíc vystoupil
nad říční údolí a jeho bledé světlo padlo dovnitř úzkým
okénkem, tehdy se od stěny oddělil stín a začal se formovat do podoby lidské postavy. Černý přízrak přecházel
sem tam místností, někdy ji dokonce opouštěl a bloumal
po chodbách, vydávaje zvuky, které připomínaly nářek
větru v komínech a skulinách.
Tvrdí se, že je to prokletý duch Hynka Albrechta
z Klinštejna, zvaného Míčan, jenž byl počátkem 17.století majitelem nižborského panství. Proslul svou násilnickou povahou. Soudní spisy z té doby jsou plné jeho
případů. V souboji zabil druhého šlechtice, přiživil se
na cizím majetku, zapletl se do spiknutí. A kupodivu, ze
všech obvinění hladce vyklouzl. Zřejmě měl dobré právníky a vyznal se v systému úplatků. Jeho agresivita se
také projevovala krutostí k poddaným a služebnictvu.
A tak není divu, že vstoupil do pověstí v podobě ďábelského přízraku.
Vypráví se, že ona komnata v hradní baště byla
oficiálně pokojíkem pro hosty. Ovšem mnohý host se tu
rána nedožil a hradní pán se bez skrupulí obohatil jeho
majetkem. Také mladičké dívky, které si sem sadistický
Klinštejn nechával vodit, prožily noc hrůzy, než je z utrpení vykoupila milosrdná smrt. Zohavené mrtvoly pak
Hynek házel do řeky, aby je odnesla a zahladila stopy
jeho činů. K řece sestupoval tajným propadlem a chodbou, vedoucí přímo z komnaty.
Vypráví se, že jednou se na zámku v Nižboru zastavil jakýsi mnich a žádal, aby mu hradní pán dal chléb
pro chudé. Míčan se mu vysmál, že almužny neudílí. Tu
mnich prohlásil, že rád zaplatí lesklou věcičkou, kterou dostal od jedné bohaté zbožné potnice, a ze záhybů kutny vylovil drahocennou brož. Míčan byl šperkem
fascinován a okamžitě ho mnichovi zabavil. Podle jedné
verze na mnicha poštval psy, aby ho vyhnali z hradu,
podle jiné ho úlisně pozval dál a ubytoval ho v proslulé
komůrce. Všichni se však shodují v tom, že když si Hynek
jehlici okouzleně prohlížel, píchl se o její hrot do prstu.
Ani si toho nevšiml. Jenže prst mu začal černat, otrava
se rychle šířila, a než nastalo ráno, vydechl všemi proklínaný Míčan naposledy. Lze si domýšlet, že jehlice byla
otrávena a záměrně mu byla podstrčena, nebo to lze považovat za spravedlivý trest Boží. Je zbytečné se ptát, jak
to bylo ve skutečnosti. Záznamy uvádějí, že život Hynka
z Klinštejna skončil docela běžnou smrtí. Ale kdo ví?
Šafářka Štancová z Nižboru tvrdila, že černý přízrak
na vlastní oči spatřila v jednom temném koutě chodby,
a to dokonce za bílého dne, když byla na zámku vyřídit
nějaký vzkaz. Vypráví se také, že kdo černého muže spatřil, opuchl, jeho tvář se pokryla boláky, a pokud takový
člověk nebyl dost cnostný, do tří dnů zemřel. Lze se domnívat, že černý muž mohl být personifikací černé smrti,
moru, v tomto případě zřejmě pravých neštovic.
Podle knihy O. Dvořáka Putování bájnou krajinou
zpracoval Zdeněk Mariancius
pokračování příště

Všudybýlek se vydal z Lužné do sklárny
Když vyjede na dráhu parní lokomotiva, je to vždy atrakce a podél trati se to doslova hemží desítkami zvědavců i železničních nadšenců, kteří si
na jednotlivých úsecích vlak fotí a natáčejí. Nejinak tomu bylo i 28. července,
kdy byl vypraven parní vlak z Lužné u Rakovníka. Cestující, mezi nimiž byla
většina rodin s dětmi, dojeli až do Nižboru, kde si prohlédli sklárnu a poté se
vydali vagóny za historickou parní lokomotivou Všudybýlek zpět do Lužné.

Klub Makovičky zahájil školní rok
I v Klubu Makovičky jsme úspěšně zahájili nový školní rok. A co nás
čeká v období září - prosinec? V plánu máme dětmi oblíbené pyžamové
noci a to hned dvě. Dále návštěvu
planetária v Praze a Ekocentra Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Těšíme
se i na solnou jeskyni Klaun v Berouně, kterou budeme navštěvovat
po 10 týdnů každý pátek. A prosinec
nám přinese vánoční besídku, která
se bude konat v pensionu Klamovka
ve Stradonicích.
Během prázdnin jsme úspěšně
rozšířili prostory klubu o jídelnu a třídu v jednom a zrekonstruovali hlavní
koupelnu a WC.
Nezaháleli jsme ani s provozem
klubu o prázdninách. Klub byl otevřen po dobu pěti týdnů pro děti
,,školkové“ i ,,neškolkové“ včetně
mladších školních dětí, pro které byl

připraven program formou příměstského tábora.
Také provozní doba, po dohodě
s rodiči, se prodloužila. Otevřeno
máme od 7.00 do 17.00. Byla přijata
i druhá pedagožka Hana Klimovičová,
která se velmi rychle sžila s kolektivem, jak pracovním, tak dětským.
Lucie Pavlíčková
lektorka Klubu Makovičky
www.makovice.eu/klub-makovicky
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Rodinné centrum Nižbor
v novém školním roce
Máme tady opět nový školní rok a s ním i spoustu aktivit a zájmových kroužků pro Vaše děti.
Nabídka je velmi pestrá a vybírat můžete z tvořivých, hudebních, dramatických a pohybových aktivit. Těšíme se a děkujeme za Váš zájem a důvěru.
RC Nižbor, www.makovice .eu
Rodinné centrum Nižbor, o.s.

TJ Sokol Nižbor

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

Klubovnička "U Světlušky"

TJ Sokol Nižbor

Taneční sk. Free Motion

Klubovnička "U Světlušky"

Nabídka kroužků a aktivit pro děti ve školním roce 2012 / 2013 v Nižboru

Taneční sk. Free Motion

Aktuální kroužků
informace
naleznete
www.makovice.eu/krouzky/lektori
Nabídka
a aktivit
pro na
dětiwww.makovice.eu/krouzky,
ve školním roce 2012 / 2013 lektoři:
v Nižboru
Aktuální informace naleznete na www.makovice.eu/krouzky, lektoři: www.makovice.eu/krouzky/lektori
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VÝTVARNÉ KOUZLENÍ
II.
Jitka
LukešováI. 1x14dní
(lichý týden)
VÝTVARNÉ KOUZLENÍ II.

ÚT

17:45

17:45

18:00

18:00

18:30 19:00

18:30 19:00

VÝTVARNÉ1x14dní
KOUZLENÍ
I. týden)
Hanka Andielová
Lucie Pavlíčková
(sudý

HRY PRO 6 SMYSLŮ

PO

16:15

Lucie Pavlíčková

16:00

HIP HOP cvičení s Lukym J. Lukešová
HIP HOP cvičení s Lukym J. Lukešová

Jitka Lukešová
1x14dní
(lichý
týden)
CVIČENÍ
PRO DĚTI
Petra
Němečková

CVIČENÍ
PRO DĚTIJAZYK
Petra Němečková
NĚMECKÝ
Hanka Andielová

ÚT

NĚMECKÝ JAZYK

GYMNASTIKA

GYMNASTIKA
Petra Němečková
YAMAHA - První krůčky
k hudbě I. Lenka
Šocová
YAMAHA - První krůčky
k hudbě I. Lenka

ST

KLUB PO ŠKOLE

Lenka Šocová
KERAMIKA
KERAMIKA

KORÁLKOVÁNÍ A LIDOVÁ TVORBA

KORÁLKOVÁNÍ A LIDOVÁ TVORBA

ČT

CVIČENÍ R + D

Anna Rychtaříková

Anna Rychtaříková

1x14dní (lichý týden)

Martina Dobrá

Jitka Lukešová

Jitka Lukešová

HRAVÁ FLÉTNIČKA

HRAVÁ FLÉTNIČKA

1x14dní (sudý týden)

Free Motion Baby

ZPĚVOHRÁTKY

ZPĚVOHRÁTKY

LEGOHRÁTKY + MAKEDO

LEGOHRÁTKY + MAKEDO

Free Motion Mini

Alžběta Čapková

Alžběta Čapková

Lenka Šocová

Lenka Šocová

1x14dní (sudý týden)

1x14dní (lichý týden)

Martina Dobrá

Free Motion Baby
ČT

Veronika Vlková

Veronika Vlková

CVIČENÍ
R+D
YAMAHA - První krůčky k hudbě
II.
Lenka kŠocová
YAMAHA - První krůčky
hudbě II.

Šocová

ST

Hanka Andielová
KLUB PO ŠKOLE

Petra Němečková

Free Motion Mini

Lucie Pavlíčková

Free Motion Děti

Alžběta Čapková

Free Motion Děti

Alžběta Čapková

Lucie Pavlíčková

Jitka Lukešová

Jitka Lukešová

KLUB PO ŠKOLE

KLUB PO ŠKOLE

Veronika Vlková

Veronika Vlková

DRACI - outdoorový oddíl

PÁ

DRACI - outdoorový oddíl

PÁ

Tomáš Janeček, Filip Filip

Tomáš Janeček, Filip Filip

Free Motion Baby a Mini Alžběta Čapková

NE

Free Motion Baby a Mini Alžběta Čapková

NE

Free Motion Děti

Free Motion Děti

Pro nejmenší
nejmenší(hernička
(herničkav vSokolovně
Sokolovně
Nižbor):
Pro
Nižbor):
Úterý nebo
nebočtvrtek
čtvrtek10:00
10:00- 11:30
- 11:30
- Dopolední
Latté
- setkání
maminek
a dětiček,
povídání
o radostech
a strastech
rodičovství,
zkušeností
Úterý
- Dopolední
Latté
- setkání
maminek
a dětiček,
povídání
o radostech
a strastech
rodičovství,
výměnavýměna
zkušeností
Středa 10:00
10:00- -12:00
12:00- -Opičí
Opičíkapela
kapela
- zpívánky,
říkánky
nejmenší
dětičky,
rozvíjení
rytmiky
pomocí
hudebních
nástrojů,
a poznávání
různých zvuků
Středa
- zpívánky,
říkánky
pro pro
nejmenší
dětičky,
rozvíjení
rytmiky
pomocí
hudebních
nástrojů,
vnímánívnímání
a poznávání
různých zvuků

Zpěvohrátky

Výtvarné kouzlení I.

Výtvarné kouzlení I.

Výtvarné kouzlení II.

Výtvarné kouzlení II.
Keramika

Korálkování a lidová
tvorba

výroba korálkových šperků,
výuka různých technik lidové
výroba korálkových šperků,
tvorby

výuka různých technik lidové

KlubMotion
po škole
Free
Děti

(Prostor nad potravinami)

příležitost prokázat, že něco umí"

turistika, lezení, orientační běh,
geocaching, horská cyklistika a

DRACI - outdoorový oddíl vodní turistika, v zimě sokolovna Organizuje RC Nižbor, o.s.

Organizuje RC Nižbor, o.s.
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základy gymnastiky a hry

775 625 542

Jitka Lukešová
Petra Němečková

Petra Němečková
Hanka Andielová

Hanka
Andielová
Jitka
Lukešová
Jitka Lukešová

Alžběta Čapková
www.freemotion.cz

Alžběta Čapková
www.freemotion.cz
Veronika Vlková

Veronika
Vlková
Tomáš
Janeček
Filip Filip

www.makovice.eu/dracioutdoorovy-oddil

Tomáš Janeček
Filip Filip

www.makovice.eu/dracioutdoorovy-oddil

777 843 420

min. 3 děti
3 roky a více
ÚT 17:30-18:30
ST 16:30-17:30
2 roky a více
(bez rodičů)

roky a více
a2
více

ÚT 16:00-16:45

ÚT 16:00-16:45

774420
805 325
ČT 15:30-17:00
777 843

2,5 - 5 let

7-12 let

rodičů)

(bez

30 Kč

60 min.

50 Kč

90 min.

1x14dní

Světlušky"
650 Kč

120 min.
1x14dní

80 Kč
30 Kč

90 min. 60 min.

min. 3 děti
let a více
2,5 - 5 let5 (bez
rodičů)

480 Kč

60 min.

60 min. 60 min.

min. 3 děti

ST 15:00-16:30

ÚT 16:00-16:45

774 845 612
774 805 325

60 min.

(bez rodičů)

ST 16:30-17:30
ST 15:00-16:30
5 let

120 min.
1x14dní

min. 5 dětí

3 roky a více

777 843 420
774 845 612

min. 5 dětí

6-13 let

ST 15:00-17:00

ÚT 17:30-18:30

Jitka Lukešová

6-13 let

45 min.

min. 3 děti

min. 3 děti

45 min.

90 min.

777 843

45 min.

DKM

724 133 828

ČT 17:00-18:00
3-6
ČT 16:00-16:45
NE 17:00-18:00

NE 17:00-18:00

ČT 18:00-19:00

ÚT 16:00-17:30
ČT 16:00-17:30

PÁ 16:00-18:00

777 977 987
777 291 900

(začátečníci)

7-12 let

ČT 18:00-19:00
ÚT 16:00-17:30
5-13
NE 18:00-18:45
ČT 16:00-17:30

774 369 048

777 977 987
777 291 900

60 min.

3-6 let

let 7-12 let
10-12 dětí

5-13 let

6 let a více

(mladší s rodiči)

PÁ 16:00-18:00

60 min.

let2,5-4 roky

ČT 17:00-18:00
NE 18:00-18:45
724 133 828
NE 17:00-18:00

774 369 048

60 min.

5-10 dětí

6 let a více

(mladší s rodiči)

120 min.

60 min.

60 min.

120 min.

19.9.
20.9.

Muzika

19.9.

19.9.

480 Kč

pololetně

20.9.

30 Kč

na hodině

10.9.

50 Kč

na hodině

18.9.

700 Kč

pololetně

25.9.

650 Kč

pololetně

na hodině

na hodině
pololetně

pololetně

na hodině

10.9.

18.9.
25.9.
19.9.

19.9.

80na
Kčhodině na hodině
11.9.
11.9.

200 Kč

na hodině
12.9.

12.9.

200 Kč

měsíčně

12.9.

30 Kč

na hodině

11.9.

ca 50 Kč
na hodině
na hodině
13.9.
30 Kč (podle počtu
dětí)

25.9.

na hodině

na hodině

11.9.

25.9.

DKM

90 min.

90 min.

pololetně

lekcí

na hodině

19.9.

30na
Kčhodině na hodině
12.9.

ca 50 Kč

Klubovnička
90 min. 60 min.
"U Světlušky"

10-12 dětí

na hodině

30 Kč

17.9.

30 měsíčně
Kč

(podle počtu dětí)

min. 3 děti
90 min. 45 min.
3-10 let 7-12 let5-10 dětí
let

17.9.

pololetně

od kdy

30 Kč

30 Kč

ÚT 16:00-16:45

ČT 16:00-16:45
2,5-4 roky
NE 17:00-18:00
ČT 15:30-17:00
(začátečníci)
420
3-10

od kdy
platba

1000 Kč
1xtýdně
1800 Kč
2xtýdně
50 Kč

30 Kč
pololetně
1000
Kč
1xtýdně

na hodině
6.9.

pololetně
1800 Kč
na hodině
2xtýdně

Klubovnička
"U Světlušky"

50 Kč

300 Kč

300 Kč

Muzika

30 Kč

60 min.

Klubovnička "U
1x14dní
700 Kč
1x14dní 90 min.
Světlušky"
Klubovnička "U

5-10 dětí

pololetně

400 Kč

Venku či
sokolovna
Nižbor

motto: "není umění dokázat, že dítě

něco neumí,
je uměníběh,
dát mu
turistika,
lezení,ale
orientační
(Prostor nad potravinami)
příležitost prokázat,
že něco umí"
geocaching,
horská cyklistika
a
DRACI - outdoorový oddíl vodní turistika, v zimě sokolovna základy gymnastiky a hry

ST 15:00-17:00

45 min.

Venku či
sokolovna
Nižbor

Klub po škole

současného moderního tance
rekreační
i soutěžní
motto:na
"není
umění dokázat,
že dítě
něco neumí, aleúrovni.
je umění dát mu

775 625 542

6-13 let

ST 16:00-17:30

45 min.

ČT Klamovka,
Stradonice;
NE -

Free Motion Mini

Martina Dobrá

775 622 232

platba
CENA

pololetně - 16
1 520 Kč
19.9.
pololetně
- 16
1 520 lekcí
Kč
pololetně - 16 lekcí
1 520 Kč
19.9.
pololetně
- 16
1 520 lekcí
Kč

Sokolovna
Nižbor

Free Motion Děti

Taneční
Free Motion
se z
stavbysk.
z LEGA
a výtvory
věnuje
mnoha stylům
nové
stavebnice
MAKEDO
současného moderního tance
Taneční
sk.
Free
Motion
na rekreační i soutěžní se
věnuje
mnoha stylům
úrovni.

Martina Dobrá

400 Kč

ČT -sokolovna
Klamovka,
Stradonice;
NE sokolovna

Free Motion Mini

Free Motion Baby

45 min.

Sokolovna
Nižbor

tvorby tance,
základy moderního
cvičení, protahování, hry...
základy
tance,
Cvičení
dětímoderního
a rodičů - hry,
HIP HOP
cvičení
s
Lukym
Cvičení R + D
cvičení,
protahování,
hry...
zpívání,
opičí
dráha, nářadí
Cvičení cvičení
dětí a rodičů
- hry,
gymnastika,
na nářadí
Cvičení
R
+
D
Gymnastika
zpívání,
dráha, nářadí
a s opičí
náčiním
gymnastika,
cvičenímíče,
na nářadí
cvičení, kotrmelce,
Gymnastika
s náčiním
Cvičení pro děti
protahování,a správná
chůze a
drženíkotrmelce,
těla, hry míče,
cvičení,
protahování,
správná
chůze
Cvičení pro děti
výuka
přizpůsobena
počtu
a a
Německý jazyk
věku dětí držení
- zážitkovou
formou
těla, hry
formou hry
výukaapřizpůsobena
počtu a
stavby
z LEGA
a výtvoryformou
z
věku dětí
- zážitkovou
Německý
jazyk
Legohrátky
+ Makedo
nové stavebnice
MAKEDO
a formou
hry

HIP HOP - cvičení s Lukym

Free Motion+ Baby
Legohrátky
Makedo

18m - 4 roky

8-12 dětí
18m - 4 roky
začátečníci
ST 15:00-15:45
Lenka Šocová, Lada
603 954 678
8-12 dětí
začátečníci
Lenka
Šocová, Lada 721 182
603728
954 678
Jakubová
18m - 4 roky
ST 16:00-16:45
45 min.
8-12 dětí
www.yamahaskola.cz
721 182 728
Jakubová
18m - 4 roky
pokročilí
ST 16:00-16:45
8-12
dětí
pokročilí
základy hravou a zábavnou
ST 17:00-18:00
60 min.
Lenka
Šocová
603
954
678
6-12
let
5-6
dětí
základy
hravou
a zábavnou
formou,
zpívání
Lenka Šocová
603 954 678 ST 17:00-18:00
6-12 let
5-6 dětí
formou,
malý dětský
sbor,zpívání
zpíváme
Lucie Pavlíčková
60 min.
733 132 263 ČT 16:15-17:00
6-12 let
5-10 dětí
malý dětský
rádi sbor, zpíváme
ČT 16:15-17:00
Lucie Pavlíčková
733
132
263
6-12
let
5-10
dětí
hravé tvoření rádi
- malování,
2,5-5 let
60 min.
Hanka Andielová
774 805 325 PO 16:00-17:00 (menší
5-8 dětí
raději
s
rodiči)
vystřihování,
hravé tvořenílepení…
- malování,
2,5-5 let
Hanka Andielová
774 805 325 PO 16:00-17:00 (menší
5-8 dětí
hravé vystřihování,
tvoření a vyrábění,
šití,
raději s rodiči)
90 min.
lepení…
Jitka Lukešová
777 843 420 ÚT 15:30-17:00
6-15 let
5-8 dětí
skládání…
1x14dní
hravé tvoření
a vyrábění, šití,
Jitka Lukešová
ÚT 15:30-17:00
777
843
420
6-15
let
5-8 dětí90 min.
skládání…
Anna Rychtaříková
ST
16:00-17:30
tvoříme
s hlínou
775 622 232
6-13 let
5-10 dětí

Anna Rychtaříková

KDECENA

1x14dní

ST 15:00-15:45

hudební škola Yamaha
hudební škola Yamaha
www.yamahaskola.cz

tvoříme s hlínou

trvání KDE

90 min.
90 min.
733 132 263 PO 15:30-17:00
5-10 let
5-10 dětí
5-10 let
5-10 dětí
733 132 263 PO 15:30-17:00
1x14dní

ZŠ
Nižbor

Korálkování a lidová
tvorba

dětí trvání

ZŠ
Nižbor

Keramika

dětí

VĚK

Výtvarno

Zpěvohrátky

Lucie Pavlíčková

VĚK

ročně

13.9.

6.9.

6.9.

na hodině

6.9.

14.9.

ročně

14.9.

Pohyb + ostatní

Hravá flétnička

Lucie Pavlíčková

KDY KDY

Výtvarno

hudbě II.

Hravá flétnička

povídání, zpěv a tanec

kontakt
kontakt

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

Hry pro 6 smyslů

Pojďme si hrát a rozvíjet svoji fantazii!
Pojďme si hrát a rozvíjet svoji fantazii!
Dramaticko-literární kroužek,
Dramaticko-literární
kroužek,
povídání, zpěv a tanec

KDOKDO

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

Hry pro 6 smyslů

Yamaha - První krůčky k
Yamahahudbě
- První
I. krůčky k
I.
Yamaha -hudbě
První krůčky
k
Yamahahudbě
- První
II. krůčky k

COCO

Pohyb + ostatní

Kroužek
Kroužek

Nižborský list
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Kelti na prahu páté sezony!
Hokejbalový klub SK Kelti Nižbor se
posunul do svého pátého roku fungování.
Loňskou sezonu „A“ týmu vedení hodnotí
se smíšenými pocity. Ačkoli celek po celou
sezonu ovládal svojí soutěž 2. NHbL Střed/
Sever, v samotném závěru ztratil první příčku po základní části a na mužstvo padla deka.
Čtvrtfinálový soupeř z Kolína, s výborně
chytajícím brankářem, byl nakonec nad síly
Keltů a po třech těsně prohraných zápasech
se Nižborští se soutěží předčasně rozloučili.
Už v průběhu čtvrtfinále byl z lavičky
odvolán trenér Veselý, ale ani tento impuls
nepomohl. Nový hrající trenér Ondřej Beneš
však přinesl na střídačku řád, který se projevil hned na konci července při začátku fyzické přípravy týmu a s tím spojeným turnajem
v Prachaticích. Turnaj se nesl ve znamení
pohody a konečné druhé místo za domácím
týmem, po těsné prohře ve finále 1:2, bylo
potřebným impulsem pro další práci.
Mužstvo nikdo z hráčů natrvalo neopustil,
Kelti naopak získali do sestavy hráče, kteří by měli do budoucna tvořit kostru týmu.
Brankáře Foukala, obránce Ficnara a staronovou tvář a nekompromisního beka Milana
Smrčku.
Uvidíme, jak si Kelti v nové sezoně povedou. Cílem je dostat se do play-off a tým
dobře připravit na jarní vyřazovací boje.
V mládežnických soutěžích týmy starších
i mladších žáků hrály spíše druhé housle. Důvodem byl především věkový průměr obou
týmů, který byl výrazně nižší než u soupeřů.
V sezoně nadcházející by se však situace
mohla změnit. Hráči zůstávají ve svých kategoriích a s vloni získanými zkušenostmi
mohou pomýšlet na vyšší příčky.
Kelti do sezony 2012/13 vstoupí se čtyřmi mládežnickými týmy. Starší žáci a mladší
žáci budou hrát svoje regionální skupiny Mistrovství ČR Středních Čech. Přípravka, která je ustanovena v rámci týmu mladších žáků
a v červnu se zúčastnila turnajového Mistrovství ČR v Letohradě, bude působit v rámci týmu mladších žáků a bude se zúčastňovat
především vhodně vybraných turnajů.
Obrovský boom zaznamenali Kelti
v na jaře založeném týmu minipřípravky,
nejmenších dětí od čtyř do osmi let. Téměř
dvacetihlavé “stádečko” se trenérům stále
rozrůstá a v sezoně se bude zúčastňovat turnajů této kategorie na území celých Čech.
Ani nižborské Fretky nelenily. V květnu
a srpnu se zúčastnily turnajů ve východních
Čechách. Z Hronova, kde se hrálo v hale,
přivezly pohár za třetí místo. V srpnu v Pardubicích potom vybojovaly místo čtvrté.
Nutno podotknout, že ve zvyšující se konku-

renci ženských týmů a ženských hokejbalistek Fretky drží krok. V této kategorii, kterou
před dvěma lety společně s pardubickým
Svítkovem a pražskou Esou spoluzakládaly,
jim rozhodně neujíždí vlak!

Cvičení s dětmi

TJ Sokol Nižbor v prostorách sokolovny od 18. září pokračuje... HIP HOP
cvičení pro děti. Každé úterý od 17:30
do 18:30.
TJ Sokol Nižbor

Podaří se nahradit góly
kanonýra Romana Lukeše?

Okresní přebor mužů
Vedení nižborského klubu se rozhodlo
nebránit v dalším fotbalovém růstu kanonýru Romanu Lukešovi a pustilo ho na roční
hostování o soutěž výše do klubu SK Žebrák. A-tým se však naopak rozhodli posílit
o dvě posily z Českého Lva Unionu Beroun,
když přišli záložníci Jan Kern a Samuel Kuchař. Zatím do B-týmu naskočil i jeho bratr
Adam. Navíc došlo k velké rošádě na trenérském postu, když se „Áčka“ ujal Míra Kovařík a Béčka Richard Matějka.
Ještě před začátkem soutěže vstoupil
Nižbor do 1. kola Poháru České pošty a rozdrtil Chyňavu na jejím hřišti 8:1. Branky dali
Kučera 4, Matějka F. a Matějka V. 2.
Do další sezóny okresního přeboru
vstoupili Nižborští v Komárově a vybojovali cennou remízu, když vyrovnával Sevald.
Natěšení diváci čekali, že v prvním domácím zápase si Nižbor poradí s Trubínem, ale
poté, co nedali jasné šance (tyč, dvě břevna,
neproměněná penalta), zkušení hosté dvakrát přesně zakončili a odvezli si tři body.
Nižbor jim je vlastně odevzdal.
Zbývající podzimní utkání:
So 8. 9. 17:00
Zdice - Nižbor
So 15. 9. 16:30
Nižbor - Újezd
Ne 23. 9. 16:30
Č.L.U. „B“ - Nižbor

So 29. 9. 16:30
So 6. 10. 16:00
So 13. 10. 16:00
So 20. 10. 15:30
So 27. 10. 14:30
So 3. 11. 14:00
So 10. 11. 14:00
So 17. 11. 13:30

Stašov - Nižbor
Nižbor - Tlustice
Podluhy - Nižbor
Nižbor - Chlumec
Osek - Nižbor
Nižbor - Karlštejn
Neumětely - Nižbor
Nižbor - Praskolesy

III. třída mužů
„Béčko“ čeká po postupu do vyšší soutěže určitě podstatně těžší sezóna než loni,
ale první dva zápasy se mu podařilo, když
s přehledem vyhrálo na nepříliš kvalitním
hřišti Kublova - skórovali A. Kuchař, Krejsa
a Halfar a poté vybojovali doma remízu se
Svatou, když srovnával Luňák.
Zbývající podzimní utkání:
Ne 9. 9. 17:00
Srbsko - Nižbor
Ne 16. 9. 14:00
Nižbor - Hudlice
So 22. 9. 16:30
Vys. Újezd - Nižbor
Ne 30. 9. 16:30
Tetín - Nižbor
Ne 7. 10. 14:00
Nižbor - Z. Třebaň
Ne 14. 10. 16:00 Broumy - Nižbor
Ne 21. 10. 14:00 Nižbor - Lužce
Ne 28. 10. 14:30 N. Jáchymov - Nižbor
Ne 4. 11. 14:00
Nižbor - Loděnice „B“
So 10. 11. 10:15 Tmaň - Nižbor
Ne 18. 11. 14:00 Nižbor - Cembrit
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