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1. září v nižborské škole

Milí občané,

rychleji než kdy jindy uplynuly poslední
čtyři roky a opět jsou před námi komunální
volby, které se budou konat koncem září.

Stávající zastupitelstvo se snažilo dělat
svoji práci, jak nejlépe dovedlo. Stručný
přehled o tom, co se podařilo zrealizovat
nebo alespoň připravit za toto volební období, standardně přinášíme v tomto listu.
Samozřejmě je přirozené, že ne úplně vše
se podařilo. Nechtěnou přestávku v činnosti
nám udělal koronavirus a válka na Ukrajině.
Na čas přestaly plně fungovat firmy, projektanti a úředníci. Pak došlo ke zdražování
materiálu, některý začal být i nedostatkový.
Skokově se zdražily ceny za energie. I s těmito negativními jevy jsme se museli zodpovědně popasovat.
V části tohoto Nižborského listu se budete
moci v předstihu seznámit s těmi, kteří mají
chuť se v následujících čtyřech letech podílet
na správě věcí veřejných. Představíme vám
názvy kandidujících subjektů, jejich stručný
program a lidi, kteří se za ně budou ucházet
o vaše hlasy. Věřte, že budete mít z čeho vybírat. Letos do komunálních voleb v obci kandidují hned tři hnutí nezávislých a jedna politická strana. Takže zhruba ze šedesáti jmen
můžete vybírat patnáct těch, kterým věříte, že
budou tuto obec spravovat nejlépe.
V letošních komunálních volbách již nekandidují někteří zkušení matadoři, které jste
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(více uvnitř listu)

po několik volebních období do čela obce
opakovaně volili. Jsou to Irena Kozáková,
Miroslav Hladký, Pavel Šapovaliv nebo Tomáš Hanák. Všem jim moc děkujeme, že nám
byli vždy velkou oporou a člověk se na ně
mohl stoprocentně spolehnout.
Celé čtyři roky pobírali za svoji práci
základní odměnu ve výši dané zákonem jen
uvolnění členové zastupitelstva. Za celé čtyři
roky neměl nikdo z nich schválenou jakoukoliv finanční nebo jinou odměnu. Za vyloženě
symbolickou měsíční částku pracovala rada
obce. Zbytek zastupitelstva se své případné
finanční odměny hned na ustavujícím zasedání vzdal. Snažili jsme se opravdu hospodařit
s péčí řádného hospodáře. A tak, jak jsme
konstatovali před čtyřmi lety, i letos předáváme novému zastupitelstvu obec, která nemá
ani korunu dluhu. Každý rok jsme hospodařili tak, abychom něco ušetřili a tyto našetřené
peníze použili na spolufinancování rozsáhlejších investičních akcí, které jsou před námi.
Doufáme, že stávající krize a nárůsty cen,
zejména energií, nespolknou větší část těchto
pracně našetřených peněz.
Děkujeme vám všem za vaši důvěru
a přízeň, děkujeme všem občanům z obce,
kteří se jakkoliv zapojili do veřejného života v obci a byli nám i celé obecní komunitě
nápomocni.
Vám všem přejeme v nadcházejících komunálních volbách šťastnou ruku při výběru
nových zastupitelů naší obce.
Kateřina Zusková, starostka obce
Pavel Hučko, místostarosta obce

Volby do Zastupitelstva
obce Nižbor
a Senátu Parlamentu ČR
Datum: Volby do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR se konají
ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022. Případné
2. kolo senátních voleb se koná 30. 9.
a 1. 10. 2022.
Čas: v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu
od 8 do 14 hod.
Volební okrsky – v naší obci jsou tři volební okrsky:
n vol. okrsek č. 1 pro občany Nižboru,
volební místnost v zasedací místnosti
OÚ, Křivoklátská 26
n vol. okrsek č. 2 pro občany Stradonic,
volební místnost v budově č. p. 36 (TJ
Hradišťan)
n vol. okrsek č. 3 pro občany Žloukovic,
volební místnost v budově č. p. 93.
Prokázání totožnosti: Připomínáme, že
u voleb volič prokazuje svoji totožnost
platným občanským průkazem.
Voličský průkaz: U voleb do Senátu lze
volit na voličský průkaz, o jehož vydání
si můžete zažádat, a to
- písemně: žádost opatřená úředně ověřeným podpisem se podává nejpozději
sedm dnů před konáním voleb; nebo
- osobně, nejpozději 2 dny před dnem konání voleb.
Obec Nižbor
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Rekapitulace nejdůležitějších akcí zrealizovaných ve volebním období 2018-2022
Získání areálu dětského letního tábora do vlastnictví obce, dodatečná legalizace všech staveb uvnitř tábora
Získání budovy a areálu sokolovny do majetku obce
Opravy sociálních zařízení v sokolovně (dotace)
Oprava sociálního zařízení v dětském táboře (dotace)
Nákup kontejnerů na separovaný a velkoobjemový odpad (dotace)
Částečná rekonstrukce kanceláří OÚ včetně statického zajištění poškozených stropních a podlahových konstrukcí v těchto prostorách
Průběžné opravy komunikací
Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení za úsporné LED osvětlení
Výměna mostovky a nátěr lávky ve Stradonicích, včetně odstranění závad na lávce uvedených v pravidelných revizních zprávách (dotace)
Oprava staticky narušeného tarasu v ulici V Hamburku
Výsadba zeleně (dotace)
Ošetření zeleně na hřbitově ve Stradonicích
Pořízení nových webových stránek a informačního systému pro občany
Realizace výstavby 1. části vodovodu v Nižboru v ulici V Hamburku
Rozšíření vodovodu v Nižboru do ulic V Hamburku, Ke Hřišti a dalších přilehlých ulic (dotace).
Nalezení vhodného vodního zdroje pro budoucí zásobování obce Žloukovice. Tato akce zahrnovala vybudování třech vrtaných studní,
vybudování vodovodního přivaděče v délce 900m a vybudování vodojemu (dotace).
Realizace prodloužení vodovodu v ulici Křivoklátská
Vybudování vodovodu v ulici Pod Nádražím (dotace)
Nalezení a vybudování vodního zdroje pro budoucí vodovod ve Stradonicích
Oprava čerpací stanice a vodního zdroje vodovodu na pravém břehu Berounky mezi Nižborem a Žloukovicemi
Oprava svodu vodoteče u železniční trati ve Žloukovicích
Rekonstrukce vytápění v MŠ Sluníčko (dotace)
Rekonstrukce části půdních prostor v ZŠ na odbornou učebnu (dotace)
Úpravy zahrady v MŠ Sluníčko (dotace)
Oprava sklepních prostor v ZŠ a jejich otevření pro veřejnost a oprava přístupové cesty k těmto prostorům
Oprava části sklepních prostor pro potřeby ZŠ
Osazení nových vrat do ZŠ
Pořízení nového automobilu pro hasičskou zásahovou jednotku Nižbor (dotace)
Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Žloukovicích tak, že část užívá JSDH Nižbor a část SDH Žloukovice
Dokončení vybudování areálu sběrny šrotu u hasičské zbrojnice ve Žloukovicích včetně zastřešení objektu
Vybudování nové garáže u hasičské zbrojnice ve Žloukovicích
Stavební úpravy v hasičské zbrojnici ve Stradonicích
Úpravy kabin na sportovišti ve Žloukovicích
Zámek:
Oprava střech, krovů a stropů pod krovem – každý rok byla realizována jedna etapa oprav. Na tyto opravy obec úspěšně získávala každý
rok dotace ze Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Repase dveří na zámku
Vyklizení a oprava sklepních prostor a jejich pronájem na občerstvení na dolním nádvoří
Zahájení restaurátorských průzkumů v části zámku
Opravy hromosvodů na zámku
Oprava pěšinek na zámek
Vyhotovení projektové dokumentace na opravu dalších nebytových a bytových prostor na zámku
Rozšíření výstavních prostor (místnost za sálem včetně instalace trvalé výstavy)
Vyhotovené projektové dokumentace (dále jen PD) na akce, které ještě nebyly realizovány:
PD rekonstrukce budovy OÚ včetně výměny střešní krytiny – včetně vyřízení stavebního povolení na tuto akci
PD vodovodu a úpravny vody ve Stradonicích včetně veřejných částí vodovodních přípojek – včetně vyřízení stavebního povolení na tuto akci
PD prodloužení vodovodu do ulice Stradonická – včetně vyřízení stavebního povolení na tuto akci
PD 2. stupeň ZŠ v areálu dětského tábora. Probíhá vyřizování územního rozhodnutí na tuto akci.
PD opravy vodojemu v Nižboru a přeložky části vodovodu vedoucího po lesním pozemku – včetně vyřízení stavebního povolení na tuto akci
PD vodovodu Žloukovice včetně veřejných částí vodovodních přípojek. Stavební povolení na tuto akci by mělo být vydáno v nejbližší době.
PD rozšíření vodovodu a kanalizace do části ulice V Kalné – včetně vyřízení stavebního povolení na tuto akci
Další pravidelná finanční podpora:
Obec dále finančně přispívá na provoz pobočky Pošty Partner. Finančně podporuje činnost SDH Stradonice a SDH Žloukovice, činnost
sportovních, společenských a neziskových organizací. Finančně podporuje pečovatelskou službu v obci a přispívá na kulturní akce a zájezdy pořádané pro místní občany.
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Územní plán Nižbor
Dne 25. 4. 2022 proběhlo veřejné projednání územního plánu. Do 2. 5. 2022 mohly být
k projednávanému návrhu uplatněny připomínky
a námitky. Všechny došlé připomínky a námitky
zpracovává a vyhodnocuje pořizovatel územního
plánu, kterým je MěÚ Beroun, odbor územního
plánování. Úřednice, která nás měla na starosti,
odešla v srpnu na mateřskou dovolenou, a tím se
také vše trochu prodlužuje. Úřad ještě posuzuje, zda došlé připomínky a námitky nepovedou
k tomu, že bude muset být ještě jedno veřejné
projednání. Vzhledem k těmto skutečnostem je
jisté, že projednání a rozhodnutí o došlých námitkách a připomínkách spadne do kompetence až
nového zastupitelstva.
Trochu z historie územního plánu a několik velmi stručných a všeobecných informací
k této problematice:
Objednatel územního plánu = Obec
Pořizovatel územního plánu = MěÚ Beroun
Zpracovatel územního plánu = Ing. arch. Ivan
Vavřík
Každé projednávání územního plánu nebo
jeho změn je veřejné, informace je zveřejněna
na úřední desce a k návrhu se vyjadřují dotčené
orgány, okolní obce i samotní občané.
Bohužel územní plán nelze měnit každý rok.
Jeho změny nebo pořízení úplně nového územního plánu je záležitost trvající několik let a není to
záležitost také úplně nejlevnější.
V minulosti, kdy se pro obce začaly zpracovávat územní plány, bylo snahou většiny obcí
nebo měst mít v územním plánu dostatek nových
rozvojových ploch. Bylo jiné rozpočtové určení
daní, čím víc obyvatel a podnikatelů obec měla,
tím měla větší příjmy. Obce se předháněly, komu
více roste počet obyvatel a tím i příjmy. Postupem času se samozřejmě ukázalo, že nová zástavba v obcích a městech přináší i svá negativa.
Značné změny dostál i způsob přerozdělování
peněz do obecních rozpočtů. To, co tedy před
mnoha lety vypadalo pro obec jako výhodné, se
změnilo.
Při zadání nového územního plánu (v roce
2018) si zastupitelstvo tyto skutečnosti uvědomilo a jeho snahou tedy bylo v novém územním
plánu některé rozvojové plochy zredukovat.
Tato opatření jdou navrhnout v lokalitách,
kde vlastníci nemají schválenou studii budoucí
zástavby nebo vydané územní rozhodnutí. Pokud by se vyřadila nebo zredukovala plocha, kde
výše uvedená povolení jsou již vydaná a jsou
platná, pouští se tím zastupitelstvo na tenký led
a riskuje, že obec bude muset majitelům pozemků v dané lokalitě uhradit ušlé náklady, které se
mohou pohybovat v milionových částkách.
V územním plánu obce je od roku 1993 jako
rozvojová plocha určená k budoucí výstavbě
rodinných domů mimo jiné zahrnuta i lokalita
označovaná jako Z1 (pole nad bývalým podnikem Aroma). Na tuto lokalitu bylo v roce 2012
vydáno územní rozhodnutí a v roce 2015 byla
zahájena stavba sítí (byť jen jednoho sloupu veřejného osvětlení).

Tato lokalita byla předmětem vzrušeného
veřejného projednávání územního plánu dne
25. 4. 2022 a vzniku petice občanů.
Petenti žádají, aby Městský úřad v Berouně
tuto lokalitu z územního plánu vyjmul.
Tento úřad jako pořizovatel územního plánu
ale může pouze vydat své doporučující stanovisko. Rozhodnout o jakékoliv změně týkající se
územního plánu obce spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva obce. To pak také nese
za tato rozhodnutí odpovědnost.
Platnost územního rozhodnutí je nyní předmětem sporu. Jedna strana tvrdí, že územní
rozhodnutí je platné, druhá, že ne. Do této problematiky ještě vstupuje to, že byla zahájena
další územní řízení, proti kterým byla podána
odvolání, řízení byla zastavena a předána k dalšímu projednání. Ani názory právníků nejsou
jednoznačné.
Všichni občané nejsou dopodrobna seznámeni s tím, s jakými riziky je spojeno případné
provádění změn v územním plánu, zejména u lokalit, kde bylo vydáno nějaké rozhodnutí stavebního úřadu. Mnohdy pak zcela mylně nabývají
dojmu, že obec nechce vyslyšet jejich požadavky
a vyhovět jim.
Zastupitelé budou muset při každém takovémto rozhodování pečlivě zvážit, zda jejich
rozhodnutí nevyvolá protireakci, soudní spor
a ohrožení rozpočtu v případě prohry. Pak by
mohli být popotahováni zastupitelé, že špatně
rozhodli a že o obec nepečují s péčí řádného
hospodáře. Pak už nejsme daleko od toho, že je
možné, aby za toto špatné rozhodnutí na ně bylo
podáno trestní oznámení. Vůbec nechci, aby toto
vyznělo jako nějaké zastrašování. Jen z letité praxe znám starosty a zastupitele, na které bylo trestní oznámení v minulosti podáno (a není to prý
nic příjemného). Vím, že když požádáte o právní
rozbor nějakého problému dva právníky, neobdržíte většinou stejná stanoviska. Znám i obce,
které soudní spory ale nakonec po letech vyhrály.
Jeden právník a současně také městský zastupitel mi kdysi říkal, že v některých zastupitelstvech se prý o složitějších věcech hlasuje tajně
a tak, že jeden zastupitel je vždy proti a při vyvozování případné odpovědnosti nelze ukázat na
konkrétního „viníka“.
Připadá vám to strašné? Ano, je to tak. A většinou tyto problémy nastávají při hlasováních
týkajících se územního plánování. Přece jenom
zde jde o dost velké peníze, řada developerů má
za sebou týmy právníků a na této tenké půdě se
umí pohybovat.
Každý zastupitel má povinnost zabývat se
peticemi a stížnostmi občanů. Na druhou stranu
ale musí vše zodpovědně posoudit, vyžádat si
podklady a stanoviska příslušných dotčených orgánů a pak rozhodnout tak, aby nepoškodil obec
a zbytek občanů, kteří třeba s peticí nemají nic
společného. I s vědomím, že možná v případě
nehlasování „pro“ přijde bohužel o některé své
voliče.
Obec Nižbor

P

rosíme občany, aby na svozovém místě v Nižboru u bývalé hasičské zbrojnice neodkládali pytle před vchodové dveře
do tohoto objektu.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 15. října 2022

Sběrná místa:
Žloukovice – u aut. zastávky 8:15–8:30
Stradonice – na návsi 8:45–9:00
Nižbor – Šňárová na otočce busů 9:15– 9:30
Nižbor – na park. u mostu 9:30–10:00

Odkládat materiál určený ke sběru
na sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří
odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních žlutých pytlích. Eternit se může
odevzdávat pouze v malém množství
a odpad musí být uložen do neprodyšného pytle. Staré lednice můžete odevzdávat pouze kompletní. Pokud odevzdáte
lednici bez motoru, budete muset za kus
uhradit částku 200 Kč.
Obecní úřad Nižbor

Poděkování

Ráda bych poděkovala obci Nižbor za
výrobu a ukotvení vodního mola na řece Berounce. Byl to skvělý nápad a je to hlavně výborné vyžití nejen pro děti v letních měsících.
Díky molu se děti i dospělí vyhnou kamínkům
a usnadní si tak přístup do vody. Děkujeme.
Za nižborské maminky Nikola Grušová
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Vzpomínka na žloukovického kronikáře Jaroslava Šturce

Ani se nechce věřit, že jsou to už čtyři roky, co nás navždy opustil
dlouholetý kronikář obce Žloukovice pan Jaroslav Šturc. Zemřel nečekaně 22. srpna 2018 a jeho smrt byla šokem nejen pro jeho rodinu, ale
i sousedy a kamarády, protože to byl člověk i přes svůj věk velice aktivní. Ve svých posledních dnech se podílel na přípravě oslav 120. výročí
SDH Žloukovice, zejména výstavy o historii obce s použitím rozsáhlé
fotodokumentace kroniky. Obecní kroniku převzal v roce 1958 po svém
nemocném otci a vedl jí až do své smrti dlouhých 60 let.
Celý život byl vášnivým příznivcem sportu. V mládí hrával fotbal,
volejbal i stolní tenis. V pozdějším věku byl aktivním fandou svých
nástupců. Měl rád dobrou muziku a posezení s přáteli. Sám byl členem
místní kapely Zoufalka, která hrávala na svatbách a mnoha kulturních
akcích v obci i okolí. Staral se o pořádek v obci a po dlouhá léta býval zapisovatelem při volbách, prostě ho bylo všude vidět a moc nám
pořád schází. Kdo jste ho znali a měli ho rádi, zavzpomínejte s námi,
17. listopadu uplyne 90 let od jeho narození.
I.L.

Usnesení Zastupitelstva obce
ze dne 13. 6. 2022

Bere na vědomí:
n informace uvedené v bodě 1–7 zápisu.
Nesouhlasí:
n s žádostí o odprodej části pozemku p.č. 470/2, ostatní plochy v k.ú.
Nižbor.
Schvaluje:
n Ověřovatele dnešního zápisu R.Veverku a J.Pecku.
n Program dnešního jednání doplněný o body: projednání Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo se společností RISL s.r.o., U Vodárny 461, Hostivice
253 01 týkající se stavby „Nižbor – rozšíření vodovodu v ul. Ke Hřišti,
V Hamburku a dále“ ze dne 4. 7. 2021 a projednání dodatku č. 3 ke zřizovací listině ev.č. 7/2001 týkající se Základní školy Nižbor.
n Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností RISL s.r.o., U Vodárny
461, Hostivice 253 01 týkající se stavby „Nižbor – rozšíření vodovodu
v ul. Ke Hřišti, V Hamburku a dále“ ze dne 4. 7. 2 021.
n Záměr zřízení Dobrovolného svazku obcí za účelem zřízení druhého
stupně ZŠ a souhlasí se vstupem Obce Nižbor do tohoto svazku.
n Závěrečný účet Obce Nižbor za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet tvoří přílohu č. 2 zápisu.
n Zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Nižbor za rok 2021 bez výhrad. Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 3 zápisu.
n Účetní závěrku Obce Nižbor za rok 2021 bez výhrad.
n Rozpočtová opatření č. 6/2022 uvedená v příloze č. 4 zápisu.
n ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Nižbor č. 1/2022 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
n Odprodej části pozemku p.č. 642/1, ostatní plochy v k.ú. Stradonice
u Nižboru v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 zápisu do vlastnictví paní
J.S.za cenu 270,– Kč/m2.
n Záměr výstavby základnové stanice na části pozemku p.č. 209/4 v k.ú.
Žloukovice.
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Obec dokončuje výstavbu vodovodu v části Hamburk a přilehlých ulicích. Do konce září by stavba nového vodovodu měla být zkolaudována.
Teprve po kolaudaci může stavební úřad začít vydávat územní souhlasy na
vodovodní přípojky k jednotlivým domům (jedná se o umístění šachty na
pozemku a zavedení přípojky vody do této šachty nebo přímo do domu).
Po vydání tohoto územního souhlasu může být vaše vodovodní přípojka
zprovozněna (provádí společnost VaK Beroun, a.s.). Jak jsme slíbili, projektovou dokumentaci a podání žádosti o územní souhlas pro vás vyřizuje
obec. Tyto žádosti jsme již v předstihu podali na stavební úřad (vzhledem
k vytíženosti stavebního úřadu se k této problematice daný referent pravděpodobně dostane až v době, kdy už bude vodovod zkolaudován).
Obec nyní občanům zasílá fakturu na úhradu dané částky za vybudování veřejné části vodovodní přípojky. Zároveň individuálně platíte realizační firmě částku za pořízení a umístění vodoměrné šachty na váš pozemek
a zavedení rozvodu vody do této šachty (případně přímo do domu).
Pokud by měl někdo v současné tíživé situaci problém s úhradou dané
částky fakturované obcí, je možno požádat o splátkový kalendář.
Ti z vás, kdo se v nejbližší době nechystají zprovoznit vodovodní přípojku, budou muset počítat s tím, že jednou za čas bude možná potřeba ze
strany obce nebo provozovatele vodovodu zkontrolovat danou přípojku,
aby bylo jasné, že nedošlo k neoprávněnému napojení na vodovod.

ŽLOUKOVICE

Dne 15. 11. 2021 požádala obec odbor životního prostřední MěÚ Beroun o vydání stavebního povolení na výstavbu vodovodu ve Žloukovicích.
Značný rozsah účastníků řízení, kdy se obesílá přes 70 účastníků (a čeká se
na vrácení doručenek), bohužel tuto žádost velmi zkomplikoval. 15. 8. 2022,
tedy po devíti měsících, nastal onen šťastný den a stavební povolení dorazilo
do naší datové schránky. Opět ale nastane doslova trauma, aby se od všech
účastníků vrátily podepsané doručenky a stavební rozhodnutí mohlo nabýt
právní moci. Velmi doufáme, že dohledáme všechny ty, kterým se písemnosti nedají doručit klasickou cestou, a sháníme je doslova, kde se dá.
Další postup, který by měl následovat:
- požádat o dotaci (případně kombinaci dotací),
- vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby,
- dohodnout případný rozsah nebo etapizaci stavby vzhledem k možnostem obecního rozpočtu nebo podmínkám případně získané dotace (odhad
ceny ještě před zdražením je cca 67 mil. Kč bez DPH),
- vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Obec také postupně shromáždí projekty vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. S nimi bychom ale začali pracovat, až by bylo
jasné, že dojde k samotné výstavbě hlavního řadu.
Vzhledem k tomu, že je před komunálními volbami a nevíme, jaký
bude vývoj cen na trhu a jaké budou vypsané dotace, je předčasné činit nějaké závěry ohledně rozsahu výstavby vodovodu. Máme pouze dvě jistoty:
že to bude drahé a že stavba vodovodu ve Žloukovicích je jednou z priorit
alespoň pro stávající zastupitelstvo.
OÚ Nižbor
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Změna čipů na popelnicových nádobách
Svozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(dále jen AVE) zavádí nový způsob označování (čipování) popelnicových nádob.
Občané vlastnící popelnicovou nádobu budou muset (pouze v určitou dobu, kterou včas vyhlásíme) ponechat popelnicovou nádobu
na ulici, aby na ni mohli pracovníci společnosti AVE umístit nový
čip. Na kovových nádobách bude šedivý plastový čip umístěn na viditelném místě, na plastových nádobách bude čip umístěn zespoda
na rámu popelnice a při běžném pohledu nebude vidět. Nové čipy
vypadají jako plastové uzávěry, nejedná se o samolepky.
Po novém označení si popelnici uklidíte a další vývozy, platby
a vše bude probíhat jako doposud. V případě poškození nebo pořízení
nové popelnice vám bude na popelnici dán nový čip.
O termínu, kdy proběhne čipování popelnic, budete včas informováni (pravděpodobně v říjnu).
OÚ Nižbor

Zahrádkářské výstavy pokračují

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás
informovat o našem
rozhodnutí pokračovat v tradici výstav.
Plánujeme uskutečnit
letošní
předvánoční výstavu ve dnech
19. a 20. listopadu na
zámku Nižbor. Podrobnosti budou včas uveřejněny na obecních vývěskách a vyhlášeny
místním rozhlasem.
Výstava obrazů
Fišáka
ZákladníJaroslava
organiźace
Zahrádkářského svazu v Nižboru

Výstava obrazů Jaroslava Fišáka

V

sobotu 13. srpna
rozezněla prostory
nižborského zámku díla
z tvorby italských mistrů
v rámci dalšího pěveckého koncertu. Zpěvačky
Hanu Řípovou (soprán)
a Lenku Šmídovou-Farkačovou (mezzosoprán)
na klavír skvěle doprovodil Miroslav Navrátil.
Průvodním slovem provázel Ing. Jiří Zápotocký. Sál byl naplněn posluchači do posledního
místečka a publikum odměnilo účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

Srdečně vás všechny zveme na výstavu obrazů pana
Jaroslava Fišáka ze Žloukovic, která potrvá od 23. 9.
do 4. 12. 2022 ve sklepních
prostorech Základní školy
Nižbor. Vernisáž se uskuteční 23. září od 15 hodin.
Otevírací doba: čtvrtek, pátek 9:30-16 hod., sobota, neděle 9:30 -15 hod.

Poděkování Diakonie Broumov

zveme na výstavu obrazů pana Jaroslava Fišáka ze Žloukovic.

Vážená paní starostko,
2022 – 4.12.2022

děli, že bez Vaší pomoci bychom
milí přátelé,
nebyli schopni naplňovat naše
žbor, Školní dovolte,
ulice č.p.abychom
25 (sklepní
poslání.
Vámprostory).
poděkovali za materiální dar ve
Veškerý darovaný textil je
k, pátek 9.30-16.00
hod.,
sobota,textilu,
neděle 9.30
-15.00 hod.
smysluplně
využit a zpracován,
formě sbírky
použitého
který je pro nás účinnou pomocí
a to v souladu s činností a posláoná dne 23.9.2022
v 15.00
hod. Pomáa významnou
podporou.
ním našeho sociálního družstva.
Budeme velmi rádi, když nám
háte tím zabezpečit pomoc potřebným lidem a zároveň i práci
i nadále zachováte přízeň a podpoříte tím další roky naší činnosti.
pro naše zaměstnance, což jsou
často lidé z okraje společnosti.
Ještě jednou tímto srdečně děTřídění textilu je pro ně pracovkujeme Vám a Vašim občanům za
ním nástrojem a patrně jedinou
materiální pomoc a čas, který jste
věnovali na dobrou věc.
možností pracovního uplatnění.
S úctou a respektem
Jste to právě Vy a Vaši občané,
komu patří velký dík za investoIng. Pavel Hendrichovský, MBA,
vání času do přípravy a shromážpředseda a zaměstnanci sociálnídění sbírky. Chceme, abyste věho družstva Diakonie Broumov
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Léto Klubu přátel Žloukovic

Letošní léto bylo na akce Klubu přátel Žloukovic opět bohaté. Počátek léta patřil týdennímu společnému pobytu v Krkonoších, kde
stále ještě vládl jarní čas. Výlety a procházky do okolí, Štědrý večer v rouchu vánočním 24. června a lov pstruhů v zatopeném lomu
doplnilo grilování prasete spojené s dobrou zábavou. Jezdíme tam již několik let pravidelně a vždy se jedná o skvělou akci a příjemný
odpočinkový pobyt.
Stále procvičujeme českou besedu. Rádi jsme přijali pozvání našich
kamarádů hasičů a měli tu čest předvést naše taneční vystoupení na významné oslavě 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stradonicích.
Čas prázdnin znamenal týden co týden nějakou akci. Po polovině července se konala U Křížku v polích naše společná snídaně v trávě, která se
protáhla až do poledních hodin. První sobota v srpnu patří jako každoročně
recesní akci Běhu Berounkou. Vzpomněli jsme na jeho zakladatele, ředitele Běhu Berounkou, zdravotní službu a další kamarády, kteří akci vymysleli a začali pravidelně provozovat. Ačkoliv se ústně předávané informace
o jeho historii trochu různí, letos je to nejspíš právě 50 let, kdy se konal
první ročník Běhu tak, jak ho známe nyní. Letos řekou prošel Mrazík, dě-

deček Hříbeček i zlá čarodějnice a další pohádkové bytosti s doprovodem
kapely Žloukovanka.
Stalo se tak 13. srpna před dvaceti lety, kdy nás postihla katastrofální
povodeň na Berounce. Sešli jsme se večer, abychom vzpomněli na utrpení, které někteří z nás v roce 2002 prožili, a při té příležitosti jsme promítli
fotografie a videozáznamy autenticky pořízené nejen našimi kamarády ze
Žloukovic. Nálada byla ponurá, oživily se v nás vzpomínky na tragédii, které jsme byli nuceni jen bezmocně přihlížet, zároveň jsme však viděli ochotu,
obětavost a nasazení našich hasičů a dalších záchranných složek při pomoci
postiženým obyvatelům.
Na polovinu srpna bylo plánováno volné splutí Staré řeky – Berounky.
Neodradila nás ani zima, ani psí počasí a za hustého deště jsme vyrazili na
řeku vstříc dobrodružství na voru pro 10 lidí se stanem, stolem, lavicemi
a grilem v doprovodu jedné pramice a tří kánoí. Počasí nás donutilo dojet
do Žloukovic nezvykle brzy a po rozebrání voru a převlečení jsme situaci
zhodnotili v klubovně. Bylo tak málo vody, že vor musel být přetlačován
přes četné mělčiny, a následující den už bylo vody v řece téměř o metr více.
Poslední prázdninový víkend se sešly děti, aby se ohlédly za letošními
prázdninami na našem každoročním Loučení s létem. Děti si zasoutěžily, za
což byly odměněny diplomy a drobnými pamlsky, všichni přítomní si mohli
opéci buřty. Ve večerních hodinách prošel obcí jako obvykle lampionový
průvod. Léto sice ještě nekončí, čekají nás další akce, děti však takto daly
sbohem letošním prázdninám.
Richard Novák, guvernér KPŽ

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA
TUHÁ PALIVA
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
6.10.2022 - 7.10.2022
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1480 Kč včetně DPH a
dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 650 Kč včetně DPH a
dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO - PÁ 8:00 - 16:30)

Poučení:

Obec Nižbor přispěla na sociální automobil

Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky. (Kontrolám provedeným 2019 končí tento

rok platnost)
V pondělí 5.9.2022 byl zástupcům Farní charity v Berouně slavnostně předán sociální automobil
pořízený z příspěvků od obcí, podnikatelů a dalších organizací. Symbolickou částkou na pořízení
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat
V pondělí 5. září byl zástupcům Farní charity v Berouně slavpotřebného automobilu přispěla i naše obec.
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.

nostně předán sociální automobil pořízený z příspěvků od obcí,
podnikatelů a dalších
organizací.
Symbolickou
částkou na pořízení potřebného automobilu přispěla
i naše obec.
OÚ Nižbor
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Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za
rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na
tyto značky kotlů:Agromechanika Lhenice, Atmos, Buderus, Dakon,
Ekoscroll, Enbra, OPOP, Slokov, Viadrus, Multibio, Kotle zaniklých
výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.
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Vážení spoluobčané,

představujeme vám kandidáty do letošních komunálních voleb, kteří kandidují pod hlavičkou ODS. Všichni kandidáti mají
zájem se zapojit do veřejného dění a podílet se na tom, aby se vám všem v Nižboru, Stradonicích a Žloukovicích dobře žilo.
Kateřina Zusková, starostka
1. Kateřina Zusková, 62 let, starostka obce, Nižbor, členka Občanské demokratické strany
2. Jaromír Pecka, 56 let, technický pracovník, Nižbor, bez politické příslušnosti
3. Karel Lenický, 57 let, technik – správce nemovitostí, Žloukovice, bez politické příslušnosti
4. Roman Veverka, 40 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti
5. Ing. Hana Bartková, Ph.D., 43 let, projektová manažerka VŠCHT Praha, Nižbor, bez polit. příslušnosti
6. Bc. Petr Veselý, 51 let, dispečer tranzitního plynovodu, Stradonice, bez politické příslušnosti
7. Otto Weiss, 31 let, ředitel místního divadelního spolku Na rohu u nás, Nižbor, bez politické příslušnosti
8. Ing. Pavel Strnad, Ph.D., 50 let, senior specialista vývoje elektronických zařízení, Žloukovice, bez pol. přísl.
9. Petr Hašler, 68 let, technický pracovník, Stradonice, bez politické příslušnosti
10. Ivana Mazancová, 65 let, důchodkyně, Nižbor, bez politické příslušnosti
11. Ing. Pavla Hůlová, 61 let, státní zaměstnanec, Nižbor, členka Občanské demokratické strany
12. Zdeněk Bláha, 49 let, soukromník, Žloukovice, bez politické příslušnosti
13. Mgr. Hana Hanáková, 28 let, specialistka digitálního marketingu, Nižbor, bez politické příslušnosti
14. Ing. Přemysl Beneš, 56 let, obchodní ředitel, Žloukovice, člen Občanské demokratické strany
15. PhDr. Marta El Bournová, 60 let, OSVČ, Nižbor, bez politické příslušnosti

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM JE ZALOŽEN NA DESETI PRIORITÁCH:
1. Vzdělávání a školství

– zajistit dostatečnou kapacitu ve třídách druhého stupně základní školy pro žáky z naší obce. Dbát o přiměřený rozvoj v naší
mateřské a základní škole.

2. Vodní hospodářství

– dál budeme usilovat o získání dotací na výstavbu převážně nových vodovodů a další vodohospodářské infrastruktury. Budeme
opravovat stávající (již někde stárnoucí vodohospodářskou infrastrukturu) tak, aby byla v provozuschopném stavu.

3. Kulturní památky

– nadále budeme pokračovat v opravách nižborského zámku a dalších drobných památek nebo historicky významných objektů.

4. Územní plánování

– budeme dbát o rovnoměrný rozvoj obce prosazením tzv. etapizace, rozložené do několika let, kdy větší rozvojové plochy
určené pro výstavbu, které zůstanou v územním plánu, se budou moci zastavět jen postupně a ne najednou, aby nedošlo k neúměrnému zatížení obce a společné infrastruktury.

5. Podpora občanských aktivit

– budeme podporovat činnost místních spolků, dobrovolných sdružení a sportovních oddílů. Budeme podporovat konání kulturních a společenských akcí pořádaných na území obce.

6. Bezpečná, klidná a čistá obec

– nadále budeme usilovat o to, abyste se v obci cítili bezpečně. Důraz budeme klást na respektování vydaných vyhlášek o dodržování klidu a pořádku v obci. Bedlivě budeme i nadále dbát o dobrý vzhled obce (udržování pořádku a čistoty). Zjištěné
nedostatky budeme co nejrychleji odstraňovat.

7. Dopravní obslužnost

– zachovat dopravní obslužnost minimálně ve stávajícím rozsahu, dolaďovat nedostatky v návaznosti jednotlivých spojů nebo
jejich kapacitě.

8. Vstřícný úřad

– zachováme vstřícnou komunikaci „úřadu“ s občany.

9. Odpovědné hospodaření

– efektivně hospodařit se svěřenými financemi, zahájit úsporná řešení v oblasti spotřeby energií, maximální úsilí věnovat získávání dotací na plánované akce a jednat s péčí řádného hospodáře. Pokračovat v trendu, že výsledek každoročního povinného přezkoumání
hospodaření obce (tzv. audit), bude bez zjištěných závad.

10. Zkvalitňování služeb občanům

– nadále budeme finančně přispívat na zajištění provozu pobočky Pošty Partner, budeme podporovat činnost zdravotnických
služeb v obci, pečovatelské služby a dalších doplňkových služeb (knihovna, masáže, pedikúra). Budeme vstřícní k podnikatelům, zejména těm, kteří poskytují služby naším občanům. V rámci odpadového hospodářství budeme vyvíjet tlak na to, aby
firma zajišťující svoz domovního odpadu zlepšila své služby, a budeme nadále prosazovat, aby občané platili poplatky pouze za
odpad, který sami vyprodukují.

ODS – vaše volba pro Nižbor,
Stradonice a Žloukovice
23. – 24. 9. 2022
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SNK Nižbor, Stradonice, Žloukovice

Y
Nižbor
Stradonice
Žloukovice

Vážení spoluobčané,
po uplynutí čtyř let se na vás obracíme s žádostí o důvěru
na další volební období. Naše sdružení se hlásí k dosavadní
úspěšné práci Zastupitelstva obce Nižbor v čele s paní starostkou a nadále ji bude podporovat.
Chceme i v příštích letech rozvíjet naši obec – zlepšovat podmínky pro život v obci, modernizovat infrastrukturu, podporovat školství, kulturní a sportovní využití, bezpečnost, životní
prostředí.

Chceme pokračovat v tom, co se za uplynulé čtyři roky v obci podařilo zlepšit a vybudovat.

Zaměřili bychom se zejména na:
- další rozvoj mateřské a základní školy,
- zajištění docházky na 2. stupeň základní školy,
- vodohospodářskou oblast, tzn. modernizaci stávající infrastruktury, pokračování v rozpracovaných
projektech (vodovod Žloukovice),
- podporu spolků a zájmových sdružení, podporu tradic, soudržnost komunity, péči o kulturní dědictví,
zvýšení povědomí o historii obce,
- poskytování sociálních služeb v rámci možností obce, asistenci v řešení životních situací potřebných
a osamělých občanů,
- zlepšování podmínek pro sportovní a kulturní aktivity občanů, péči o sportoviště a hřiště, podporu
dětského sportu a umělecko-kulturních aktivit,
- zachování vstřícnosti a transparentnosti obecního úřadu směrem k veřejnosti,
- udržení dopravní obslužnosti, bezpečnost, zkvalitňování služeb,
- péči o životní prostředí v obci a okolí – údržbu a rozvoj cyklostezky, péči o vodu, kultivaci zeleně,
čistotu obecních prostranství, dodržování klidu,
- hospodárnost, energetickou umírněnost, úspornost úřadu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavel Hučko
František Votruba
Radek Štech
Petr Křeček
Mgr. Regina Demuthová
Václav Salač
Mgr. Irena Berková
Bc. Nikola Grušová
Petr Nejedlý
Michal Pergl
Andrea Malá
Bc. David Ježek
Bc. Anna Hromasová, DiS.
Milan Blažek
Jitka Bornová
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55 let
52 let
37 let
50 let
58 let
46 let
27 let
30 let
48 let
28 let
31 let
28 let
38 let
56 let
77 let

místostarosta
OSVČ
OSVČ
OSVČ
učitelka ZŠ
lesní Lesů hl. m. Prahy
vedoucí admin. oddělení
učitelka MŠ
garanční technik
OSVČ
pedagog
účetní
vedoucí vychovatelka
OSVČ
důchodkyně

Nižbor
Stradonice
Žloukovice
Nižbor
Nižbor
Žloukovice
Nižbor
Nižbor
Nižbor
Nižbor
Nižbor
Nižbor
Nižbor
Stradonice
Nižbor
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Sdružení nezávislých kandidátů
8888NIŽBORSKO 7777
Se zkušeností a láskou pro krásnější Nižbor, Stradonice, Žloukovice
Milí spoluobčané,
rádi bychom navázali na dosavadní činnost Zastupitelstva obce Nižbor a úspěšně pokračovali v rozdělané práci. Ve spolupráci s vámi se chceme zaměřit především na některá témata:
ŠKOLSTVÍ – rozvoj a péče o MŠ a ZŠ, řešení problematického přestupu žáků na 2. stupeň ZŠ
INFRASTRUKTURA – dotažení akcí vodovod Žloukovice, Stradonice, kanalizace Stradonice
PARKOVÁNÍ – značení, osvěta, prevence, bezpečnost
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – podpora třídění, bioodpad
CYKLOSTEZKA – vylepšení značení, sdílená elektrokola
PODPORA KULTURY, SPORTU A ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ – péče o kulturní památky
ROZVOJ OBCE ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ – rozvoj zeleně, omezení světelného
znečištění
SOCIÁLNÍ POMOC – nápomoc osamělým, přestárlým a potřebným občanům ve vyřizování
administrativních záležitostí, pomoc v životních nesnázích, charitativní sbírky
1. Filip Filip

2. RNDr. Jaroslav Obermajer
3. Bc. Tereza Šulcová
4. Roman Novák
5. Jitka Lukešová, DiS.
6. Martina Votrubová
7. Valéria Heregová
8. Richard Hanák
9. Vít Bedeč
10. Eva Veselá
11. Ing. Silvie Kozáková
12. Ing. Kateřina Trahorschová
13. Libuše Krátká
14. Denisa Říhová
15. Richard Matějka

48 let OSVČ

61 let státní zaměstnanec

38 let OSVČ

Nižbor

Žloukovice

Stradonice

41 let OSVČ

Nižbor

51 let odborný referent

Stradonice

50 let učitelka MŠ

44 let učitelka

Nižbor

Nižbor

27 let technik

Nižbor

45 let referent

Žloukovice

21 let student

48 let chemik

26 let specialista letového provozu
55 let OSVČ
31 let OSVČ
58 let OSVČ

Nižbor
Nižbor
Nižbor
Nižbor

Žloukovice
Nižbor

strana 9

Nižborský List
Místo k uveřejnění programu bylo nabídnuto i čtvrtému kandidujícímu subjektu, ten však
o seznámení občanů se svým programem a kandidáty v Nižborském listu neprojevil zájem.

Mateřská škola Sluníčko po prázdninách
Prázdniny skončily a ve školce začal po velkých přípravách nový
školní rok. I letos se u nás vystřídalo mnoho řemeslníků, aby byla školka ještě lepší a krásnější. Máme nově vymalováno, zahradní atrakce
jsou natřené a zkontrolované. Zázemí školky má novou dlažbu a hračky, které dosloužily, byly nahrazeny novými.
Školní zahrada byla připojena na zdroj užitkové vody z vlastní
studny, abychom mohli zalévat a neplýtvali při tom pitnou vodou. Za
prázdniny se na školní zahradě urodilo hodně zeleniny, několik dýní
ještě čeká na sklizeň a bylinky na záhonku rostou a voní. Přímo před
školkou máme nové dopravní hřiště – křižovatku, kterou právě nyní
děti uvádějí do provozu. Paní učitelky přidělily dětem značky, v kuchyni se paní kuchařky pustily do plného provozu. Velký den je za
námi – pro mnoho dětí to bylo poprvé, kdy se odpoutaly od rodičů
a udělaly velký krok mezi nové kamarády. Tak ať se i nám všem daří!
Kolektiv MŠ Nižbor

ZŠ Nižbor: Tak tu máme zase nový školní rok
Školní rok 2022/2023 zahájíme v počtu 84 žáků, do první třídy nastoupí 19 nových žáčků. Všichni se těšíme a doufáme, že bude veselý, bez problémů a různých omezení. Máme smělé plány zařadit do vyučování mnoho aktivit, např. divadelní představení, výlety,
exkurze, výstavy, různé podpůrné programy a školní projekty. Zahájili jsme spolupráci s Policií ČR a se Sborem dobrovolných hasičů
Žloukovice. Jejich praktické a cenné zkušenosti využijeme společně při dalších aktivitách zaměřených na bezpečnost našich dětí.
Nadále bude pokračovat
projekt na podporu čtenářské
gramotnosti s patronkou školy,
spisovatelkou Janou Poncarovou, nově zahájíme návštěvy

knihovny v Berouně a pokračovat budou práce na vydávání
dalších čísel školního časopisu
Duhovka pod vedením paní Michaely Strnadové. Mimochodem, první číslo prvního ročníku Duhovky je velmi zdařilé
a mezi našimi žáky zaznamena-
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lo velký úspěch. Jeho webovou
verzi si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách
www.zsnizbor.cz v sekci Aktivity/Projekty školy.

Další aktivity budou zaměřené na rizikové chování žáků ve
spolupráci s panem Jiřím Sixtou, primárním lektorem a specialistou na programy zaměřené
na dobré vztahy mezi žáky ve
třídě i ve škole. Našim žákům
nabídneme rozmanitou škálu

zájmových kroužků, například
hudební obory v rámci ZUŠ,
kroužky cizích jazyků (angličtina, němčina pro začátečníky),
kroužek mechaniky a robotiky,
jógu, hokejbal, keramiku, výtvarný kroužek. Rádi bychom
u nás přivítali další nadšence
z řad rodičů, kteří by měli zájem
zde vést nějaký kroužek a zapojit se tak do mimoškolní činnosti
našich dětí. O další letošní projekt v oblasti tělesné výchovy se
postarala Česká školní inspekce, která vyhlásila měření tělesné zdatnosti žáků.
Jak vidíte, čeká nás velká
a pestrá řada akcí a všichni se
těšíme, že proběhnou nerušeně,
tak jak mají a k prospěchu i radosti všech zúčastněných.
Malá rekapitulace
loňského školního roku
Přes zpočátku nepříznivou
covidovou situaci se nám podařilo zvládnout školní rok velmi
dobře. V jarních měsících se
povedlo dohnat mnoho aktivit,
které v předchozím období nebylo možné realizovat. Výlety, rozloučení s pátou třídou, pasování
na čtenáře, křest školního časopisu Duhovka, projekty v rámci
ekologické výchovy (Včelí den),
výtvarná výstava, závody lodi-

ček a mnoho dalších. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do našich
aktivit a věnovali našim dětem
nejen svoji energii, ale i volný
čas.
Zvláštní poděkování patří našim sponzorům, kteří naši školu
podpořili významnou finanční
částkou: firmě ČEPS a paní Petře Maňkošové a panu Davidu
Štaflovi.
V loňském roce také do naší
školy nastoupily děti z Ukrajiny.
Byly hodné, učenlivé a dobře
se adaptovaly. Máme s nimi jen
dobré zkušenosti, přestože pro
pedagogy šlo o velmi náročnou
výzvu.
Počátkem školního roku plánujeme setkání rodičů s paní
starostkou. K diskuzi bude
problematika umísťování našich páťáků do škol druhého
stupně. Stále probíhá jednání
obce s kompetentními orgány
a všechny novinky a plány se na
této schůzce dozvíte od těch nejpovolanějších. Všichni doufáme,
že se vše vyřeší ke spokojenosti
a klidu našich dětí i rodičů.
Přejeme všem dětem i jejich
rodičům poklidný školní rok
a těšíme se na nové společné zážitky.
Kolektiv zaměstnanců
Základní školy Nižbor

Nižborský List
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Dětské dny
s hasiči Nižbor

Jako již každoročně jsme pro naše děti připravili dětský den v hasičském stylu. Letos
však zcela v jiném kabátu, a navíc nečekaně
ve dvou termínech. První, neplánovaný, se
uskutečnil již 26. března v rámci akce na podporu dětí z Ukrajiny (uprchlých krátce po napadení jejich země). Na parkovišti v Nižboru
byly stánky s občerstvením a atrakce pro děti
včetně divadélka. Naše hasičské stanoviště
jsme měli u vody pod stánkem. Tento březnový den bylo nádherné počasí, takže si děti
kromě prohlídky techniky mohly i vyzkoušet
práci s proudnicí a na dvou stanovištích se
tvořily nekončící fronty našich i ukrajinských
dětí. Pro ty, které se umáčely, byl připraven
gril s ohněm na ohřátí a každý si zdarma mohl
opéci buřta na ohni v „českém stylu“, tj. napíchnutého na klacku.
Druhý, plánovaný dětský den se konal
1. 6. 2022 ve spolupráci s naší školou v Nižboru a byl určen především pro naše školáky. Jelikož se akce měli zúčastnit všichni
žáci školy, rozhodli jsme se tento dětský den
spojit nejen s naším běžným programem zahrnujícím ukázky techniky a možnost si zastříkat z proudnic, ale i s dalšími aktivitami,
jako jsou různorodé soutěže a také přednášky
o bezpečnosti pro děti. Taková akce již vyžadovala spolupráci více organizátorů, a tak
jsme s několika maminkami připravili celý
herní program se soutěžními a výukovými
stanovišti. Zajistili jsme i spolupráci Hasičského záchranného sboru z Berouna a Městské policie Beroun – jejich zástupci se zúčastnili s příslušnou technikou a dětem ochotně

vyprávěli o své práci. Poutavou formou dětem radili, jakým způsobem se mají chovat,
aby předcházely bezpečnostním rizikům,
jak se mají chovat na ulici, ale i jak reagovat v neočekávaných situacích. Po absolvování všech sportovních a výukových stanovišť byly všechny děti odměněny diplomem
a sladkým dárečkem, který jim věnovala naše
obec Nižbor.
Jelikož se osvětové akce setkávají s velkou oblibou, ještě na podzim letošního roku
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plánujeme další praktické akce zaměřené na
požární prevenci u dětí a také na to, aby si
zvykaly na uniformy, nebály se jich a v případě události měly zkušenosti, jak se zachovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat maminkám, které nám pomáhaly s dlouhou přípravou i realizací, a to především Katce Tůmové,
která kromě organizační práce na místě namalovala materiály pro tento dětský den.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D
velitel JSDHO Nižbor

Nižborský List

130. výročí Sboru dobrovolných hasičů Stradonice
Sbor dobrovolných hasičů Stradonice uspořádal pod záštitou Obce Nižbor dne 9. července 2022 oslavy 130. výročí založení sboru. Náš
sbor byl založen v obci Stradonice dne 6. listopadu roku 1892 na základě vyhlášky k ustavující valné hromadě „Dobrovolného hasičského
sboru“. Tuto vyhlášku vydal obecní úřad a valná hromada se konala dne 13. listopadu 1892 v hostinci p. Adolfa Kučery v počtu 36 členů.
V rámci letošních oslav se v dopoledních
hodinách konala v sále TJ Hradišťan slavnostní schůze, které se zúčastnilo téměř 70 pozvaných hostů. Kromě zástupců z jednotlivých
sborů z okrsku Chyňava, kam náš sbor patří,
tedy sborů Otročiněves, Žloukovice, Hýskov,
Lhotka, Malé Přílepy, Železná a Chyňava, se
této akce zúčastnili i delegáti ze sborů Králův
Dvůr a Tetín z okr. Beroun a dále ze sboru
z Věšína z okrsku Příbram.
Mezi váženými hosty, kteří přijali naše pozvání, byl místopředseda Senátu Parlamentu
ČR, senátor za obvod Beroun Jiří Oberfalzer,
dále starostka obce Nižbor Kateřina Zusková,
místostarosta Pavel Hučko a zástupci Okresního sdružení hasičů Beroun v čele se starostou
tohoto sdružení Josefem Štětkou, a také starostka Hýskova Veronika Šmolcnopová. Náš
sbor obdržel od kolegů mnoho milých dárků
a od senátora Oberfalzera finanční dar na činnost. Předali jsme vyznamenání zasloužilým
hasičům a symbolicky obdarovali ty, kdo nás
soustavně podporují v naší činnosti.

Ve 12:30 prošel obcí slavnostní průvod s položením věnce k pomníku padlých na návsi za
hudebního doprovodu „Berounské šestky“. Ta
poté pokračovala v hudební produkci a v jejím
průběhu vystoupil s tzv českou besedou Klub
přátel Žloukovic. Poté své dovednosti v hasičském sportu předvedli mladí hasiči z Hýskova,
práce Městské policie předvedli policisté z Berouna a z Kladna, kteří ukázali i výcvik a zákroky služebních psů. Na závěr odpoledního
programu vystoupily místní ženy „Stradonický
plamínek“, které takto svým vystoupením pod
vedením Romana Skamene oslavily 10 let od
svého založení. Po ukončení tanečního představení poděkovaly zakladatelce této taneční skupiny paní Evě Novotné ze Stradonic.
Před taneční zábavou, která se konala od
18:00 hodin v sále TJ Hradišťan, k tanci a poslechu hrál Bohumil Holeček, se uskutečnila
tzv. „spanilá jízda“ hasičské techniky, a to jak
historických, tak i současných vozidel. Tato
hasičská technika byla pro veřejnost vystavena
po celý den na návsi. V sále pak byla k vidění
zajímavá výstavka historických předmětů a dokumentů vztahujících se k historii našeho sboru.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen OÚ
Nižbor, ale i všem, kteří se zúčastnili příprav
a pomáhali s organizací v průběhu oslav. Nejedná se pouze o členy našeho sboru, ale o naše
místní příznivce, tedy rodinné příslušníky
a mnohé další, mezi nimiž lze například uvést
pana Ladislava Flégla, který se ujal řízení dopravy. Dík patří také všem, kteří vyhověli naší
výzvě a v době oslav neparkovali vozidla v prostorách oslav.
Poděkovat bychom chtěli i všem účinkujícím, provozovatelům restaurace „U Kelta“
ze Stradonic a restaurace „U Lípy“ z Nižbora
za zajištění občerstvení a především všem návštěvníkům, milým spoluobčanům, kteří na
naše oslavy přišli a tímto nám prokázali svou
přízeň a soudržnost. Odpolednímu programu
přihlíželo více jak 200 návštěvníků a neodradilo
je ani odpolední deštivé počasí.
Těmito oslavami jsme chtěli nejen vzdát
hold a vzpomenout na naše předky, kteří „hasičině“ věnovali stejně jako my svůj volný čas
na úkor svých rodin, ale také jsme se chtěli
v dnešní neklidné době pobavit a pobavit hlavně širokou veřejnost. Bohužel se to nelíbilo někomu z našich spoluobčanů, který jako „hrdina
anonym“ oznámil ve večerních hodinách, kdy
probíhala taneční zábava, rušení nočního klidu.
Na svou obhajobu musíme uvést, že v průběhu celých oslav nedošlo k žádným výtržnostem ani nebyla způsobena jakákoliv škoda, což
nám mohou jistě potvrdit všichni účastníci těchto oslav. Můžeme tedy do budoucna jen doufat, že takových spoluobčanů kazisvětů je mezi
námi jen málo a k obdobným situacím nebude
docházet často, aby se zcela nevytratil kulturní
život v naší obci.
SDH Stradonice
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Rozhovor s režisérem Otto Weissem
o hře „SBOHEM, ZŮSTÁVÁM“
V červnu 2022 proběhla na sále obecního úřadu Nižbor premiéra černé komedie „Sbohem, zůstávám“, která vznikla díky celému týmu
divadelního souboru „Na rohu u nás“. Co nám o tom řekl pan režisér?
Vy jste herec, zpěvák, režisér a poslední čtyři
roky i zakladatel, producent a ředitel divadla
„Na rohu u nás“. Máte za sebou bohaté zkušenosti. Čím vás tento žánr oslovil?
Čistě komedie jako taková byla vybrána
z dramaturgického hlediska, jelikož jí předcházel „Equus“ (psychologické drama – pozn. red.),
proto se vracíme znovu ke komedii. Šlo to hezky
do plánu, protože první vlastně bylo rozsvěcení
vánočního stromečku, „Dva muži v šachu“ a již
zmíněné drama „Equus“, takže jsme šli z komedie do tvrdého uměleckého díla a byla potřeba
vrátit se ke komedii, abychom diváky znovu
pobavili. A proto přišlo v dramaturgické volbě
právě „Sbohem, zůstávám“ a „Modelka XXL“,
která bude následovat. Také proto komedie, aby
si lidé oddechli a zasmáli se po tom, co se poslední dobou dělo (covid apod.).
V čem podle vás tkví kouzlo této hry?
V jednoduchosti. Ve strašné jednoduchosti a ve velmi kvalitním scénáři, který poskytla
Isabelle Mergaultová, která ho jako samotná
komička napsala. Já osobně mám rád Francii
a francouzský humor, podle mě je dost blízký
i tomu našemu, takový občas hezky suchý…
Takže asi základem a zárukou kvality pro mě
jako pro režiséra byl rozhodně skvělý text, se
kterým se dalo pracovat a fungovat dál.
V této černé komedii hraje celkem pět skvělých herců, podle čeho jste si je vybral?
Podle typu. Ostatně jako do všech her. Já si
vybírám vždycky do postav lidi přesně podle
typu, ať to jsou herci, nebo neherci, je mi to úplně jedno, to neřeším, protože každý může hrát.
Život je vlastně taková naše osobní role, kterou
máme. Žijeme si jednu osobu a herce buďto
k tomu dokopete, aby byli funkční, nebo s nimi
pracujete tak, aby se stali danou osobou a jejich
charakter se dotvořil do daných postav. Takže
čistě typově se mi hodili do rolí. S některými
jsem již pracoval, tam mi tedy pomohlo i to, že
je znám osobně, a vím, kam sahají jejich meze
a možnosti.
Máte vždy pevnou vizi? Nebo dáváte hercům
prostor?
U mě je většinou pevná vize, ale samozřejmě
se nebráním ničemu, s čím přijde herec, nebo jejich vlastní iniciativě. Ve finále ale samozřejmě
musím držet svou režijní vizi i s různými detaily,
které tam vytvářím, aby dílo bylo komplexní.
Když ale přijde někdo s něčím lepším, tak bych
byl blázen, kdybych to nevyužil.
Jak dlouho probíhá příprava na takovou komediální hru?
Příprava každé hry jako takové ještě vůbec,
než se začne číst, než se dostaneme např. k prv-
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nímu výtisku scénáře, trvá zhruba tři čtvrtě roku
až rok. Záleží na velikosti produkce, potom, co
se tam plní, kolik je tam herců, vytváříte charakteristiky postav, dáváte těm lidem nějakou
tvář, nějakou minulost, kterou buďto vytvoříte,
nebo ji máte z něčeho pevně danou, buďto přímo z příběhu, že se z něj dá vyčíst, nebo nedá,
a musíte ji prostě vytvořit, aby se herec mohl se
svou rolí seznámit a ztotožnit. Pak je tisíc dalších věcí, které tam jsou… Návrhy scény, návrhy kostýmů, aby to barevně fungovalo, sedělo,
pak následuje samotná výroba ať kostýmů, nebo
scény a spousta dalších věcí. Takže než herec
vůbec dostane scénář do ruky, je to práce dlouhá,
přípravná až úplně detailní. Pak už je vlastně to
samotné zkoušení jednoduché.
Jak na samotné zkoušení vzpomínáte?
(smích) Jako kvůli covidu to bylo opravdu
náročné, protože došlo k přerušení zkoušení, ke
ztrátě kontaktu s lidmi – ti lidé vypadnou z rolí,
vypadnou i z toho ajfru, který měli, všichni jsme
si to vyzkoušeli, všichni jsme si to zažili, ale nastartovat to a vrátit to potom do stejného ajfru,
to nejde. Takže jsme začali po covidu znovu od
začátku. Tím pádem z toho bylo dvakrát tolik
práce, dva začátky, znovu se snažíte nabudit ty
lidi, aby do toho šli, no a pak už záleží na lidech
samotných. Musím říct, že u zkoušek téhle hry
jsme se v podstatě docela bavili, dělali jsme si
hezké chvíle, ať to byly scény „ceckování“,
nebo jiné chvilky, které v komedii můžete vidět. Některé scény se třeba i šestkrát vracely,
pak někteří herci záměrně dělali chyby v těchto
scénách, aby si to mohli zkoušet znovu a znovu,
z toho samozřejmě vznikaly i vtipné chvíle. Ale
jsou také momenty, kdy to z těch lidí opravdu
dostat musíte, a musíte být nekompromisní. Bohužel na každé vedoucí pozici to tak je a bohužel
z toho vyplyne, že vám herci začnou „prskat“.
V této hře si např. vytvořili takový žebříček
Ottových nesmyslných požadavků, které jsem
po nich chtěl… To by vám mohli říct oni, já ne,
mně to samozřejmě přečíst nedali… mrchy…
(smích). Abych to shrnul, tak to bylo docela
příjemné zkoušení, až tedy na ten začátek, kdy
opravdu nakopnout se do toho byla i za mě i za
herce dřina. Celkově ale na zkoušky vzpomínám
s úsměvem i přes neshody, řev přes celý sál, režisérův napřažený bič apod. (smích) – ale vzpomínám na to dobře.
Všechna představení této hry byla absolutně
vyprodána, co si vybavíte z večera první premiéry?
Vůbec nic. Normálně vůbec nic, já jsem byl
v takovém stresu, že si z toho v podstatě nic
nepamatuji… Já jsem hrozný detailista a perfekcionista, takže každá část už od vchodu do
sálu musela fungovat a korespondovat se hrou,

takže tam toho bylo tolik, že opravdu nevím. Jak
proběhlo představení, vím, toho jsem si vědom,
samozřejmě jsem se na to režijně podíval… tedy
za oknem… U druhé premiéry to mám úplně
stejné, a ještě ve větším stresu jsem byl u té reprízy. Když jsem si to zpětně vrátil, sesumíroval,
asi to dopadlo v pořádku dle našich očekávání,
a to i podle ohlasu diváků.
Plánujete ještě nějakou reprízu této nebo i jiných vašich inscenací?
Ano, máme v plánu kompletně reprízovat
všechny hry, ať to jsou „Dva muži v šachu“,
„Sbohem, zůstávám“, teď nás čeká příprava
ještě jedné hry, tak ty chceme otáčet a snažíme
se domluvit v Berouně dostatečný prostor i pro
„Equua“. Takže všechny čtyři hry, když to dobře
dopadne, by měly být vidět od září. Reprízy budou, hrát chceme a potřebujeme (smích).
Kdybyste měl vybrat mezi svými inscenacemi tu sobě nejmilejší, která by to byla?
„Equus“ – to je moje miminko, které jsem
vypiplal už někdy v sedmnácti letech asi. Už
tehdy jsem s ním začal pracovat a vytvořil jsem
si myšlenku černých kostek všeho, takže to prvotní vzniklo už dávno a připravoval se v mé
hlavě skoro osm let, než jsme s ním vylezli ven.
Samozřejmě jako první hra byli „Dva muži
v šachu“, kde s Honzou Kravcem tvoříme nerozdělitelnou dvojici, stejně tak i Magda Hučková s Dášou Vozdeckou, která je nyní v našem
produkčním týmu. Na tu prvotinu se samozřejmě
také vzpomíná krásně. To bylo ještě takové bezstarostné, člověk si řekl: „Jo, uděláme divadlo…“, no
a tak jste nasedli do vlaku, který už nejde zastavit,
a musíte dělat, dělat, dělat… (smích).
Kdyby se k vašemu souboru chtěl někdo ze
čtenářů přidat, co pro to má udělat? Plánujete nějaký konkurz?
Konkurz momentálně neplánujeme, protože
z předešlého konkurzu už máme nějaké další
nevyužité uchazeče, ale pokud se někdo chce
přidat, máme strašně málo chlapů, chlapi jsou
nedostatkové zboží, ty potřebujeme. Chceme
i alternovat určité postavy, takže není nic snazšího, než se nám ozvat třeba na e-mail:info@narohuunas.cz, poslat fotografii obličeje a celé postavy, my se s vámi spojíme, sejdeme se, pokecáme
a uvidíme, co dál. Dveře máme pořád otevřené.
Nyní jste i jako ředitel divadla „Na rohu
u nás“ vyhlásil divadelní prázdniny, co následuje po nich?
No my nespíme ani o prázdninách. Jak jsem
říkal, připravuji novou hru, ta přijde po této, kterou máme už v reálných přípravách, ale vzhledem k premiéře „Sbohem, zůstávám“ se muselo zkoušení přerušit. Mluvím o hře „Modelka
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XXL“, což je one-woman-show a můžete se
na ni těšit na podzim. Já už jedu přípravy úplně
nové hry, takže jsem doma se scénářem, s texty,
s poznámkami, s kreslením apod. Takže příběh
nekončí… Prázdniny jsou jen takové „oráchnutí“ pro herce, aby si také odpočinuli, i když měli
dost velký odpočinek během covidu, za mě by
třeba odpočívat úplně nemuseli… (smích). Ale

letní scény jsou většinou rozebrané, takže se zatím řeší jen volná místa na hraní.
-xTímto chci poděkovat panu Weissovi nejen
za skvělý rozhovor a zajímavé informace kolem
divadla, ale velký dík mu patří hlavně za to, že se
svým týmem založil tento divadelní soubor, který baví publikum i z nejširšího okolí, také za to,

že dal možnost obyčejným lidem projevit se jak
na jevišti, tak i v zákulisí. Kulturní vyžití tohoto
typu je vždy a všude potřeba. Představení mají
kvalitní úroveň a divadelní scéna se stále rozvíjí.
Děkujeme, že jste tu pro nás, jen tak dál!
Nikola Grušová
O divadle si můžete přečíst více na
www.narohuunas.cz

V srpnu uplynulo dvacet let od ničivých povodní na Berounce

V letošním roce si připomínáme dvacáté
výročí od ničivých povodní. 13. srpna 2002
jsme byli svědky něčeho, co bychom si už
asi nikdy nepřáli vidět ani zažít. Vše ale
bylo tou dobou v pohybu, jak voda, tak
lidé, kteří se pokoušeli, dokud to šlo, bojovat s vodním živlem. Pak museli opustit
své nemovitosti a jen přihlížet a doufat, že
to třeba nebude tak zlé. Bohužel bylo.
Stržená lávka ve Stradonicích, zničené
domy, ve kterých lidem zmizely nebo se
zničily často jediné předměty, které jim
připomínaly jejich dosavadní život. Apo-

kalyptický pohled na zničené rekreační středisko MICI ve Žloukovicích. Chatová oblast
u řeky ve Žloukovicích změněná k nepoznání. Ploty obalené naplavenou trávou a větvemi, připomínající válečné maskování. Mezi
nimi chatky, které s různým stupněm poškození přežily nebo třeba odněkud připlavaly či
odplavaly, v tom lepším případě jen o několik
parcel dál.
Když opadla voda, ukázaly se možná ještě
depresivnější obrázky. Všude bahno, naplavené věci a teprve pak byl vidět rozsah všech
škod. Bohužel i u několika domů se poškození

ukázalo natolik velké, že i když velkou vodu
zdánlivě ustály, musely být strženy.
Zároveň se ale vzedmula nebývalá vlna
solidarity – každý, kdo mohl, nějak pomáhal, lidé a firmy posílali finanční dary.
Nakonec se to všechno přežilo, opravilo, a jak se říká, ve většině případů i změnilo k lepšímu. Ale každý, kdo povodeň zažil
na vlastní kůži, o tom ví své a pro nikoho to
určitě nebylo lehké.
Takže tu velkou vodu už ne, lidskou
solidaritu a vzájemnou pomoc klidně kdykoliv ano.
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Jak to bylo se záměrem výstavby přehrady?
Na řece Berounce bylo v minulosti vypracováno několik studií, které řešily záměr případné
výstavby přehrady na této řece.
Na začátku 40. let minulého století byl oprášen starý plán z let 1913 a 1923, podle kterého
se na Berounce nedaleko Týřovic, následně pak
Křivoklátu, měla postavit ohromná přehrada
doplněná čtyřmi dalšími doplňovacími přehradami. Zatopena měla být dohromady plocha
3000 hektarů s objemem vody 585 mil. m3.
V době protektorátu hledali Němci možnost,
jak zlepšit průtoky na Labi, které v té době již
bylo splavné. Na průzkumných pracích pracovala řada českých geodetů a inženýrů, kteří se
tak zachránili před nasazením nebo odvedením
na práci do německé říše.
Nákladné válečné operace a konec války
však záměr uložily na chvíli do archivu. Ale ne
na dlouho. V 50. a 60. letech 20. století studii
Vodního díla Křivoklát projektanti znovu otevřeli a začali na projektu pracovat. Byla to doba,
která podporovala všechno megalomanské. Navíc s rozvojem průmyslu rostl i požadavek na
výrobu elektrické energie.
Z roku 1961 pochází studie o záměru vybudovat tzv. členěnou přehradu s přečerpávací
elektrárnou o výkonu 700 MV s vyrovnávací
nádrží, která měla být u Žloukovic. V letech
1962 a 1963 se na studiích Vodního díla Křivoklát pracovalo v rámci státního výzkumného
úkolu ministerstva zemědělství a lesního a vodního hospodářství. Studie z roku 1966 uvažuje
o hrázi vybudované u Roztok, kdy její výška
měla být skoro 70 m a vytvořená zdrž by dosahovala délky 71 km. Přínosem měla být možnost zásobovat pitnou vodou západní část středočeského kraje, zlepšit průtoky na Berounce
a snížit povodňové nebezpečí stoleté vody o 25
% a časově ji posunout o 13,5 hod.
V 70. letech se již vědělo o výstavbě jaderné elektrárny Temelín a hledal se zdroj užitkové

vody pro její chladicí systémy. Navíc se uvažovalo o velkovýrobě jaderných reaktorů ruského
typu ve Škodových závodech v Plzni a jejich vývozu do zemí RVHP. K tomu měla přispět řeka
Berounka splavná z Plzně až po Vltavu. V roce
1974 byly tedy vypracovány 4 varianty, které
představovaly splavnost od Plzně do Roztok
přes hladiny jedné nebo dvou hrází. Z Roztok
do Prahy by plavební dráhu zajistila soustava
klapkových jezů s plavebními komorami. Vždy
po průjezdu remorkéru by se pohyblivým jezem
vytvořila vlna, která by zajistila v daném poli dostatečnou plavební hloubku, protože Berounka je
jinak celkově málovodná řeka. Dále bylo třeba
podstatně snížit chod ledů, které na Berounce
způsobovaly problémy od nepaměti a občas
měly za následek přímo katastrofy (např. v roce
1941) a ve spolupráci s vltavskou kaskádou chránit Prahu. Největší význam díla (90 %) však měl
být energetický. Projekty vypracoval Hydroprojekt Praha, kterému se tímto podařilo zaměstnat
a vytížit velké množství inženýrů, což bylo účelem politiky tehdejší doby. Republika zaznamenávala silný nárůst průmyslových podniků a částečně panovala euforická nálada stavět velká díla.
Začaly se však také objevovat obavy o životní
prostředí a ochranu krajiny. Vedoucí pracovník
Hydroprojektu byl přesvědčen o nutnosti přehrady na Berounce, ředitel tehdejší krajinné oblasti
Křivoklátsko Ing. Petr Štěpánek zase o jedinečnosti a vzácnosti zájmového území.
V březnu 1977 bylo Křivoklátsko vyhlášeno Chráněnou biosférickou rezervací UNESCO
a v prosinci 1978 chráněnou krajinnou oblastí.
Myšlenky na stavbu přehrady ale úplně nevymizely a znovu byly oprášeny kolem roku 2016,
kdy se proti záměru výstavby vzedmula veliká
vlna odporu.
(Informace čerpány z příspěvku Zdeňka
Marianciuse a Roztockých listů – článků T.
Bednaříka.)

n Jez na řece Berounce v Roztokách.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks
Prodej: 29. 9. a 27. 10. 2022
Nižbor – parkoviště u řeky
za benzinkou – 14:50 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00–16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Fotbal SK Nižbor

V sobotu 13. srpna se na hřišti Za Rybníky
uskutečnil již 54. ročník memoriálu Ladislava Krabce. Účastníky turnaje byla mužstva
SK Nižbor A, SK Nižbor B, FK Všeradice
a FK Žižice. Za hezkého počasí byli diváci
svědky mnoha pěkných fotbalových momentů a gólových akcí.
Výsledky zápasů: Nižbor A – FK Žižice 3:2
(branky za domácí: Kučera, Zavadil, F. Matějka), FK Všeradice – Nižbor B 9:0
O 3. místo: FK Žižice – Nižbor B 3:2 (Coufal,
Herzhenii). Finále: FK Všeradice – Nižbor
A 5:1 (Chovančík).
Chtěli bychom tímto poděkovat divákům
za jejich přízeň, hráčům všech mužstev za
slušné vystupování, rozhodčím za vedení
zápasů a sponzorům, kteří věnovali ceny do
tomboly: STAVEBNINY DAVID, RESTAURACE U LÍPY NIŽBOR. Krásné skleněné
poháry pro jednotlivá mužstva věnovala
sklárna RÜCKL.
Za SK Nižbor Pavel Hučko, sekretář

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK
ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: podatelna@obecnizbor.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek
Dolejš n vychází v nákladu 900 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 11. 2022
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