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Cyklistický svátek v Nižboru

V sobotu 11. dubna se Panská louka proměnila v rejdiště závodníků kategorie BMX - celkem se jich na 1. závod
Českomoravského poháru sjelo bezmála 180
z Čech, Slovenska a Německa. V průběhu
dne probíhaly kvalifikační i finálové boje
v sedmi věkových kategoriích; nejmladším
bylo kolem šesti let! Přestože přilba,
chrániče loktů a kolen, rukavice či krunýře
jsou v tomhle sportu samozřejmostí (což
připomínáme i „svátečním“ jezdcům), sanitka se objevila dvakrát - naštěstí šlo o nepříliš

Vážení občané,

ze zákona je povinností každého majitele domu, aby měl řádným způsobem
označenou nemovitost přiděleným číslem
popisným nebo evidenčním a každý
včetně vlastníků nebo nájemců bytů
by měl mít řádně označenou poštovní
schránku na písemnosti.
Pokud nemáte čísla domů a chat
v pořádku nebo jsou Vaše schránky polorozpadlé nebo někde dokonce chybí, může
se stát, že Vám nebudou řádně doručeny
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vážná zranění; podle rodičů postižených
i závodníků to prý jinde bývá „hustší“. Nutno přiznat, že některé souboje na trati či
hrůzostrašné skoky byly občas pro stovky
návštěvníků důvodem k zavření očí - ale
i díky tomu měly závody správné napětí. Ve
vložené kategorii „příchozích“ se na stupních
vítězů (zapůjčených MŠ Nižbor) objevili
i reprezentanti místní mládeže. Občerstvení
fungovalo znamenitě, stejně jako ozvučení
či prodejní stánky - celá louka připomínala
zmenšeninu nějakých světových závodů.
volební lístky. Roznášku pro obec většinou
zajišťují brigádníci, kteří neznají místní
poměry a dostávají honorář pouze za
distribuci lístků a nikoliv za detektivní
práci při hledání čísel domů a pátrání,
komu že patří neoznačené a polorozpadlé schránky.
Vzhledem k tomu, že nás v nejbližší
době čekají další volby a s tím i spojená
distribuce hlasovacích lístků, byli bychom
Vám vděčni, kdyby si Ti z Vás, kterých se
toto sdělení týká, vše dali do pořádku.
Obecní úřad Nižbor

Ovšem již v podvečer byla místo u řeky
prázdné, ztichlé a uklizené. V následujících
dnech jste mohli v pořadech ČT (Události
v regionech, X-Treme) opakovaně shlédnout
krátkou reportáž z celé akce. A ohlasy? Podle
všech - včetně místních - se závody i dobře
připravená trať líbily, takže příští rok se
možná dočkáme reprízy.
Závěrem chceme poděkovat všem,
kteří se na zdaru „premiéry“ podíleli: OÚ
Nižbor, dobrovolníkům, ale samozřejmě
i sponzorům, bez nichž by se podobná
akce nemohla uskutečnit: firmám Strabag, VZP, Winko, ING, Sportful, GE Capital a také hřbitovu ve Stradonicích, který
laskavě zapůjčil nepoužívaná čísla hrobů,
u kterých se řadili závodníci.. Děkujeme.
ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ V ODDÍLU
BMX NIŽBOR SE MOHOU HLÁSIT
U PETRA TULACHA, TEL.: 733 772 240.

Dne 20. 6. od 17 hod. se na zámku
Nižbor bude konat koncert komorní
hudby spojený s ochutnávkou vín
z místní Vinotéky U Doktora.
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Nová služba hasičů

Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování
hořlavých látek.
Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje poskytuje od dubna letošního roku
novou službu pro veřejnost - evidenci
pálení prostřednictvím internetu. Nová
služba je určena především pro právnické
a podnikající fyzické osoby, které provádí
spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování
biologického odpadu - příkladně jarní
spalování větví z průklestu ovocných
stromů, pokud tuto činnost nezakazuje
místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající
fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS
opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS
může tato opatření doplnit, popřípadě
pálení zakázat.
Na internetových stránkách HZS
Středočeského kraje - www.hzskladno.
cz (http://hzssk.webrex.cz) si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou
tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení
pálení a splnili svou ohlašovací povinnost
v předmětné věci.

„Bankomat“
CASHBACK

Přes letité pokusy sice Nižbor
„pravý“ bankomat dosud nemá, ale
finanční hotovost si v omezeném
množství můžete vybírat v samoobsluze či u benzinové pumpy (klienti České pošty samozřejmě i na
poštovním úřadu). Celkem nedávno zavedená služba CASHBACK
umožňuje výběr až 1 500 Kč. Podmínkou je samozřejmě platební karta
(VISA, VISA Electron, MasterCard,
Maestro), nahlášení zamýšleného
výběru u pokladny předem a hlavně
nákup zboží v hodnotě alespoň 300
Kč - a pak už dostanete „záchrannou“ částku na ruku, samozřejmě
i s účtenkou s rozepsanými údaji.
Službu jistě ocení nejen domácí,
ale i “švorcoví” turisté, cyklisté „na
suchu“ či naopak „udělaní“ vodáci
(pokud zachránili alespoň kartu...).
Více informací na www.csas.cz
T. Hanák
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Škola usiluje o větší bezpečnost
dětí na silnicích

Začátkem dubna proběhla v místní škole preventivní přednáška na téma Bezpečnost
dětí na silnicích. Tyto přednášky pořádá policie ve spolupráci s BESIP a probíhají v celém
berounském okrese. Podnět k uspořádání přednášky v nižborské škole dalo Rodinné centrum Makovice ve spolupráci se školou. Přednáška plynně navazuje a doplňuje projekt „ Na
zelenou - Za bezpečný Nižbor“, jehož smyslem je zvýšit dopravní bezpečnost na silnicích.
Přednáška byla určena pro první
a druhou třídu. Příjemným překvapením
byla vhodně zvolená živá a nenásilná forma výuky. Děti byly formou hry
a vtipných otázek vedeny k ujasnění si
základních pravidel chování na silnicích jak bezpečně jezdit na kole, proč je nutné
používat autosedačku, jak se rozhlížet při
přecházení silnice, co mají děti dělat, když
slyší sanitku a jsou u přechodu, atd.  
Kromě bezpečnosti v dopravním provozu se děti také seznamovaly s policejními hodnostmi, povídaly si o tajných
agentech, o osobní ochrance, učily se, jak
poznat policistu, co dělat, když jsou svědky
něčeho podezřelého… Všechny rozesmála
odpověď jednoho žáka na otázku, co mohou hledat žabí muži (poříční policie) ve
vodě: „No přece mrtvoly!“.
V závěrečné části týkající se prevence
drobných přestupků a krádeží policisté
dětem ukázali, jak se snímají otisky prstů,
jak se hledá pachatel a jaké stopy po sobě
může zanechat. Děti si zahrály na zloděje
a zkoušely vymyslet způsob, jak zmizet
beze stopy. Neúspěšně.
Můžeme jen doufat, že podobných
zdařilých společných akcí usilujících
o bezpečnost dětí v Nižboru bude v budoucnu přibývat. V současné době se připravuje
další rozsáhlejší přednáška ve spolupráci

s Policií ČR pro žáky 3.-5. tříd a zjišťují se
možnosti dopravní výchovy pro mateřské
školky. Na základě podnětu vzešlého ze
strany školy podalo Rodinné centrum Makovice dodatečnou žádost o zapracování
návrhu řešení složité dopravní situace před
nižborskou školou a školkou do dopravně
bezpečnostního konceptu celé obce, který
je v současnosti připravován odborným
týmem v rámci projektu Na zelenou. RC
Makovice děkuje škole za vstřícnost a bezproblémovou komunikaci při jednáních
a za její ochotu podílet se aktivně na projektu Na zelenou - Za bezpečný Nižbor.
Andrea Lexová, Martina Bozemanová
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Děti zmapovaly nebezpečná místa v obci

Zástupci rodinného centra Makovice z Nižbora v okrese Beroun 19. května předali zastupitelům dopravní studii, která vznikla na základě
požadavků dětí na zvýšení bezpečnosti v obci. Rodinné centrum Makovice tím ukončilo první část projektu podpořeného v rámci grantového
programu Na zelenou Nadace Partnerství, jejímž generálním partnerem je již třetím rokem finanční skupina AXA.
Na českých silnicích zemře každoročně
kolem třiceti dětí a tisíce dalších utrpí vážná
nebo lehčí zranění. „Grantový a asistenční
program Na zelenou je zaměřen především
na zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do
školy a na zlepšení životního prostředí
v okolí školských zařízení. Rodinné centrum Makovice je jedním z 10 zařízení
v   České republice, které uspěly se svým
projektem v letošním grantovém kole, ve
kterém se nám sešlo 50 přihlášek“ popsal
Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství a dodal, že více informací
naleznou zájemci na adrese   www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.
Děti v Nižboře s pomocí dospělých
vytvořili souhrnnou mapu obce a označili
místa, která považovali za nebezpečná.
Tuto mapu předali dopravnímu odborníkovi ze společnosti EDIP, který na
jejím základě zpracoval dopravní studii,
kterou dnes prezentoval zástupcům obce.
Návrhy se bude zabývat příslušný odbor
dopravy, policie a zastupitelstvo. Nižbor

Krátce ze školy
V měsíci dubnu a květnu   2009 se žáci
ZŠ Nižbor zúčastnili mnoha akcí.Velice
zajímavá byla 2. 4. beseda s Policií ČR,
o které píšeme na 2. straně.
6. 4. žáci soutěžili na ZŠ Tmaň ve
velikonoční dekoraci.Vytvářeli jarní výzdobu a připomněli si velikonoční zvyky
a tradice.
17. 4. žáci první, druhé a třetí třídy
malovali obrázky do výtvarné soutěže „PO
očima dětí“. Za krásný obrázek Kateřina
Koldová  získala 3. místo.
V závěru měsíce dubna se budoucí
předškoláci přišli podívat na vyučovací
hodinu v první třídě. Odcházeli moc spokojeni a natěšeni na září, kdy se z nich
stanou opravdoví školáci.
13. 5. byl pro čtvrtou a pátou třídu dnem
sportovním.Vypravili se na ZŠ v Karlštejně,
kde se konal turnaj ve vybíjené. Zúčastnila
se ho 4 družstva - ZŠ Nižbor, ZŠ Hýskov,
ZŠ Tmaň a ZŠ Karlštejn. Naši žáci vybojovali svým výkonem zasloužené první
místo.
V měsíci červnu nás čeká ještě jedna
velice příjemná akce, a to škola v přírodě.
Tentokrát se budeme kochat krásami
Krkonoš-Benecka.
ZŠ Nižbor

www.obecnizbor.cz

tak získá kvalifikovaný podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav.
Byly vytipovány dvě nejnebezpečnější
místa v obci -  železniční přejezd při vjezdu do obce od Berouna a centrum obce,
kde je největší pohyb chodců, ale chodník
je pouze na jedné straně. Auta projíždějí
místem neúměrně rychle, kolem školy ani
není snížená rychlost, před obchodem není
respektován zákaz stání, popsala místní
dopravní rizika paní Andrea Lexová z centra Makovice, zodpovědná za projekt.
„V uplynulých dvou letech jsme si ověřili,
že je o projekt ze strany škol a dalších
zařízení, které pracují s dětmi, velký zájem
a že má smysl v něm pokračovat. Chceme
být společensky zodpovědnou firmou tam,
kde působíme a projekt Na zelenou je
skvělou příležitostí přispět k bezpečným
cestám dětí do škol. Jsme velice rádi, že
můžeme v podpoře projektu Na zelenou
pokračovat i v tomto roce,“ říká ředitel
PR a komunikace finanční skupiny AXA
Marek Zeman.
kontakt: Radek Patrný, dopravní program
Nadace Partnerství, tel.: 274 816 727,
e-mail: radek.patrny@nap.cz
Nadace Partnerství je nejvýznamnější
česká nadace podporující projekty
udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své
existence podpořila formou nadačních
příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun
už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů
i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými
nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku,
Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.
Vaše rozhodnutí mění svět! Podpořte
Nadaci Partnerství.
Zašlete SMS ve tvaru DMS ROK
STROM na číslo 87 777. Více: www.nadacepartnerstvi.cz/dms
Dopravní program Nadace Partner-

ství byl založen jako reakce na současný
stav automobilové dopravy u nás, který
se ukazuje být z dlouhodobého hlediska
neudržitelný. V rámci svých aktivit se
zabývá podporou ekologicky šetrných
způsobů dopravy (veřejná osobní doprava,
cyklistika, chůze), zklidňováním dopravy
ve městech a obcích a bezpečnými cestami
do škol.
Grantový a asistenční program Na
Zelenou byl inspirován příklady z Velké
Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky
na základních školách v Praze. Cílem
grantového programu je zvýšit dopravní
bezpečnost dětí při cestě do školy. Dopravní program Nadace Partnerství chce
prostřednictvím programu Na zelenou
pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke
svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol.
Generálním partnerem programu Na zelenou se stala finanční skupina AXA.
AXA v České republice
působí
prostřednictvím penzijního fondu, životní
pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením
na neživotní pojištění) a investiční
společnosti. AXA životní pojišťovna má na
českém pojišťovacím trhu stabilní pozici.
Objem aktiv pod správou životní pojišťovny
ke konci roku 2007 činil 5,3 miliardy Kč.
Počet smluv AXA životní pojišťovny v roce
2007 přesáhl 150 tisíc. AXA pojišťovna je
nejmladším členem skupiny AXA v ČR,
na trh vstoupila v roce 2008. AXA penzijní
fond ke konci roku 2007 spravoval aktiva
v hodnotě 32,2 miliardy korun. Udržuje
si tak stabilně pozici jednoho z největších
penzijních fondů na českém trhu. Celkově  
využívá služeb AXA penzijního fondu více
než 577 000 klientů. V současnosti spolupracuje AXA penzijní fond s více než 660
zaměstnavateli. AXA investiční společnost
na českém trhu působí od roku 2007, a na
konci roku měla již 9 000 klientů. Aktiva
pod správou AXA investiční společnosti
představují více než 37 miliard korun.

Sdružení zaměstnanců sklárny Nižbor
připravuje na září tyto akce:

4 zájezd do divadla v Karlíně na obnovenou premiéru operety
“Polská krev” dne 19. 9. od 15 hodin
4 zájezd do sklípku na Moravě se uskuteční 26. - 27. 9.
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Jaká ruka, takové dílo!

Jedna nepochybně dětská ruka takto zohyzdila opěradlo linkového autobusu a desítky dalších rukou hyzdí už řadu let každou
rovnou plochu, která takovým umělcům
padne do oka. Fotky těch čmáranic jsou
zbytečné, jsou k vidění ve kdekteré vsi
i v každém městě. Když se mladí kazisvěti
vyřádějí na šedé betonové ploše pod mostem,
to až tak příliš nenaštve. Ale když začmárají
k nečitelnosti orientační tabule, velké mapy
pro turisty, jízdní řády na zastávkách, to
naštve. To je bezohledné vandalství, škodící
stovkám lidí, ať si tomu sprayeři říkají
jak chtějí. Naše babička říkávala: Jména
hloupých na všech sloupích…
A teď pro porovnání: Na dalším snímku z Nižbora je také výsledek tvořivosti
lidských rukou, přesněji výsledek spolupráce dětí a dospělých, které je skutečným
zkrášlením plochy veřejné, a to Panské
louky. Bylo tam holé parkoviště, v létě bez
kousíčka stínu. Nápad vzešlý od maminek

z nižborského mateřského centra Makovice
se ujal, zájemců bylo víc než dost.
Jaký to byl nápad? Rodinka s dětmi,
nebo dvě rodinky dohromady si zakoupily vzrostlý třímetrový stromek, hloh,
jeřáb nebo jiný hezký, s potřebným balem
hlíny. Něco zlaťáků ze svého rozpočtu
přidala obec. Zahradnická firma přivezla,
maminky, tatínkové a děti vykopali jámu,
firma poradila jakou, zasadili stromek, vytrvale běhali pro vodu do řeky a dílo je už
měsíc na světě. Bude krášlit Nižbor dlouhé
roky. Cedulka na ohrádce každého z osmi
stromků prozradí, čí ruce ho vysadily.
Plán na další zkrášlení Nižbora už existuje, ale pár hodných patriotů - sponzorů
zatím chybí. Když to vyjde, budou se cyklisté na obcí chystané cyklostezce projíždět podél řeky v příjemné aleji hezkých stromků,
které vysadí možné stejné, možná i další
ochotné ruce nižborských rodin.
J. Lukeš

Skvělý maškarní rej

Dne 18. dubna se uskutečnil v restaurantu Keltovna MAŠKARNÍ REJ,
který pořádal myslivecký spolek Habrový potok. Účast byla nad veškeré
očekávání obrovská, sešlo se zde asi 120
masek, které rozhýbal k tanci a rejdění
Pavel Kliment. Navštívilo nás několik
vodníků, hokejistů, čarodějnic, indiánů
a také Červená Karkulka s vlkem
a spousta dalších originálních masek.
Kolem jedenácté hodiny noční
bylo slíbené odmaskování a vyhlášení
nejlepší masky. Tu získal Milan Malý za
starou bábu - zdařilost jeho díla můžete
sami posoudit. Pro velký úspěch se bude
maškarní rej opakovat v příštím roce.

Rybáři závodili

V sobotu   16. 5 se konal 6. ročník
rybářských závodů, které pořádala MO
ČRS Nižbor. Na prvním místě  se umístil z
82 závodníků z celé republiky Milan Mendel z MO Rakovník, který získal 2010 bodů
(1cm = 1bod). Na druhém místě skončil
Radek Richter z MO Křivoklát a třetí  místo
obsadil Hynek Pýcha také z MO Křivoklát.
Jako nejlepší žena se na 22. místě umístila
pí. Dudášová z MO Jesenice, která získala
555 bodů.
Na 11. místě jako nejlepší z nižborských
rybářů skončil   Antonín Lukeš nejmladší,
který získal 803 bodů. Nejmladší účastnice
Adéla Malá z MO Křivoklát skončila na
pěkném 41. místě s počtem 271 bodů.
Celkem se nachytalo 29 613 cm délky ryb.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na závodech podíleli, zejména
sponzorům, bez kterých bychom závody
těžko uskutečnili. Všem příznivcům Petrova cechu děkujeme za účast a těšíme se na
setkání v příštím roce.
Jaroslav Sevald
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Vzpomínka na badání Aloise Martinovského
část šestá - Valdštejnská zbrojovka

pokračování z minulého čísla
Roku
1685
získal
Křivoklátsko,
společně s nižborským panstvím, mocný
feudál Arnošt Josef, hrabě z Valdštejna,
místodržitel království. Zkušený a vlivný
se chopil každé   možnosti, jež mu nové
panství přinášelo. Byl tvrdým až bezohledným pánem svých poddaných. Sužoval
je zvyšováním robot, zvláště potažních.
V panských železárnách ve Staré a Nové
Huti došlo k nárůstu výroby. V letech 1695
až 1697 se odtud vyvezlo do valdštejských
držav v severních Čechách na 1300 vozů
železa. Po otcově smrti převzal roku 1708
všechna panství Jan Josef, nejvyšší zemský
maršálek. V Duchcově založil továrnu na
zbraně. Železo tam dodávaly zdejší hutě.
Protože dovoz na tak značnou vzdálenost
byl drahý, rozhodl Valdštejn zřídit zbrojovku
přímo v Nové Huti. Ostatně na vojenských
dodávkách se tu pracovalo již dříve. Z roku
1706 se zachovaly záznamy   o objednávce
120 ti a 90 tiliberních střel. Druhá podobná
zpráva je datována 9. prosince téhož roku.  
Nová továrna byla postavena roku 1712
na dvou místech.Původní budova jedné
z dílen se používá dosud. Je to čp. 13, známé
pod pomístním jménem „Stará škola”. To je
ovšem připomínka až pozdějšího využití budovy. Prvotní označení „Ve fabrikách” zachytil kronikář v zápisu z roku 1822. Píše,že
tento název tehdy užívali již jen nejstarší
pamětníci. V přízemí budovy,vystavěné pod
„Hořejším rybníkem”,   byly umístěny provozy a v poschodí bydleli dělníci, většinou
němečtí přistěhovalci. Druhá dílna se nacházela asi v budově nebo alespoň v prostoru
dnešního čp. 29 „V podhrází”. Pohonnou
sílu zajišťoval „Pivovarský rybník” první
z řetězu čtyř nádrží na Habrovém potoce.
Zpráva komise z roku 1715 praví, že je zde
u zámečníka Krause rourovna. Nyní prý
pracuje jen do zásoby a nepřijde-li nová
vojna, továrna zanikne. Zajímavé podrobnosti se dočítáme ve „Zúčtování nákladů
nižborské továrny na pušky do října 1715”.
Uvádí se výčet výrobků a mezd na ně.   96
hlavní po 1 zlatém a 12 krejcarech, další
opracování pažbařem po 18 krejcarech, 391
vizikových uzávěrů po 1 zlatém a 6 krejcarech, 462 viziků po 21 krejcarech, 779
pažeb po 28 krejcarech, 1 vzduchovka za
10 zlatých, 1 zkušební puška pro grenadýry
za 5 zlatých, 1 zkušební puška pro zbrojního důstojníka za 4 zlaté ,pažby na tyto
pušky za 4 zlaté,5 hlavní za 6 zlatých. Vše za
sumu mezd 1128 zlatých a 20 krejcarů. Na
zbraních pracovali mistři puškaři Jiří Kraus,
Ondřej Kolwitz, Antoni a mistr pažbař Josef
Frantz. Jednalo se o armádní dodávky.
Zbraně se posílaly do císařské zbrojnice
v Praze. Zde je přejímal zbrojní důstojník.
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Přesto však docházelo k tomu, že velitelé
pluků odmítali některé kusy převzít. Tu bylo
ústí hlavně příliš široké, onde zase malé,
pánvička tu hluboká, jinde opět mělká a tak
všelijak. Valdštejn připisoval tyto stížnosti
působení konkurenčních výrobců.
Zdá se, že obava vyslovená komisí,byla
odůvodněná. Dopisem ze 30. září 1720
sděluje válečná rada Valdštejnovi, že se
proslýchá, že hodlá zastavit zbrojovku
v Nižboru. Má podat zprávu, proč tak
chce užitečnou továrnu zrušit. Zároveň se
naznačuje, že podobné rozhodnutí by bylo
císaři nemilé. Potíže s odbytem byly ale
asi tak velké, že zbrojovka byla ještě toho
roku zastavena. V kalkulaci, postavené
na zkušenostech z předcházejících válek
o španělské dědictví Habsburků, nevyšlo
vše podle představ. Osm let novohuťské
zbrojovky bylo krátkou epizodou v historii
obce. Většina řemeslníků, které sem povolal Valdštejn jako odborníky na zbrojířskou

Klubíčko pomáhá
i nižborským občanům
Většina lidí pokládá zdravou a fungující rodinu za samozřejmost. Samozřejmé
je také to, že rodiče zvládají dávat svým
dětem potřebnou péči. Mezi námi je
však nemalá část rodin se zdravotně
postiženými dětmi, pro které je zajištění
péče o své děti velmi náročné a leckdy
i nad jejich síly. Jejich zdravotně postižené
děti, mnohdy již v dospělém věku, si bez
pomoci neobstarají ani základní lidské
potřeby (stravování, hygienu apod.)
Právě takovýmto rodinám a jejich blízkým nabízí pomoc berounské Klubíčko.
Tam kde začíná zdravotní hendikep, nastupuje se svojí pomocí osobní asistent.
Kde rodina nezvládá péči o své zdravotně
postižené dítě, kde rodiče pracují, je k dispozici denní případně týdenní stacionář.
Kde je potřeba, Klubíčko nabízí odborné
terapie (canisterapie, hipoterapie, craniosacrální terapie apod.). Kde není možnost
veřejné dopravy z důvodu bariérovosti,
případně klient nezvládá z různých
důvodů veřejnou hromadnou dopravu,
přijíždí klubíčkový bezbariérový mikrobus. Kde není možná účast dítě z důvodu
zdravotního postižení na běžném letním
táboře nebo na pravidelném kroužku,
nabízí Klubíčko tábory a kroužky
přizpůsobené potřebám osob se zdravotním postižením.
Život s postižením si nikdo z nás nevybírá, prostě se tak děje a myslím, že je velmi
důležité nezůstat v této situaci sám. Do be-

práci,se opět vystěhovala. Zůstal zde jen
puškař Kraus. Udržoval zbraně lesnického
personálu, pušky vrchnostenských úředníků
a pravděpodobně i dalších zákazníků. Tomu
by nasvědčoval zápis o řízení s nižborským
kaplanem a několika panskými služebníky
pro porušení honebních předpisů. Ctihodný otec si dával ke Krausovi nejen opravovat pušku, ale často si dával u něho přistrojit
upytlačenou zvěřinu. Páter Václav byl vůbec
povedený kumpán, holdující karbanu,
nemírnému pití a jiným světským neřestem.
Při návratech z nočních toulek se choval
na zámeckém nádvoří velice pohoršlivě
a užíval „neparlamentárních výrazů” jak
šetrně přetlumočil písař křivoklátského hejtmana výpověď ponocného do protokolu
25.  května 1727. V ten čas už mohly podobné lapálie jen oživit blednoucí vzpomínku
na novohuťskou fabriku na flinty.
Alois Martinovský
Zdeněk Mariancius
rounského Klubíčka se od pondělí do pátku sjíždějí klienti z Berounska, Hořovicka,
Kladenska, v současnosti služeb využívá
i několik rodin z postiženými dětmi
z Nižbora a Stradonic.
Klubíčko se snaží všemi svými
poskytovanými službami naplňovat své
hlavní poslání, jímž je podpora rodin
pečujících o blízkého se zdravotním
postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života
rodin se zdravotně postiženým členem.
Dle odborné terminologie poskytuje
občanům tyto sociální služby: osobní
asistence, odlehčovací služby, denní
stacionář, týdenní stacionář, poradenství
a sociálně terapeutické dílny.
Co napsat závěrem? Jsme vděčni obci
Nižbor a paní starostce za vstřícnost
a za finanční podporu naší činnosti
pro nižborské občany. Sociální pomoc pro zdravotně postižené je totiž
velmi nákladná. Nákladné je zajištění
nepřetržité celodenní péče, nákladné jsou nezbytné speciální pomůcky
a terapeutičtí odborníci. Rádi v Klubíčku
přivítáme každého, kdo nám bude chtít
v této smysluplné a potřebné pomoci.
Více se dozvíte na www.klubicko.org
a tel. 322 312 701.
Jana Lešuková, Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Klub Klubíčko Beroun
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Keltové opět slavili na nižborském zámku

V sobotu 25. dubna se v Informačním centru keltské kultury
na zámku Nižbor uskutečnil jubilejní pátý ročník oslav keltského
svátku Beltine, kterými zde byla zahájena již šestá návštěvnická
sezóna. Celé odpoledne a podvečer probíhal na nádvoří zámku
i v prostorách Informačního centra zajímavý program. Diváci
mohli sledovat nejen napínavé souboje keltských bojovníků, ale
také komické výstupy se zpívajícími a tančícími bojovníky, to vše
v podání sdružení Tua Deargh. Do některých scének navíc členové
této skupiny zapojili i přítomné diváky. Nechyběli ani řemeslníci
v dobových kostýmech, kteří předváděli své dovednosti. Každý tak
mohl sledovat práci kováře, tkaní či výrobu šperků. Velký úspěch
u publika sklidilo každé živé vystoupení hudební skupiny Dick
O´Brass a hudební skupiny Kelská vinice. Hudebníky na pódiu
střídaly děti, které se zapojily do pěvecké soutěže o stradonického
Superbarda. Této obdoby populární soutěže se zúčastnilo mnoho nadaných malých zpěváků, kteří se dočkali obrovského potlesku, a tak bylo těžké vybrat jediného vítěze. Vyhlášeno bylo tedy

více vítězů a ti si závěr zazpívali společně. Také soutěž v hledání
keltských mincí roztroušených po nádvoří zámku se těšila velkému
zájmu dětí. Příznivci irského tance se sešli ve velkém sále zámku
a nadšeně sledovali vystoupení taneční skupiny GalTir. Někteří diváci se pak postavili na pódium spolu s tanečníky a pod jejich vedením se učili vybrané taneční kroky. V rámci oslav byla veřejnosti
představena nově nainstalovaná výstava Doba železná je doba
železná – počátky železářství. Tradičně velmi oblíbená archeologická dílna pro děti, situovaná na horním nádvoří, byla neustále
v obležení „malých archeologů“, toužících odkrýt poklady, skrývající
se pod vrstvou zeminy. Odměnou návštěvníkům, kteří na zámku
zůstali až do setmění, byla úchvatná ohňová show s lany, loučemi,
tyčemi a jinými ohnivými „hračkami“ v podání skupiny Samhain
on Fire. Oslavit s Kelty Beltine na Nižboře přišlo v sobotu téměř
osm set lidí. Další keltské oslavy, tentokrát svátku Lughnasad se zde
uskuteční 25. července. (Foto Jan Lukeš)
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Milá paní, tady chcípnul pes...

Takových plačtivých hlasů by se před „sámoškou“ a v dalších
sněmovních místech dalo vyslechnout nemálo. Pokračují zpravidla
takto: „Mládež má jen ty svý diskotéky v hospodě a co se dělá pro kulturní život nás ostatních?“
Mohl bych oponovat: „Ten pes, milé paní, bude u vás možná zakopanej…“ To je o psu jiné známé české úsloví . Je o tom, že něco, co není,
by být klidně mohlo, jen kdyby se někdo našel a přičinil, aby to bylo,
jenže ten někdo pořád není… Čím se dá oponovat, uvedu za chvilku.
Ty milé paní s taškami pak chvilku odpočívají na lavičce a vzpomínají,
jaká to byla jinačí kultura tenkrát za jejich mládí. „Bejvaly bály, třeba
každoročně baráčnickej, zatančili jsme si společně českou besedu, v krojích, to byla přece taková krása! Nebo tancovačky o posvícení, na návsi
vyhrávala dechovka starýho Bláhy skoro do rána, pamatujete? Nebo ty
zábavy - myslivecká, josefská, lesácká, rybářská, fotbálistů, nebo sokolský šibřinky - tam se vždycky něco nacvičilo s naší omladinou, nejenom
hejsalo a řečnilo…Bejvalo jich ouplně plný hřiště, všichni v sokolských
krojích, kde je jim asi konec. Kdepak dneska, kdo by něco nacvičoval ve
svým volnu, kde by ho taky v tom fofru života měl vzít.. A pamatujete,
když se cvičilo na Spartakiádách? Když jsem pak viděla v televizi ten
nabitej Strahov, ty malý krásný zdravý haranty, já vám musela brečet …
Jó milá paní, to já taky, ale prej to byla jen politicky výhodná šaškárna
pro svět, to prej jsme všichni museli a basta, taková blbost, no řekněte,
netěšila jste se na každý vystoupení jak ten malej harant?“
Tady kus pravdy mají. Po sametce, jestli mě paměť neklame, vysílala televize kousky reportáží z cvičení dospělých na Strahově jen
jednou a to úmyslně zrychleně, jako grotesku, a ty půvabné caparty
ani jedny. Inu vlády se střídají, ale trezory na politicky závadné filmy
přežijí každou. Pouze se prostřídává obsah.

Nic z toho se vrátit nedá, s tím se paní na návsích budete muset
smířit. Baráčníci a baráčnice nezastavitelně vymírají, českou besedu
už asi neumí nikdo. I kdyby, bůhvíjak by ji dnešní mladší generace
přijaly. Nejrůznější sportovní a kulturní spolky se svými bály odnesl
čas, mnohé se časem rozpadly. Ztratily členstvo, ztratily svá zázemí,
když se z kluboven v našem polistopadovém Zimmerfreilandu i později
staly přes noc erotic-shopy, masážní salony a sekáče. Ty už mnohé zase
zkrachovaly, jenže pronájmy se nekřesťansky zvýšily. Herny a bary to
platit ze svých zisků můžou, ale pěvecký spolek nebo divadelní soubor?
Jen z členských příspěvků, bez dotací a bez sponzorů?
Teď babo raď. Ale ti milí nespokojenci mají řešení na dosah. Všude
se dá zastavit u velké informační tabule, vývěsní skřínky, výlepní plochy
plné plakátů, výzev, reklam a pozvánek. Ten, kdo se zastaví, důkladně
ty pozvánky a informace pročte, chcíplého psa by cítit nemusel. Otevřít
si v pokojíčku školou povinné ratolesti webovou stránku na adresách
domovské i okolních obcí a měst nemusí být až tak velký problém.
Tam jsou informace v jednom houfu. Regionální noviny o sportovních
a kulturních událostech - soutěžích, přehlídkách, výstavách, besedách,
výpravách, kromě neděle každý den nepíšou? A co se nakonec vyloupne?
Všude se něco v domácím sportu a v kultuře děje, jenže dospělé
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genarace po práci a důchodci po ranním nákupu zasednou k televizoru, školáci co nejřív k počítačům. Jistě ne úplně všude, zahrádky taky
potřebují něco času. Jsou i viditelnější výjimky. Příkladmo:
Obec Nižbor. Spolu se Stradonicemi a Žloukovicemi má 1680
obyvatel. Má pro ně svou Sokolovnu, dvě hřiště, hotel, jednu konečně
vzkříšenou hospodu, malou knihovnu a krásný zámek. Má školu, má
školku, kde děti prožívají stále něco zajímavého navíc. Protože má svou
Ivanu Mazancovou. Mívala kemp, ale smetla ho povodeň. Zato má
v těch místech prvotřídní BMX dráhu pro malé jezdce na speciálních
kolech. Vybudovala ji nedávno obec ve spolupráci s patrioty jako je
herec Tomáš Hanák. Mívala loutkovou scénu, ale její unikátní drahé
loutky jsou pořád ještě bezdomovci. Má dosud principála Láďu, který
už s tím chtěl desetkrát praštit, ale nacvičil zase novou pohádku pro
mrňata, premiéra byla v sobotu. Líbila se a už chystá s místními
loutkáři další. Jedna z posledních skláren v Čechách ještě žije a má
svůj klub zaměstnanců. V neděli se vrátili ze zájezdu do Divadla na
Fidlovačce nadšeni z nádherného muzikálu Divotvorný hrnec. Mají
totiž svou Jitku Bornovou. Obec má svůj spolek zahrádkářů, který udivuje každoročně laiky i odborníky krásnými podzimními výstavami.
V Sokolovně je klubovna občan. sdružení Makovice. Maminky jsou
agilní a nevzdychají, že se v obci nic neděje. Raději organizují výpravy,
pracují a hrají si s dětmi, které se do školky nevešly, ale nejen s nimi.
Připravily a před týdnem odevzdaly do rukou starostky výsledky
průzkumu mezi rodiči a školáky, co by zvýšilo bezpečnost na silnicích a v ulicích obce. Dnes už se návrhem zabývají vyšší odpovědná
místa. Sokolovna a přilehlá hřiště jsou obsazena celoročně místními
sportovními oddíly, kterých je dvanáct a úspěšně bodují v okresních
přeborech. O letních víkendech hostí Sokolovna i přes noc mladé Sokoly a další výletníky z blízka i z daleka. To protože má organizátorku
Jitku Lukešovou, náčelnici. (Jde o shodu jmen, nikoli úlitbu manželce)
Uvnitř zrekonstruovaného zámku se stále něco děje, nejen v unikátní
expozici o světě Keltů. Svatby i vítání nových občánků, besedy, výstavy.
Nyní stále častěji i koncerty, několikrát za rok. Ten poslední byl v tuto
sobotu. Poprvé nově, na rozdíl od předcházejících vystoupení celých
sborů byl komorní, s pěti účinkujícími, a byl vyslechnut se stejným dojetím a stejně byl nadšeně všemi posluchači přijatý. Nebylo divu, když
obecenstvo nebylo nejmladší a jako přídavek na závěr uslyšelo svoji zamilovanou píseň Čechy krásné, Čechy mé dokonale zazpívanou.
Takže milé paní před samoobsluhou, jakož i další truchlící nad zaniklou kulturou a nad vaším chudým vyžití, ruku na srdce. Neděje se
u vás opravdu nic ? Jo možná že by se něco dělo, ale nejsou lidi? Tak je
vytypujte a přemluvte, ať se nebojí a pustí se do toho, aby něco bylo.
Nebo to zkuste sami. Kdo ví, co dokážete, když něco pro spoluobčany
zajímavého umíte. Pročpak jste nebyli na posledních sokolských
šibřinkách v Sokolovně? Na nedávné besedě, koncertu, výstavce ve
škole, ani jste nebyli v neděli zafandit si na hřišti domácímu mančaftu?
Že byste propásli svůj zamilovaný seriál? Pak ovšem nezbývá než si
čuchat chcíplého psa dál.
Jan Lukeš, Nižbor
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Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 5. března 2009

Schvaluje:
� Vyvázání bytových domů č. p. 30, 142,
143 ze zástavní smlouvy č. 40740411-Z u
SFŽP ČR.
� Zařazení bytových domů č. p. 30,
142,143 v Nižboru do prodeje dle zákona
č. 72/1994 Sb.
� Výsledek hospodaření obce za rok 2008.
� Rozpočet na rok 2009.
� Výši odměn pro neuvolněné členy ZO.
� Podání žádostí o dotace na obecní projekty dle přílohy tohoto usnesení.
� Odprodej nově vybudovaného vodovodu v Nižboru firmě VaK Beroun, a.s.
� Výsledek provedené inventarizace.

� Odkoupení pozemku p.č. 186/2 v k.ú.
Žloukovice.
� Odprodej pozemku st.p.č. 629 v k.ú.
Nižbor.
� Odprodej části pozemku p.č. 319/2 v k.ú.
Žloukovice.
� „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ a podání žádosti o udělení dotace
na Up-grade pracoviště Czech Pointu na
OÚ Nižbor.
� Umístění reklamního panelu na trafostanici v Nižboru.
� Finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč pro
DD V Zahradách Zdice.

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 7. května 2009

Schvaluje:
� Prodejní ceny za 1 m2 podlahové plochy
bytových jednotek v domech č.p. 30, 142,
143.
� Prodejní ceny pozemků v souvislosti
s prodejem bytových jednotek v domech
č.p. 30, 142, 143.
� Zásady č. 3 pro prodej domů a bytů
v majetku obce Nižbor, podle zákona č.
72/1994 Sb.
� Postup při prodeji bytů.
� Rozpočtová opatření č.1.
� Závěrečný účet obce za rok 2008 bez
výhrad.
� Odprodej pozemku p.č. 89/11, ostatní
plochy, o výměře 36 m2 v k.ú. Nižbor.
� ZO schvaluje odstranění nesrovnalosti
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v ÚP obce, v k.ú. Stradonice , týkající se
rozvojové plochy S 04 dle podmínek uvedených v bodě 5 b zápisu.
� Darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Římskokatolickou farností Berouna
a Obcí Nižbor.
� Odkoupení zdroje pitné vody, vrtu V2 na
pozemku p.č. 428/6 v k.ú. Nižbor od podniku Rűckl Crystal a.s.
� Odkoupení odděleného dílu „a“
z pozemku p.č. 386/2 o výměře 8 m2 za
stanovenou odhadní cenu.
� Pronájem části pozemku 383/1 v k.ú.
Nižbor.
� Podání žádostí o dotace z Krajského
úřadu a přijetí již přidělených dotací.

Životní jubilea
červenec - září 2009
Sýbová Eliška		
Sevaldová Zdeňka
Razímová Marie		
Kalina František		
Špotová Marie		
Skuhrovec Václav
Nedomlelová Olga
Šmídová Věra		
Landová Milena		
Blovská Libuše		
Kučera Vladislav		
Holá Miluše		
Dejnožková Jiřina
Faulová Marie		
Brindlerová Věra		
Haklová Věra		
Kazdová Jana		
Řečínská Božena		
Haltmar Petr		
Boušková Marie		
Květinová Marta		
Rejzek Jiří		
Goldammerová Milada
Tykačová Marie		
Landová Bohunka
Jungmannová Zdeňka
Dušková Jaroslava
Lukešová Hedvika

81 let
84 let
86 let
80 let
85 let
75 let
70 let
70 let
85 let
95 let
81 let
87 let
82 let
81 let
75 let
87 let
70 let
88 let
75 let
84 let
81 let
83 let
88 let
81 let
80 let
70 let
81 let
70 let

Sběr nebezpečného
a velkobjemového odpadu

Termín konání: SOBOTA 13. června 2009
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE - u bus. zastávky  8.30 - 8.40
STRADONICE - na návsi           8.50 - 9.00
NIŽBOR
- na bus. otočce u mostu             9.10 - 9.30
- Šňárová - na otočce busů          9.40 - 9.50     
Zdarma bude prováděn sběr
(z jedné domácnosti):
- staré nátěrové hmoty a ředidla
- znečištěné hadry
- výbojky, zářivky
- odpadní oleje (max. 10 l)
- televizory (max. 1 ks)
- mrazáky (max. 1 ks)
- ledničky (max. 1 ks)
- pneumatiky (max. 4 ks)
- vyřazená elektrotechnika obsahující
   nebezpečné látky (max. 2 ks)
- autobaterie
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!!!
Odkládat materiál určený ke sběru
předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor

www.obecnizbor.cz
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SK Kelti Nižbor bojují v Kladenské okresní lize

Kelti Nižbor završili svojí pouť základní částí Kladenské okresní hokejbalové ligy bez porážky v základní části.
V jarní části soutěže ztratili body pouze s rezervním celkem
Slaného po remíze 4:4 a porážce na nájezdy. Jinak si tým Keltů
připisoval jedno vítězství za druhým a získal tak po zásluze
první místo v soutěži. Celkové skóre 190:38 je vcelku úctyhodným výkonem.
Ovšem soutěž pokračovala v květnu zápasy play-off
a Nižbor ve čtvrtfinálové sérii s Kozlem Unhošť jasně dominoval, když si v sérii na tři vítězné zápasy   připsal tři výhry
(9:0, 5:0, 14:1).
Soupeřem v semifinále, mnohými označovaným jako
předčasné finále, se utkal s týmem Likatronic Slaný „B“, jež
v této soutěži dva roky po sobě nenašel přemožitele. Slaný,
posílené o hráče hokejové extraligy, bylo pro Nižbor tvrdým
oříškěm. Všechny zápasy měli jednoho společného jmenovatele, přesilové hry. Zatímco Keltům se nedařili, hráči Slaného
v početní výhodě nastříleli polovinu branek. Soupeř Nižbora
rovněž dokonale využil svých zkušeností z let minulých a sérii
rozhodl ve třech zápasech (2:5, 3:5, 2:4).

Nižborský pohár 2009

Mládežnického hokejbalového turnaje pořádaného Občan-ským sdružením
Hokejbal na Berounsku a klubem SK Kelti
Nižbor se zúčastnily čtyři týmy, všechny
v kategorii žáků 8.-9. tříd základních
škol. Za krásného počasí se spolu jednotlivé celky utkaly nejprve v základní
skupině, ve které si první místo připsali
Berounští Medvědi „A“, kteří nepoznali
hořkost porážky, druhou příčku obsadili
Berounští Medvědi „B“, třetí příčka patřila
HC Nižbor, který v zahajovacím utkání
porazil poslední tým základní skupiny,
hýskovský Energizer.
V semifinálových soubojích si favorizované týmy Berounských Medvědů
se svými protivníky poradily bez obtíží.
Nejprve nezaváhal celek áčka, jenž nenechal nic náhodě a porazil Energizer
6:1 a posléze „B“ tým porazil HC Nižbor
vysoko 9:0.
Souboj o třetí místo svedl dohromady
HC Nižbor a Energizer. Nižborským
mladíkům se ale vůbec nepovedl vstup
do zápasu. V rozmezí třetí až páté minuty inkasovali čtyřikrát a i přesto, že se
Nižboru podařilo opticky srovnat krok,
žalostná koncovka je připravila o možný
zvrat v zápasu.. Fyzicky vyspělejší hráči
Energizeru byli důraznější, zbytek  zápasu si zkušeně pohlídali a po první výhře
v turnaji si připsali konečné třetí místo.
Skutečným vyvrcholením turnaje byl
finálový zápas mezi celky Berounských
Medvědů. Hráči Medvědů „A“   bušili
v první polovině do soupeře a vyslali
několik nebezpečných střel, jenže gólman Rotta za svá záda žádný z těchto
pokusů nepustil. Na druhé straně se

www.obecnizbor.cz

I přes neúspěšnou semifinálovou sérii však Kelti v sezóně nezklamali a i přes konečnou třetí příčku v Kladenské okresní lize
mají velkou naději na postup do vyšší soutěže.

hrálo minimálně, béčko se soustředilo
především na bránění a brejky. Po změně
stran však přišel rozhodující okamžik
zápasu. Krásl využil chyby Medvědů „A“
při útočení a přesnou přihrávkou poslal do brejku nejlepšího hráče turnaje
- Martina Kohouta. Kohout tváří v tvář
brankáři Čuporimu nezaváhal a poslal
míček po zemi k pravé tyči. Medvědi
„A“ museli více otevřít hru a z obou
stran útočný hokejbal dostal ještě větší
náboj. Gólu se ale diváci už nedočkali.
Skóre nezměnila ani závěrečná powerplay áčka, které v závěru zápasu svému
soupeři řádně zatápělo. Po posledním
hvizdu rozhodčího následovala obrovská radost vítěze, kterým se stal celek
Berounští Medvědi „B“.

Při vyhlášení vítězů obdrželi z rukou pozvaných hokejistů Sparty Praha Martina Podlešáka a Karla Hromase ceny za nejlepšího
hráče turnaje Martin Kohout a cenu pro nejlepšího brankáře turnaje Zdeněk Rotta.

Fotbalové soutěže

Okresní přebor: Fotbalisté A-týmu
SK Nižbor bojují, stejně jako loni, o záchranu. Vypadalo to, že budou těchto
horkých chvil, po odstoupení SKP Beroun, ušetřeni, ale jelikož týmy ze dna
tabulky začaly sbírat body jak na běžícím
pásu, bude konec soutěže pro Nižbor
ještě hodně náročný. O osudu Nižboru
může rozhodnout také sestupující z I. B
třídy. Zatím je A-tým na 12. místě o bod
před rezervou Zdic.
Praskolesy - Nižbor 3:0 (1:0), Nižbor ČLU Beroun B 1:1 (0:0) Truksa, Cerhovice
- Nižbor 2:2 (1:1) Matějka, Kučera. ČK:
Sevald, Nižbor - Osek 3:0 (2:0) Kučera,
M. David, V. Matějka, Trubín - Nižbor 1:2
(1:2) David 2, Nižbor - Zdice B 0:0, Zadní
Třebaň - Nižbor 3:2 (3:0) Kučera, David,
Nižbor - Tlustice 0:2 (0:1), Neumětely Nižbor 7:3 (3:0)  David 3. ČK: Němeček
III. třída: Béčko Nižboru je v bodovém
klidu a s patřičným náskokem na sestupové pozice, ale i tak není jisté, zda-li bude
hrát stejnou soutěž i příští rok, protože
když spadne “áčko”, bude se “pakovat” do
nejnižší soutěže.
Svatá - Nižbor B 1:0 (0:0), Nižbor B Broumy 2:1 (0:1) Stuna Zd. ml., Beneš P.,
Kublov - Nižbor B 2:2 (0:1) Míchal 2 - R.
Lukeš, Boubín, Nižbor B - Karlštejn 2:1
(1:0) Z. Stuna st., R. Lukeš, Lužce - Nižbor
B 4:2 (4:1) R. Lukeš, Dolejš, Nižbor B Nový Jáchymov 1:1 (1:1) Matějka V., Srbsko - Nižbor B 1:0 (0:0), Cembrit Beroun
- Nižbor B 5:1(3:1) V. Matějka, Nižbor B
- Chodouň 5:2 (0:1) Lukeš R. 2, Soukup,
Ondrášek, Stuna L., Tetín - Nižbor B 5:1
(2:1) Stuna L.
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Fichtl Cross 2009

Poslední dubnový den tradičně patří
pálení čarodějnic. Do sportovně-kulturního kalendáře naší obce přibyla před
třemi lety další tradice spojovaná se stejným datem, závod motocyklů značky
Jawa 50 neboli fichtlů.
Také letos se parkoviště u bikrosové
trati proměnilo v improvizované depo,
a přestože start závodu byl na programu
v pravé poledne, už od rána zde vládl čilý
ruch. Každý z přihlášených totiž musel
nejprve absolvovat registraci, technickou
přejímku, společnou rozpravu a alespoň

Žloukovický nohejbal

V sobotu 23. 5. se ve Žloukovicích
sešla tříčlenná družstva, aby se utkala v nohejbalovém turnaji poprvé
v letošním roce. Na dvou kurtech se
hrálo celkem 21 zápasů systémem
každý s každým. Díky velmi vyrovnaným hráčům mužstev bylo na co
se dívat a bojovalo se o každý míč.
A celkový výsledek? Na to si diváci
a hráči museli počkat až do posledního zápasu. První místo získala trojice s názvem Pěna „B“, která porazila
ve finále Pěnu „A“, obě mužstva byla
z Hořovic. Třetí skončilo družstvo
ze Žebráku, na čtvrté pozici borci
s uměleckým názvem „Divadlo Komedie“. Pátý skončil tým pořádajících
Žloukovic, šestá příčka patřila hýskovským a jako sedmí uzavřeli pořadí
Mixboys. Vítězná čtveřice týmů
obdržela věcné ceny a pořadatelé vyhlásili nejlepší hráče turnaje.

jedno tréninkové kolo. Dvaadvacet speciálů
vystartovalo zpod mostu přesně na čas,
vstříc terénním nástrahám tratě vytyčené
v prostoru Panská louka. Tráva promáčená
lijákem z předchozí noci činila zpočátku
některým jezdcům potíže, ale naopak na
hliněných úsecích déšť příjemně provlhčil
povrch a bránil zdvihání prachu téměř po
celé čtyři hodiny závodu. Jelo se ve svižném
tempu, k vidění byly nelítostné souboje
jezdců v zatáčkách, krkolomné pády a na
rovině podél řeky mohl i nezasvěcený divák
pozorovat výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými motocykly. Náročná trať odhalila řadu
technických slabin a v depu měli mechanici

stále plné ruce práce. Divákům byl během
závodu i po jeho skončení k dispozici stánek
s občerstvením a pro závodníky se navíc na
grilu točilo selátko.
V cíli se nakonec radoval z obhajoby
loňského vítězství tým Pinckové z Hýskova,
a tak pro domácí jezdce zůstává první místo
stále nedostiženou metou. Symbolicky však
nejvyšší stupeň patří panu Václavu Zuskovi,
který stál u samého vzniku akce a věnoval její
organizaci mnoho úsilí. Bohužel právě v den
konání letošního závodu odešel po krátké
těžké nemoci do závodnického nebe, a proto by ostatní pořadatelé rádi věnovali další
ročníky jeho památce.

Nižborská fotbalová přípravka, pod vedením trenérů T. Janečka, V. Beneše a B. Rudovského,
bojuje v jarní části okresního přeboru o právo startu na závěrečném turnaji o 13. až 18. místo.
Šest turnajů na hřištích v Nižboru (žáci vyhráli), Novém Jáchymově, Mořince, Vysokém Újezdu,
Zadní Třebani a Králově Dvoře určí pořadí. Závěrečný turnaj bude sehrán v neděli 14. června
od 9 hodin na našem hřišti Za Rybníky, kam zveme diváky, aby přišli naše mladé hráče podpořit.

... pod čarou na závěr

Teplé letní měsíce jsou tu a s tím i řada spojených činností,
které jsou poněkud “hlučnější”. Posezení na zahradách či
terasách je krásné, ale zkuste být slušní, dodržovat klid od

desáté hodiny večerní a myslet na sousedy, kteří možná
zrovna nemají náladu se bavit. Stejně tak zkuste o sobotních
podvečerech a nedělích nechat vypnuté sekačky, motorové
pily, cirkulárky, rozbrušovačky, “vapy” na mytí aut, luxy
a další hlučné přístroje. Vše je jen o slušnosti. Děkujeme jak
starousedlíkům, tak chatařům a chalupářům.

n vydává Obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod
číslem evidenčním MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje
redakční rada n sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 800 výtisků
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