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Hřiště základní školy má nový povrch
a chystá se I. etapa výměny oken
Ani v létě se nebude ve škole zahálet. Po
loňské náročné opravě krovu a střechy plánujeme o letošních prázdninách zahájit první etapu výměny oken a dokončení úprav na
školním dvoře.
V jarních měsících se ve škole zrealizovalo ze získané dotace z MMR ČR z programu
Podpory rozvoje regionů položení nového
povrchu hřiště. V létě bychom chtěli ještě pro
mladé „fotbalisty“ zřídit menší hřiště s umě-

lou trávou, na kterém by si o přestávce mohli
zahrát.
Při výběru členění oken a barvy rámů jsme
vycházeli z historických podkladů a snažili
se nějak sladit původní vzhled oken s jejich
funkčností a praktičností, kterou vyžaduje
provoz školy.
Od srpna také nastupuje do základní školy
nová paní ředitelka, která byla vybrána v nedávno proběhlém konkurzním řízení.

Ročník 14

Vážení občané,
do začátku letních prázdnin nám zbývá
necelý měsíc. Přejeme vám a školákům
obzvlášť krásné a klidné prožití
letních prázdnin.

Komunální volby
Vyhlášený termín komunálních voleb je stanoven na 5. a 6. října 2018.
Do tohoto termínu zbývají zhruba
čtyři měsíce, takže příští číslo Nižborských listů bude zejména o komunálních volbách – bilancích a slibech do
budoucna.
Obec Nižbor

Neúnosná ranní dopravní situace u mateřské a základní školy

Ranní dopravní situace před základní školou a mateřskou školou a v jejím nejbližším okolí se stává neúnosnou. Prosíme všechny
rodiče, kteří vozí své ratolesti až přímo ke dveřím základní nebo
mateřské školy:
- aby parkovali tak, že nebudou blokovat průjezd dalších vozidel
- zda by nebylo vhodnější zaparkovat na parkovišti a s dětmi
těch pár kroků dojít, než každé ráno podstupovat „manévry“,
které se v této lokalitě dějí.
Bohužel se již začínají ozývat rodiče, kteří vodí nebo posílají
do školy své děti pěšky, že je zde situace pro chodce značně nebezpečná.

Tuto problematiku bude muset řešit zastupitelstvo a ve hře je pořád varianta, že by se do těchto prostor umístil zákaz vjezdu. Pak
budou postiženi bohužel všichni. Uvědomujeme si, že někdo „nestíhá“ nebo má tak malé děti, že je s nimi opravdu jednodušší dojet až
ke školce. Je vás ale řada, kteří byste mohli s dětmi dojít pěšky a dopravní situaci tak ulevit. Pěší cestu se svými dětmi můžete využít
k tomu, že jim budete opakovat pravidla, jak se rozhlížet, přecházet
přes přechod apod.
Dále vás prosíme, abyste neparkovali kolem přechodů pro chodce, kde snižujete viditelnost a chodce (zejména děti) svým nevhodně
zaparkovaným autem zakrýváte – ohrožujete tak jejich bezpečnost!
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Obnova zámku pokračuje
Pod odborným dohledem pracovníků památkové péče se na zámku snažíme v rámci
našich finančních možností a v návaznosti na
získané dotace pokračovat v opravách, přípravách dalších projektových dokumentací
nebo obnově drobných prvků, které kdysi,
podle historických fotografií byly v areálu
zámku umístěny.
- V letošním roce je naplánovaná další etapa
opravy střechy na horním nádvoří zámku.

!

U prodejny COOP
v Nižboru je nově
umístěn kontejner
na sběr drobného
elektroodpadu.

- Dokončuje se projektová dokumentace,
která by řešila budoucí koncepci celého prostranství před zámkem včetně odstranění
všech nepovolených staveb.
- V kostele Povýšení sv. kříže v Nižboru se
nainstalovala na původní místo kovová dělicí
mřížka, kterou si starší obyvatelé ještě možná
pamatují. Mřížka věrně napodobuje vzhled té
původní a byla vyhotovena v uměleckém kovářství v Libečově.
- Rádi bychom také nechali v kostele přezkoumat stav vitrážového okna, které věnoval do kostela princ Emil Egon z Fürstenbergu (datováno je k 6. květnu 1881).
- Opět ošetříme celý prostor kostela proti červotoči.
- Na dolním nádvoří zámku byly odborně
opraveny čtvery vchodové dveře.

Popelnicové nádoby

Dle platné vyhlášky by občané měli své popelnicové nádoby, které chtějí nechat vyvézt,
vyndat na svozová místa nejdříve den před svozem a uklízet si je prázdné co nejdřív po vývozu. Plné popelnice by neměly stát před domy na
komunikacích (kromě případu, kdy je svozová
firma z nějakého důvodu nevyveze).

Nižbor se připojil k projektu „Stop lhostejnosti“
Vážení občané, naše obec se od dubna připojila k projektu „Stop lhostejnosti!“. Projekt
„Stop lhostejnosti!“ pomáhá s řešením celorepublikového problému se zanášením kanalizací
oleji a tuky. Přestože je zakázáno tyto látky vypouštět do kanalizace,
děje se tak, a zprovoznění zanesené kanalizace je pak velmi nákladné.
Občané mohou přinášet přepálené oleje v PET lahvích na místo,
kde je umístěna sběrná nádoba – popelnice s otvorem pro vhoz PET
lahve.
Občané, kteří odevzdají tento olej, významně pomáhají životnímu
prostředí. Děkujeme.
Rozmístění sběrných nádob:
V Nižboru u nákupního střediska COOP a po zřízení svozového místa
i na parkovišti za restaurací Hotel Praha
Ve Stradonicích a Žloukovicích na návsi u kontejnerů u autobusové
zastávky
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Dodržování vyhlášek
Vážení občané,
s blížícím se létem vás opět jako každý
rok moc prosíme o dodržování platných
obecně závazných vyhlášek, které se dotýkají více než jindy „společného soužití“ v letních měsících.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno:
Rušení nočního klidu
(od 22.00 hod. do 6.00 hod.)
Používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou denní dobu (neděle mezi
12-15 hod., svátky).
Sekat, řezat apod. můžete:
- v sobotu po celý den do 20 hod.
- v neděli od 9.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 hod.
Ve dnech pracovního klidu (státní
a ostatní svátky) jsou hlučné činnosti
po celý den zakázány.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Tak jako v řadě jiných obcí i u nás
platí, že na veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce a na všech cyklostezkách je možný pohyb psů pouze pod
dozorem doprovázející osoby a vedením
na vodítku.
Věříme také, že všichni „pejskaři“
budou dále natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí
i jiní lidé. Dále prosíme, aby během letních měsíců nevenčili své psy v místech,
kde se lidé rekreují nebo si hrají děti.
Prosíme také, abyste byli ohleduplní
ke svému okolí, kdy déle trvající štěkot
vašeho psa může obtěžovat okolí. Zejména večer nebo v noci. V létě mají lidé
otevřená okna, vše je slyšet. Někdo ráno
brzy vstává nebo se třeba jen rodičům
právě podařilo uspat děti.
Stačí jen trochu ohleduplnosti…
Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 2/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Nižbor
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to pouze ve dnech,
kdy není bezvětří nebo teplotní inverze,
a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli
nebo ve státní a ostatní svátky.
Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor.
Děkujeme. Obec Nižbor
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Oprava hřbitovní zdi dokončena

Ze získané dotace z Ministerstva zemědělství z Programu údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků byla dokončena relativně náročná oprava části hřbitovní zdi.
Obecní úřad Nižbor

Upozornění na šetření s vodou

Důrazně upozorňujeme občany, že
voda z vodovodu není určena k napouštění bazénů, zálivce zahrádek, mytí aut
apod. Primárně je určena pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a její využití
k hygieně.
Při nedodržování těchto zásad hrozí situace, kdy v době zvýšených nároků na odběry

pitné vody může docházet k zakalení vody
nebo i omezeným dodávkám vody.
Bazény se mají napouštět z cisterny. Pokud to není technicky možné, lze je dopouštět
vodou z vodovodní přípojky, avšak velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních
špičkových odběrů (bližší informace na webových stránkách obce).

Pravidla na BMX dráze

Prosíme návštěvníky BMX dráhy,
aby dodržovali níže uvedená pravidla pro
užívání této dráhy:
Za deště a na mokrou dráhu je přísný
zákaz vstupu!
Na dráze je zakázáno jezdit na motorkách, čtyřkolkách, koloběžkách, odrážedlech nebo jezdit s RC modely.
Na dráze je zakázáno venčit psy.

Radar ve Stradonicích

V rámci zvyšování bezpečnosti na našich
silnicích bychom chtěli nechat umístit na
příjezd do Stradonic měřič rychlosti, který
by mohl napomoci „ukáznit“ rychle jedoucí
řidiče. Neradi bychom, aby se opakovala nehoda, která se stala 21. 4. 2018, při které jako
zázrakem nebyl nikdo vážně zraněn.
Čekáme teď na souhlas majitele komunikace, kterým je Středočeský kraj.

Pivních slavnosti se zúčastnil
rekordní počet návštěvníků

V sobotu 19. 5. 2018 proběhl velmi úspěšný již 3. ročník Nižborských pivních slavností.
Na zachycené fotografii je vidět, že co do návštěvnosti připomínal areál Panské louky, kde
se akce odehrávala, takový malý nižborský Oktoberfest.
Jedinou nepříjemností bylo, že někteří řidiči zaparkovali svá auta tak nevhodně, že zablokovali silnici do Žloukovic tak, že zde nemohl projet autobus ani žádné rozměrnější
vozidlo.							
Obecní úřad Nižbor
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16. 6. 2018

Bitva Nižbor

na Panské louce

Areál bude otevřen od 11 hodin. Pestrý dopolední program, dobové tržiště, tradiční řemesla, workshopy pro děti a další.
Návštěvy nižborské sklárny, která je naším
partnerem, vyjížďky na koních.
V 15 hodin: Bitva... Co nastane, když
dva poutníci naleznou kříž, který je postaven vzhůru nohama, a oni jej v dobré víře
obrátí...
V minulém roce náš příběh začínal druhou sv. válkou a ani tento rok nebude chybět časové prolnutí. Předčítá herec Tomáš
Hanák a další.
Veteráni a vojenská technika: Pro letošní rok jsme společně s partnery připravili
anglický tábor z období 2. sv. války včetně
techniky a mnoho dalšího.

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor ze dne 7. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 2/2018 – bod 2 zápisu.
n usnesení uvedené v příloze č. 3 zápisu týkající se připravované novely zákona o odpadech
– bod 4 b) zápisu.
n odkoupení inventáře LTB uvedeného v příloze č. 4 zápisu za uvedenou cenu a podmínek od
OS SKP Bohemia Poděbrady – bod 5 d) zápisu.

n záměr prodloužení vodovodního řadu do ulice V Hamburku v Nižboru – bod 7 a) zápisu.
n Smlouvu o finanční spoluúčasti na budování
vodovodního řadu v ulici V Hamburku ve výši
300.000,- Kč – bod 7 b) zápisu.
n předběžný odhad vícenákladů na realizaci
akce „Vyhledání a zbudování veřejně přístupného zdroje podzemní vody pro zásobování obce
Žloukovice“ – uvedených v bodě 7 d) zápisu.

Nová provozovna šití a úpravna oděvů
V současné době se provádí rekonstrukce objektu bývalé trafiky v Nižboru. Od července by zde měla být zřízena provozovna na šití a úpravy oděvů. Věříme, že tyto nabízené služby někteří občané rádi využijí.
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n směnu obecního pozemku p.č. 61, ostatní
plochy o výměře 158 m2 v k.ú. Nižbor za nově
vzniklý pozemek p.č. 63/4, zahradu o výměře
193 m2 včetně zřízení VB přístupu na tento pozemek – bod 8 a) zápisu.
n odprodej nově vzniklého pozemku p.č.
638/2 , ostatní plochy o výměře 14 m2 v k.ú.
Nižbor, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 638 v k.ú. Nižbor do vlastnictví majiteli
pozemku st.p.č. 96/1 – bod 8 b) zápisu.
n odprodej nově vzniklého pozemku p.č.
428/21, zahrady o výměře 111 m2 odděleného z původního pozemku p.č. 428/7 v k.ú. do
spoluvlastnictví (každé jednou polovinou) majitelkám domu č.p. 80 na st.p.č. 382 v Nižboru
– bod 8 c) zápisu.
n schvaluje všemi hlasy provedenou inventarizaci obecního majetku za rok 2017 – bod 9
zápisu.
n odkoupení pozemku p.č. 568/2 v k.ú. Stradonice u Nižboru, zahrady o výměře 1598 m2
– bod 12 zápisu.
n poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000,Kč – bod 13 zápisu.
Zastupitelstvo obce volí:
n pana Z. S. do funkce přísedícího Okresního
soudu v Berouně – bod 10 zápisu.
Zastupitelstvi obce pověřuje
n starostku obce k zaslání žádosti na SFŽP o
prodloužení lhůty k dodání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vyhledání a zbudování veřejně přístupného zdroje
podzemní vody pro zásobování obce Žloukovice“ – bod 7 e) zápisu.
Zastupitelstvo obce revokuje
n usnesení č. 2/2017 ze dne 22. 5. 2017 týkající se úplatného zřízení věcného břemene ve
prospěch obce Nižbor ve věci svodu dešťových
vod na pozemek p.č. 63/2 v k.ú. Nižbor – bod
8 a) zápisu.
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Obraz sv. Blažeje
znovu na svém místě

Tradiční pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic v Nižboru připomínalo 30. dubna tradiční setkání všech generací obyvatel
Nižbora a okolí kolem ohromné hranice s čarodějnicí na vrcholu. Návštěvníci se scházeli dlouho
před jejím zapálením, ještě za plného slunce a bezvětří. O dobrou pohodu bylo postaráno hned
několika stánky s občerstvením a reprodukovanou hudbou. Hranice vzplála brzy po soumraku
a dohořívala celou noc.

Hasičská soutěž ve Stradonicích
Sbor dobrovolných hasičů Stradonice zve občany na 20. ročník soutěže „O putovní
pohár na Berounce“, která se koná 1. září 2018 od 9 hodin ve Stradonicích u lávky.
Občerstvení bude zajištěno po celý den. Přijďte fandit domácímu družstvu!

Akce ve Stradonicích

Dětský karneval se konal 17. února jako tradičně v budově TJ
Hradišťan, tzv. Kovárně ve Stradonicích. Tato akce byla uspořádána Klubem žen za přispění stradonických hasičů. Jako každoročně
byla připravena bohatá tombola a živá muzika. Stradonické ženy si
pro děti navíc připravily mnoho různých zajímavých, zejména pohybových soutěží, které ocenili i dospělí účastníci této akce. Po celou
dobu bylo zajištěno i občerstvení, které tvořily nejen sladkosti pro
děti, ale i něco pro jejich rodiče.

Jak se mezi pamětníky tradovalo, naproti dnešnímu dětskému táboru stával
prý podstavec s orezlým plechem, kde
byly zřetelné zbytky malby jakéhosi světce. Nedalo nám to a započali jsme malé
detektivní pátrání.
Podařilo se objevit zápis v pamětech
J. B. Urbana, který byl v druhé pol. 19.
stol. knížecím stavebním ředitelem na
fürstenberském panství. Ten po řadu let
svého působení v knížecích službách žil
na zdejším zámku. Krom jiného popisuje
ve svých vzpomínkách různé drobné památky ve zdejším okolí a uvádí: „… a při
cestě do Stradonic stojí ve stráni na plechu malovaný obraz sv. Blažeje, u kterého
se zbožní poutníci mohou zastaviti.“
Oslovili jsme p. M. z Nižboru, který
tuto část vsi dobře zná, zda si nepamatuje místo, kde by se zbytky této památky
mohly skrývat. Zapátral ve vzpomínkách
a označil místo, které si z dětských let
pamatoval. A vskutku. Objevili jsme pod
notnou vrstvou kamení a hlíny podstavec,
byl však dosti poničený. Rozhodli jsme se
místo osadit podstavcem novým a následně na něj umístit reprodukci malby z 19.
stol., na níž je sv. Blažej.
Tento biskup a mučedník se narodil ve
3. stol. v Arménii a mezi řadu jeho patronátů patří lékařství, ochrana domácích
zvířat a stálost dobrého počasí. Patří
mezi tzv. 14 pomocníků. Je uctíván ve
Francii, Německu, na Balkáně a jinde na
Východě.
Napsal J. Pecka

Pálení čarodějnic se uskutečnilo 30. dubna ve Stradonicích
u lávky. Opět se na této akci podíleli místní dobrovolní hasiči, kteří
takto již několik let spolupracují s hostincem U Kelta, který se ujal
pořádání této tradice. Díky krásnému, na měsíc duben letnímu počasí, se zde sešlo mnoho místních obyvatel, aby se tak v přátelském
duchu zúčastnili této zábavné a společenské akce, jak je tato tradice
z dnešního pohledu vnímána. Hudební produkci zajistili po celé odpoledne a večer bratři Hlaváčkovi z Nižboru. Ze spokojených výrazů návštěvníků bylo patrno, že první špekáček opečený na ohni
skutečně chutnal.
Za SDH Stradonice Jaroslav Sedláček
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
Zápis do mateřské školy – shrnutí
Dne 3. května se uskutečnil zápis do naší
mateřské školy. V letošním roce jsme zaznamenali nebývalý zájem o předškolní vzdělávání. Bylo podáno celkem 39 přihlášek,
z toho 27 od dětí s trvalým bydlištěm v obcích
Nižbor, Stradonice a Žloukovice. Výsledky
budou vyvěšeny na nástěnce před vchodem
do areálu mateřské školy až za několik dní
od napsání tohoto článku (31. května), již
nyní však můžeme říci, že je pravděpodobné,
že se podaří umístit všechny místní děti.
Divadlo
Nedávno do mateřské školy zavítaly dvě
divadelní společnosti. Děti tak shlédly klasickou pohádku O statečném cínovém vojáčkovi
zpracovanou pro loutkové divadlo. Na Zelený čtvrtek k nám přijelo divadlo s pásmem
jarních a velikonočních písní a tradic. Děti si
s divadlem zahrály a zazpívaly, dozvěděly se
také mnoho zajímavého o tom, jak se dříve
slavily velikonoční svátky. Součástí pořadu
bylo rovněž představení některých hudebních
nástrojů. Děti zaujal zvláště saxofon a vzpomínaly, jaké další hudební nástroje znají.
Šablony – programy pro rodiče
Jak jsme již dříve informovali, naše mateřská
škola se zapojila do programu OP VVV, v jehož
rámci čerpá podporu na některé aktivity. Díky tomuto programu máme ve třídě nejmenších dětí
kromě paní učitelky i chůvu. Personální posila je
pro práci s dětmi velkým přínosem. Z téhož pro-

Zveřejňování jubilantů
Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018
začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů,
nebudeme již v Nižborském listě uvádět
jména, příjmení a věk jubilantů.
A tak vám touto cestou přejeme do
dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a
životního optimismu!
Obec Nižbor

Omluva

Na základě rozsudku Okresního
soudu v Berouně ze dne 14. 2. 2018 se
omlouvám panu Michalu Němečkovi
za to, že jsem v prosinci 2015 v letácích,
které jsem pohazoval po obci Nižbor,
uváděl o něm a jeho manželce nepravdivé a lživé informace. Tyto informace
jsem si vymyslel a neměl jsem pro tato
tvrzení sebemenší důvod.
Pavel Šustr
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gramu jsme si také vybrali šablonu Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ. Zatím proběhla dvě setkání, která mají
rodičům (ale samozřejmě hlavně dětem) usnadnit přechod z mateřské do základní školy. Lektorka besedovala s rodiči na téma Úspěšný vstup
do ZŠ. Beseda se setkala s velkým zájmem ze
strany přítomných rodičů a dlouho do večera lektorka odpovídala na dotazy. Na další besedě jsme
se pak věnovali logopedii a vadám řeči v předškolním a raném školním věku. Ještě do konce
školního roku a zejména na podzim jsou před
námi další besedy.

řenka. Není to však žádná obyčejná pohádka,
ale opera skladatele Engelberta Humperdincka,
kterou v režii Matěje Formana připravila Státní
opera Praha. Protože se již léta účastníme programu Hurá do Opery, byly nám mimořádně nabídnuty vstupenky i na běžné představení. Moc se
těšíme! Bude toho ještě mnohem víc, ale nechte
se překvapit.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Co bude
Do konce školního roku nás ještě čeká mnoho akcí a aktivit. V současné době jezdí nejstarší
děti plavat do berounské Laguny, kde se účastní
volitelného plaveckého výcviku pořádaného TJ
Lokomotiva Beroun. Již v úterý nás však čeká
zřejmě zlatý hřeb celého školního roku, pojedeme totiž do Prahy na představení Jeníček a Ma-

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Letos na podzim se uskuteční dne
6. října 2018.
Obec Nižbor

VESELICE

NA BEROUNCE

18. 8. 2018
KEMP BEROUN

LETNÍ OSLAVA

100.
VÝROČÍ

Z A LOZ E N Í C R
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Z nižborské základní školy
Ani jsme se nenadáli a už jsou prázdniny
téměř za dveřmi. My v nižborské škole jsme
nezaháleli a pilně jsme se věnovali nejenom
učení. Se zimou jsme se rozloučili takřka stylově, a to výcvikem v bruslení pod vedením
odborných instruktorů na Zimním stadionu
v Berouně, kam dojížděli pravidelně žáci 3.
až 5. třídy. Bruslit se naučili všichni.
Ale pryč z ledu a rovnou do vody. Plavání je to, co teď budeme potřebovat. Druháci
a čtvrťáci trénují správné plavecké styly pod
odborným dohledem plaveckých instruktorů
v berounské Laguně a budou se v nich zdokonalovat až do konce školního roku.
K příjemnému počasí patří také výlety
na kolech. Protože bezpečná jízda je důležitá
nejen o prázdninách, čeká v červnu žáky 4.
a 5. tříd ještě praktická část dopravní výchovy
na dopravním hřišti v Berouně.
Sportovní aktivity máme rádi, proto jsme
se opět zúčastnili dubnového tradičního turnaje „Hokejbal proti drogám“. Vybraní sportovně nadaní a sportem nadšení žáci a žákyně vzorně reprezentovali naši školu koncem
května také v meziškolním turnaji ve vybíjené v Karlštejně.
Příležitost sportovat by měl mít ale každý. Všichni žáci naší školy dostali možnost

změřit si své síly v atletických dovednostech
za krásného počasí začátkem května, kdy se
konal Sportovní den. Děti z celé školy se sešly na Panské louce, kde plnily různé sportovní disciplíny. Stanoviště byla připravena tak,
aby je zvládl každý a mohl tak ukázat svou
sílu a šikovnost.
Poslední důležitou sportovní akcí, která
nás čeká, jsou meziškolní závody v lehké
atletice na atletickém stadionu Lokomotiva
v Berouně. Držte dětem palce.
Kromě sportování jsme se věnovali také
kultuře. Všem žákům se velmi líbilo divadelní představení Ezopovy bajky, které nám
v sále obecního úřadu sehrála divadelní společnost z Hradce Králové.
Tradiční kulturní dětskou akcí se stává Nižborská Talentiáda, letos uskutečněná
v Hotelu Praha. V dopolední předpremiéře si
účastníci Talentiády vyzkoušeli svá představení před žáky naší školy a odpoledne se pak
konalo vystoupení pro veřejnost. Své talenty
a dovednosti předvedly děti z naší ZŠ, ZUŠ
a děti z tanečního kroužku. Ještě jednou posíláme velký potlesk za všechna krásná vystoupení.
Velká výprava celé školy do Koněpruských jeskyní a okolí spojená s divadelním vy-

stoupením skupiny Barbucha a s tvořivou dílnou bude odměnou za celoroční školní úsilí.
Školní rok ukončíme v pátek 29. 6. A jak
už to tak chodí, naši školu opustí žáci 5. ročníku. Nevyšleme je do nových škol bez řádného rozloučení a těšíme se na jejich tradiční
závěrečné vystoupení.
Školní družina je stále plná aktivit. K závěru se blíží celoroční hra „Cesta kolem světa“ a za všechny akce připomeňme alespoň
velikonoční dílnu a povedený květnový výlet
do Lán do Muzea sportovních vozů spojený
s prohlídkou nádherných zámeckých zahrad.
V červnu se opět bude konat výstava výtvarných prací našich žáků.
Zbývá nám už jen popřát vám všem krásné, prosluněné a zážitků plné prázdniny
a v pondělí 3. září 2018 se budeme na všechny naše žáky a nové prvňáčky zase těšit v novém školním roce.
Pedagogický sbor ZŠ Nižbor

Malé chirurgické výkony
i v berounské nemocnici
V rámci zkvalitňování poskytované péče
a většího komfortu pro pacienty nabízí chirurgická ambulance Rehabilitační nemocnice
Beroun nově i odbornou poradnu obecné chirurgie, mimo jiné s možností konzultace a objednání k provedení velkých výkonů v celkové anestezii v Nemocnici Hořovice a malých
výkonů v místní anestezii. Přímo v berounské
nemocnici je možné odstranit pigmentové
nevy, kožní nádory, bradavice, podkožní nádory, odoperovat lze i syndrom karpálního tunelu. Do této poradny, stejně jako do poradny
traumatologické, se mohou pacienti objednat
prostřednictvím recepce ambulantních služeb – tel. 311 745 272. Jinak stále platí, že
do chirurgické ambulance, poskytující akutní
i plánovanou chirurgickou péči denně, včetně
víkendů a svátků, od 7 do 19 hodin, se pacienti objednávat nemusejí. Mimo tyto ordinační hodiny je chirurgická péče zajišťována
v partnerské Nemocnici Hořovice.
Komplexní ambulantní chirurgickou péči
v Rehabilitační nemocnici Beroun, se zázemím dalších odborných vyšetření přímo
v berounské nemocnici, zajišťuje nově ustavený tým zkušených chirurgů s dlouholetou
praxí – MUDr. Milan Píša, MUDr. Luboš
Čížek, MUDr. Miloslav Kučera, MUDr. Katarina Marhefková, MUDr. Petr Malínek,
MUDr. Pavel Míšek, MUDr. Marek Jokl
a MUDr. Daniela Čadilová pod vedením
MUDr. Pavla Sedláčka a staniční sestry Jany
Sklenářové.
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Pozvánky na zájezdy
Obec Nižbor zve občany na tyto kulturní akce:
Broumovsko
13. září 2018, cena 300,- Kč. Odjezd od sklárny v 6 hodin. Program: Klášter Broumov,
oběd, Adršpašské skalní město – vycházka.
Muzikál „TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU“
13. října 2018 od 14:00, Kongresové centrum
Praha. Vstupenky v prodeji od 1. 6. 2018, cena
590,- Kč + doprava 100,- Kč.

Zájezd zahrádkářů za poznáním
Opět se vydařil, tak jako každý. Vyjelo se 25. května na Pražský hrad k prohlídce zajímavostí
v hradních zahradách, a to zajímavostí botanických, dendrologických i historických, které nám
skvěle předváděl a komentoval objednaný průvodce. Cílem byl Jelení příkop a severní zahrady
Pražského hradu, poté jižní zahrady. Procházeli jsme několikrát i centrální částí Hradu - kolem
Svatovítské katedrály, Vikárky, Letohrádku královny Anny, z několika vyhlídkových teras jsme
obdivovali paláce v podhradí i úžasné panorama naší metropole. Taky počasí nám přálo, ani
nekáplo, a tak jsme všichni byli s pohodovým zájezdem plně spokojeni.
J. Lukeš
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ZÁJEZD NA MORAVU DO SKLÍPKU
22. - 23. září 2018, cena 1 500,- Kč. V ceně je
zahrnuto: 2x večeře – teplá a studená, degustace vína, občerstvení k vínu, cimbálová muzika a harmonika, nocleh a snídaně. Odjezd od
sklárny v 6 hodin. Dopravu na tuto akci hradí
Obecní úřad Nižbor.
Přihlášky na všechny akce u paní Bornové,
tel. 723 813 201
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Žloukovičtí hasiči budou slavit

Dne 30. května 2018 uběhlo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Žloukovicích. Toto dlouhé období naplněné dobrovolnou
prací ve prospěch našich spoluobčanů si připomeneme 11. srpna 2018. Na tento den připravujeme ve Žloukovicích náležitou oslavu.
Program bude zahájen v 10 hodin přivítáním hostů a otevřením výstavy dokumentů z dlouhé historie místních hasičů, ale i obce. Od
11 hodin proběhne v restauraci slavnostní schůze, kde budou oceněni dlouholetí aktivní hasiči. Ve 13 hodin vyjde průvod obcí k pomníku
padlých, zde bude uctěna jejich památka a položen věnec. Poté se už rozběhne zábavné odpoledne, ve kterém postupně vystoupí od 13.30
Berounská šestka, od 16:00 hod. soubor Kladenská heligonka a od 18:00 hod. trampská kapela Kamarádi Staré řeky.
Po celý den bude na místě vystavena nejrůznější hasičská technika a mezi 15:30 až 16:00 by měla proběhnout ukázka z náročné práce
profesionálních hasičů.
Na parkovišti vedle hasičské zbrojnice, kde celá oslava proběhne, bude po celý den zajištěno občerstvení. Teď už jen aby nám vyšlo
počasí, a můžeme se při tak významné události setkat a dobře pobavit.
A ještě připomenutí: 5. července pořádáme již 18. ročník náročné, ale oblíbené soutěže ŽLOUKOVICKÉ BRODĚNÍ, takže vás všechny,
naše spoluobčany, na obě akce srdečně zveme.
František Lemon
starosta SDH Žloukovice

Taneční skupina Free Motion slaví 10 let své existence!
Oslava začala 3. 3. 2018 v divadle Rock
Opera, kde Free Motion uspořádala celovečerní představení s názvem „LOYALTY“
Loajalita, oddanost, láska, přátelství
To jsou elementy, které k této skupině nadšenců neodmyslitelně patří již přes deset let.
Programem úžasně provázel Honza Zadražil,
který má ve skupině svoji dceru Kateřinu úplně od začátku a zažil s ní jak první váhavé
krůčky Free Motion, tak i největší úspěchy,
které se během let dostavily. Dokázal tedy
citlivě provést diváky večerem a okořenil ho
vtipem i podněty k zamyšlení. Diváci mohli vidět 18 choreografií, které jsou průřezem
tvorby Free Motion. Část skupiny trénuje
v Praze a druhá část v Nižboru. Všichni se
pravidelně setkávají na soustředěních během
roku a navzájem si předávají taneční i životní
zkušenosti. Mladší se učí od starších. Starší se
starají o mladší. Tato propojenost byla vidět
v každém vystoupení večera. Téměř dvouhodinový program, kde se střídala vystoupení od nejmenších dětiček až po dospělé, byl
plný energie, nadšení a emocí. Nejroztomilejší bylo vystoupení nejmenších tanečnic s názvem BOB A BOBEK, které sklidilo obrovský aplaus! Následovala vítězná choreografie
z roku 2017 s názvem ROCK YOUR BODY
aneb ZLATÉ NIŽBORSKÉ HOLKY, které se
v minulém roce z Nižboru protancovaly až
na Beat Street! Což je finále prestižní celorepublikové taneční soutěže. Úžasná vystoupení předvedly i týmy nejnovějších dětí, které
se do skupiny přidaly teprve během podzimu
a potěšily diváky choreografiemi LET´S GO!
a WELCOME TO MIAMI! Následovalo vystoupení týmu MINI s choreografií GOOD
VIBES, choreografie oceněná titulem MISTR
ČR pro rok 2017! Na závěr přišla zatím nejúspěšnější choreografie s názvem BAMBOO,
která vybojovala postup na MISTROVSTVÍ
SVĚTA a přivezla nádherné 6. místo! Free
Motion tímto děkuje všem, kteří přišli podpořit tuto bandu nadšenců a vytvořili tak nezapomenutelnou atmosféru. Byl to nádherný
večer!

Pro letošní rok Free Motion pokračuje
v cestě za dalším snem… Čekají ho nová soutěžní klání. Mladší děti se připravují na soutěže v rámci ČR a ti nejstarší opět jedou reprezentovat na mistrovství světa, tentokrát
na soutěž Hip Hop Unite, která proběhne

od 16. 10. do 20. 10. 2018 v Nizozemí. Držte
dětem palce!
Motto Free Motion:
VÍC NEŽ JEN skupina, víc než pouto, víc
než touha po vítězství, víc než být mistři, víc
než být někdo – JE BÝT SPOLU!
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Žloukovický převoz přes řeku
Od nepaměti se museli místní občané dopravit na levý břeh Berounky, pokud se chtěli
dostat do Nižboru, pěšky, protože silnice byla

n Odjezd mužů do I. světové války.

zřízena až v letech 1933–1935 a přes skalnaté břehy se nedalo přejít. Povozy vykonávaly delší cestu přes Seče k hájovně „U Lísy“

a dolů do Nižboru, kudy chodily i pohřební
průvody.
Železniční most byl postaven v létech
1874-1876 při stavbě trati Protivín–Rakovník
a proti zákazu jej někteří riskantně přecházeli.
Není známo, od které doby zřídila obec
převoz přes řeku, když první známý snímek
pořídil kronikář Dominik Juppa, a sice v roce
1914, jak na lodi převozník Ondříček dopravuje místní brance do 1. světové války. Další
pak je až z roku 1940, kdy je krami sražené
převoznické lano dáváno na novou traverzu.
Vzadu je vidět původní převoznická bouda
na pravé straně obecního potoka. (Bílá stavba
zde je garáž.) Následně byla tato postavena
výše u zahrady č. p. 2, v blízkosti dnešního
transformátoru.
V roce 1942 navštívil místní převoz na levém břehu tehdejší prezident Dr. Emil Hácha,
vracející se z návštěvy na Dřevíči, a svérázný
převozník František Krauz odvětil po vystoupení z boudy, „Vždyť Vy se také nezblázníte“, ale jadrnější řečí. Když pak zjistil i po
obdržení výše převozného, o koho se jedná,
zametal čepicí i loď.
Po zřízení lávky pro pěší obcí v roce 1951
při železničním mostě odpadla obci i starost
přepravy přes řeku, když zde bylo započato i
s rozsáhlejší výstavbou chat. Posledním převozníkem byl Antonín Lemon z č. p. 1.
Závěrem ještě nejasný snímek z převozu
pohřbu lidí, kde je vyvážena rakev, vpředu
kněz a hudba. V roce 1940 byl na levém
břehu postaven jediný dům č. p. 72 pana
Vondráka, takže by mohlo jít o úmrtí z jeho
rodiny.

Jak je to s pěšinou
k Berounce u MICI

n Napínání lana na přívoz.

n Převoz nebožtíka.
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Mnozí občané ze Žloukovic v poslední době vyjádřili své zklamání, že je zatarasena vyšlapaná pěšina k řece v místech, kde kdysi stálo rekreační zařízení
MICI.
Bohužel tato pěšina vedla přes soukromý pozemek a majitel si nepřeje,
aby mu někdo přes jeho pozemek chodil. Na pozemku chystá terénní úpravy
a z toho důvodu si na svůj pozemek navezl určité množství zeminy, které zasahuje
i do míst původní pěšiny.
Po podrobném prozkoumání terénu
a porovnání hranic pozemků jsme toho
názoru, že k řece se občané dostanou bez
problému – jen o kousek dál.
Obec v nejbližších dnech provede úklid a úpravu veřejného prostoru
za MICI a věříme, že o prázdninách se
k řece dostanou občané ze Žloukovic bez
větších problémů.
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Duellanti na nižborském zámku

Foto: Pavel Paluska

kemp na hrázi, Beroun - Závodí

den BeZPeČí
Zásah vrtulníku letecké Policie Čr - časový program bude upřesněn na místě
BěheM celého dne:

l Město Beroun, Městská policie Beroun a Městská policie Hořovice l Hasičský záchranný sbor Beroun l Policie České republiky, PČR – KŘP Středočeského kraje l BESIP
TEAM l Autoškola Zavadilka l AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. l Četnická stanice
Nová Huť pod Nižborem l Česká průmyslová zdravotní pojišťovna l Dům dětí a mládeže Beroun l Magdaléna o. p. s. l Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun l
Pro zdraví 21 z. ú. l Po 14. hodině Základní kynologická organizace Beroun l

www.bezpecnyberoun.cz
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Stalo se to za vlády Stradona V., zvaného Veliký. Propukl tehdy spor mezi Stradonickým oppidem a oppidem Hýskovským.
Nešlo o nic menšího, než zda má Hýskov
vládnout Stradonicím, nebo Stradonice Hýskovu. Začala válka, a jako všechny války
byla by určitě dlouhá, krutá a nelítostná.
Ale protože dávní velitelé nebyli vždy tak
hloupí, aby kvůli vítězství riskovali životy
všech svých bojovníků a jejich žen a dětí
v zázemí, dohodl Stradon s velitelem Hýskovských, že místo armád vyšlou proti sobě
malé skupiny válečníků. Ve Stradonickém
a shodou okolností i Hýskovském vojsku
byli tři bratři (podle některých kronik to
byla trojčata), zcela si rovni statečností, silou i věkem. Od dětství se cvičili v ovládání
zbraní a vzájemných soubojích. Pro tento
úkol byli ideální. Zastupování celých vojsk
byla obrovská čest a dobrovolníků se hlásilo mnoho. Nakonec byli vybráni obě trojice
bratrů. Vojevůdci tedy dohodli místo a čas
souboje. Slavnostní smlouvou před bohy

i občany svých oppid se pak vládci zavázali,
že tento boj nahradí válku. Oppidum, z něhož pocházejí vítězní bratři, bude v klidu
a míru vládnout druhému oppidu.
V určený den se dostavily na bojiště obě
trojice bratrů. Proti sobě se posadila nepřátelská vojska plná obav a nervozity. Vždyť
byla v sázce vláda a vše zaleželo na statečnosti a štěstí tak nepočetné hrstky bojovníků. Na dané znamení se pak srazili s tasenými meči tři a tři mladí muži, s nadšením
a odvahou jako šiky velikých vojsk. Ani jedna, ani druhá trojice nehledí na nebezpečí,
mají před očima jen vládu, či otroctví svého
oppida, o a budoucí osud, který mu sami
připraví.
Rozpoutal se boj, řinčely a blýskaly se
meče. Bratři se bili ze všech sil a diváci trnuli hrůzou. První výkřik radosti se ozval
z tábora Hýskovských: dva mladí válečníci ze Stradonic padli téměř ve stejné chvíli
skoleni mečem. Stradoničtí ztráceli naději,
zbýval jim pouze strach o jejich druha. Byl
sice nezraněn a Hýskovští krváceli z početných ran, ale o jeho osudu bylo takřka roz-
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Kdo se nechal zlákat nabídkou zajímavého
programu šermířské skupiny Duellanti a v sobotu 26. května se vydal na nádvoří nižborského zámku, ten nelitoval. Celé odpoledne bylo
opravdu na co se dívat. Skupina Duellanti zde
na zámku nevystupovala poprvé. Tentokrát byly
ukázky jejich umění ještě působivější. Některé
scény byly divadlem. Herci byli dokonale sehraní – dialogy i souboje měli dokonale nacvičeny, až se člověk chvílemi obával, že rupnou
žebra nebo poteče krev. Na působivosti jiných
scén přidal sugestivní hudební podklad i s citem
reprodukované doprovodné slovo. To vše bylo
prokládáno ukázkami dobové hudby a zpěvu
na královských dvorech anglických, italských,
německých a francouzských v 16. století. A to
„naživo“, bez pomoci zvukotechniky. Tak jako
vystupovaly dvorní dámy, vládcové a kavalíři
v nádherných dobových oblecích, vlastnoručně
na míru ušitých, stejně výpravně byl oblečen
i soubor mladých muzikantů Villanella ze Základní umělecké školy v Praze 1.
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hodnuto. V boji tří proti jednomu mohl jen
statečně padnout.
Stradoničtí najednou nevěřili svým
očím: kromě porážky je měla stihnout i potupa! Jejich druh zvolil místo čestné smrti
útěk... Byl mu život v hanbě a otroctví dražší než povinnost muže? Hýskováci propukli v jásot – ne však na dlouho. Poslední ze
Stradonických se zastavil, a když k němu
doběhl nejbližší z jeho pronásledovatelů, vší
silou se na něho vrhl. Co nemohl dokázat
proti spojeným silám tří nepřátel, dokázal
snadno, když se rozdělili: v boji muže proti muži zraněného Hýskovana zabil. Bratr
padlého, ještě víc vysílený a zraněný, podlehl rovněž jeho meči. Pro třetího, který zůstal
vzadu, protože se sotva držel na nohou, si
Stradonický došel. Bez boje mu vrazil meč
do hrdla. Stradoničtí zvítězili!
Nato se obě armády obrátily k pohřbívání svých padlých: ne však se stejnými pocity,
neboť jedni byli povýšeni k vládě, druzí uvedeni v cizí područí.
Franta Mac Kellner
(zdroj: Titus Livius 59 př. n. l. – 17 n. l.)

strana 11

Nižborský List

Hokejbalové hřiště v rekonstrukci

Kickboxové zlato
Valentina Vacková byla minulý týden na Světovém poharu organizace
WAKO v kickboxu v Budapešti, kde
tento rok opět vybojovala zlato pro
Českou republiku v mladších juniorkách a váze do 52 kg.
Tento světový pohár je největší v Evropě. Zúčastnilo se ho 38 zemí a bylo
na něm přes 2400 zápasů. Valentina
minulý rok získala zlato, když ve finále
porazila o dva roky starší Izraelku. Tento rok dostala v semifinále soupeřku ze

Po mnoha letech se v obci dočkalo rekonstrukce historické hokejbalové hřiště u sokolovny. Zásluhou vedení obce se v rozpočtu
našly prostředky na to nejdůležitější - obnovu
asfaltového povrchu hřiště. Samotné pokládce nového koberce, který ze sportoviště udělal opět „hratelný“ prostor, předcházela dobrovolnická brigáda a demontáž staré dřevěné
mantinelové konstrukce. Prostor bude v nejbližších týdnech „obehnán“ mantinelovým
systémem, v úvahu přitom připadá i plastový
mantinel s plexisklem, a modernizaci sportoviště by hokejbalisté společně s vedením obce
chtěli dokončit do srpnového Memoriálu Tomáše Hoskovského.
Poděkování za pomoc a podporu při rekonstrukci patří nejen vedení obce v čele se
starostkou Kateřinou Zuskovou a místosta-

rostou a místní hokejbalovou legendou Pavlem Hučkem, ale i účastníkům brigád z řad
místních či berounských hokejbalistů!

Srbska, kterou se ji po dvou počitánich
soupeřky podařilo ukončit ve třetím kole
TKO. Do finále se probojovala soupeřka z Portugalska a tu Vája porazila 3:0
na body.
Nyní Valentinu čeká mistrovství České Republiky a zřejmě nominace na mistrovství světa, které bude v polovině září
v Itálii. Celé prázdniny se bude tedy svědomitě na toto MS připravovat. Valentina
dokončuje 9. třídu na 2.základní škole
v Berouně a již je přijata na soukromou
sportovní školu v Praze, kde bude mit
možnosti trénovat a reprezentovat ČR
a obec Nižbor

Fotbalisté SK Nižbor oslaví
90 let tradičním memoriálem
Regionální potraviny na Váš stůl ..
Nová příležitost jak nakoupit kvalitní potraviny z vašeho okolí a
nechat si je dovézt až domů nebo do zaměstnání….
V našem sortimentu najdete mléčné výrobky z kravského i
kozího mléka, nakládané sýry, čerstvé těstoviny , zeleninu a
mnoho dalšího…
Celou nabídku naleznete na
www.preskopec.cz
jsme také na FB: Přes kopec, @potravinypreskopec
Barbora Kadlecová, Sýkořice 12, tel. +420 602 115 847

Fotbalisté SK Nižbor letos slaví 90 let od založení a jubileum si připomenout 50. ročníkem Memoriálu Ladislava Krabce. Na hřišti Za Rybníky se bude konat 4. srpna
od 13 hodin. Vedle domácího mužstva se představí Všeradice, Hostouň B. Čtvrtý účastník nebyl v době uzávěrky
Nižborského listu znám.
A-mužstvo v letošní sezóně se ve III. třídě drží ve středu
tabulky. Tři kola před koncem soutěže bylo na 8. příčce soutěže
a předpokládá se, že by tuto pozici měli udržet i do konce.
Týmy mladších i starších žáků podávaly velmi povedené
výkony a v okresním přeboru se skončily v popředí tabulky.
Několik turnajů absolvovali i nejmenší fotbalisté z přípravky,
kteří se na turnajích v rámci berounského okresu rozhodně neztratili.
Výbor SK Nižbor: Krubner Jan, Hučko Pavel, Veselý Jiří,
Kubík Jaroslav, Dvořák Miloslav.
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