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Naší milí občané,
opět se blíží Vánoce – a my Vám opět co nejupřímněji přejeme jejich klidné prožití, v kruhu Vašich nejbližších, bez konfliktů, bez kapřích kostí v krku, bez sanitek či požárnických vozů. 
Prostě krásné Vánoce.
Do dalšího roku – s „osudovou osmičkou“ na konci – si vzájemně popřejme vstřícnost, toleranci
a uvážlivost, protože právě tyto vlastnosti se nám budou hodit nejen v osobních vztazích, ale i při
důležitých volbách, které nás čekají: lednové prezidentské i podzimní, do obecních zastupitelstev.
Přejme si, aby život v naší obci, v naší zemi i na planetě Zemi byl důstojný, radostný a smysluplný.
Za obecní úřad slibujeme, že pro to uděláme maximum. Vás prosíme alespoň o minimum: držte nám
palce a neproklínejte nás, pokud všechno nebude hned, na počkání. Jsme přesvědčeni, že úspěchů máme
za sebou nemálo, stačí se rozhlédnout – ale na vavřínech snad neusneme; pokud ano, vzbuďte nás!
Hodně štěstí a víry, že život může být to nejlepší na světě!
Za celé zastupitelstvo a obecní úřad Tomáš Hanák

Jak to bude dál
s poštou v Nižboru

Rekonstrukce školy ukončena
Nižborská škola zkrásněla. To uzná každý, kdo kolem ní projde. Jaká to byla fuška,
laik nedocení. Ale mohl se o tom dočíst v minulém (zářijovém) Nižborském listu. Tam
je podrobně rozepsáno, co už budova nutně
potřebovala, aby byla nejen hezčí, ale i její
provoz aby byl bezpečnější. Oprava si vyžádala částku cca 7 mil. Kč z rozpočtu obce,
dotací ve výši 2 713 200 Kč přispěl Středočeský kraj z Fondu rozvoje obcí a měst.
Řemeslníci z realizační firmy LARENO
s.r.o. se snažili ze všech sil dokončit práce
do začátku letošního školního roku a dokázali to. V úterý 24. října jim za to veřejně

poděkovala starostka obce Kateřina Zusková i ředitelka školy Mgr. Alena Smolková
před shromážděním školáků a jejich rodičů,
tedy těch, komu škola bude teď lépe sloužit.
Foto: Zdena Červenková
Tato akce: ZŠ Nižbor - Rekonstrukce krovu
a stropu byla realizována v roce 2017 s finančním přispěním z Fondu rozvoje obcí
a měst z rozpočtu Středočeského kraje.

Vážení občané,
Tak jako Vy, i my jsme se dne 16. 11.
2017 zcela nečekaně dozvěděli, že Česká
pošta uzavírá z důvodů závažných porušení
smluvních podmínek pobočku pošty Partner
v Nižboru. Tuto nepříjemnou situaci, na které
obec nenese vinu, se snažíme intenzivně řešit nalezením vhodných prostor, kde by pošta
mohla dál fungovat.
Stávající pobočka pošty Partner totiž sídlila v pronajatých prostorách v č.p. 99, které
jsou ve vlastnictví soukromého subjektu, který doposud poštu Partner provozoval.
Prozatím se nám podařilo domluvit s vedením České pošty, že pošta v Hýskově
v době od 4. 12. do 22. 12. 2017 rozšíří své
provozní hodiny a v úterý a ve čtvrtek bude
mít otevřeno od 15 do 18 hod.
Bohužel bezpečnostní předpisy a počítačové vybavení nedovolují, aby byla pošta
provizorně zřízena např. v zasedací místnosti
obecního úřadu (jak jsme ihned České poště
nabízeli).
Prosím počítejte s tím, že Nižbor bez pošty
nezůstane, ale nalezení nových prostor, jejich
vybavení a zaučení nového personálu si vyžádá nějaký čas, který ale žádná ze zainteresovaných stran nebude záměrně prodlužovat.
Omlouváme se Vám za způsobené komplikace, které jsou ale jen dočasné.
Kateřina Zusková
starostka obce Nižbor
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Praktický lékař
informuje

Během vánočních svátků budou ordinace v Nižboru, Hýskově a Chyňavě uzavřeny ve dnech 21., 22. a 27. 12. 2017.
Zástup ve dnech 21. a 22. 12. bude zajištěn v ordinaci MUDr. Ranglové v Kostelní ulici 166 v Berouně.
Ve středu 27. 12. 2017 pak zastoupí
MUDr. Málková v ordinaci na adrese
Jungmannova 64, Hudlice.
Od ledna 2017 dochází k plnému propojení ordinací Nižbor, Hýskov a Chyňava do jednoho obvodu. Po předchozí
telefonické objednávce můžete využít
možnosti ošetření v kterékoliv z těchto
ambulancí. Telefon do nižborské ordinace se nemění (311 693 252). Nové číslo
pro Chyňavu a Hýskov je 607 072 688.
Hodně zdraví a štěstí v roce 2018
Vám přejí MUDr. Daniela Běhanová
a MUDr. Michal Bureš.

Kříž v Hamburku

Začátkem října byl v Nižboru v místní části Hamburk vztyčen nový dřevěný kříž, který
nahradil ten starý, který již hrozil zřícením.
Dřevo na tento kříž jsme si obstarali při
rekonstrukci krovu kaple ve Stradonicích.
Od té doby dva modřínové trámy vysychaly. Truhlářské práce provedl pan M. Vrána
z Roztok a o osazení se postaral pan Jaromír
Pecka, pracovníci obce a firma Filip Filip.
Všem moc děkujeme.
Obecní úřad Nižbor

Vydláždění komunikace k zámku
V závěru letošního roku obdržela obec od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši
300 000 korun na vydláždění příjezdové komunikace na dolní nádvoří zámku. Práce byly zahájeny ihned po zakončení výstavy místních zahrádkářů a v těchto dnech byly dokončeny.
OÚ Nižbor

Informace pro žadatele o dotaci z programu Dešťovka

Případným žadatelům o dotaci z programu Dešťovka sdělujeme, že dle sdělení odboru ŽP MěÚ Beroun v roce 2014 bylo vydáno
opatření obecné povahy Městským úřadem
Beroun pro všechny obce a jejich katastry
na území ORP Beroun. Tímto opatřením byl
zakázán odběr povrchové a podzemní vody
k vyjmenovaným účelům.

Nižbor přispěl na babybox
Ve čtvrtek 19. října byl slavnostně
otevřen v Berouně nový babybox. Obec
Nižbor tento počin podpořila drobným
finančním darem. Babybox je umístěn
na Domově dětí a speciální mateřské školce v ulici Mládeže. Inciátorem umisťování
babyboxů je pan Ludvík Hess, od kterého
jsme se dozvěděli, že v mládí jezdil s rodiči na letní byt do Nižbora. Velmi si ho
zamiloval a často se sem vrací.
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V roce 2017 byl společností Vodovody
a kanalizace Beroun, a .s. vznesen požadavek
na zveřejnění omezení používání vody z vodovodů k jiným než pitným účelům a k základní hygieně. Tento požadavek byl vyhlášen obecním rozhlasem a zveřejněn na úřední
desce obce. Tyto údaje mohou posloužit jako
podklady při žádosti o případnou dotaci.
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Design se neobejde bez příběhu, říká Rony Plesl.
Jeho sklo pro značku Rückl vyhrálo Designblok
Ještě nedávno hrozil rodinné sklárně Rückl
v Nižboru zánik. Podnikatel Martin Wichterle se
ale loni rozhodl tradiční značku zachránit a na místo
uměleckého ředitele dosadit designéra Ronyho Plesla, který už pracoval na projektech slavných firem
Moser nebo Lasvit. Pleslem navržená kolekce České nebe uspěla na letošním Designbloku a Rückl tak
pravděpodobně čekají lepší časy. „Chci, aby Rückl
bylo první slovo, které si v zahraničí vybaví, když se
řekne české sklo,“ svěřuje se Plesl se svými smělými
plány.
Úspěšný designér Rony Plesl, který se od patnácti let pohybuje ve sklářském průmyslu a má
zkušenosti se sklárnami od Turecka, přes Itálii a Německo až po Tchaj-wan, dostal loni lákavou nabídku. Podnikatel a vnuk slavného vynálezce Martin
Wichterle právě koupil nižborskou sklárnu Rückl
a nabídl Pleslovi pozici uměleckého ředitele. Návrhář však nejdřív váhal.
Zeptal se Wichterleho, jestli si uvědomuje, že
z hlediska ekonomiky se mu nejvíc vyplatí, když
sklárnu zavře a nechá si navržené produkty vyrobit u někoho jiného. Wichterle mu bez rozmýšlení
odpověděl, že to dobře ví, ale přesto chce českou
sklárnu zachránit, aby řemeslníci nepřišli o práci.
„V tu chvíli jsem si potvrdil, že je to můj člověk,
protože se i v padesáti chová jako malý kluk, který
stále o něčem sní, po něčem touží. Jeho vnitřní zápal
mě přesvědčil,“ vypráví Plesl.
PICASSO UZNÁVAL LADU,
PROTOŽE MĚL ČESKÝ RUKOPIS
„Chtěl jsem, aby kolekce působila hodně česky,
protože věci jako broušené sklo, které jsou nejvíc
české, mají zároveň největší šanci oslovit svět. Pablo Picasso z českých malířů uznával jen Josefa Ladu,
protože měl tak český rukopis, že ho nikdo jiný nemohl napodobit,“ vysvětluje Plesl, proč se při tvorbě
rozhodl ctít historii.
Pohnutou minulost zažila celá firma. Kořeny
rodinné sklárny sahají až do roku 1846, zásadního
impulsu se ale dočkala na konci 19. století, kdy Antonín Rückl do malé obce na Křivoklátsku přitáhl
stovky brusičů a foukačů ze severu Čech a z Vysočiny. Za první republiky už Rückl zaměstnával tisícovku sklářů a broušené sklo vyvážel do Belgie, Anglie,
Indie nebo Damašku. Díky vysokému podílu olova
se sklo z Nižboru pyšnilo neobvyklým leskem. Tvrdost křišťálu zase výtvarníkům umožňovala složité
dekory.
Těžké časy za protektorátu a pozdější únorový
převrat se ale na osudu Rücklu i dalších skláren neblaze podepsaly. Komunistická vláda po druhé světové válce většinu podniků sdružila pod Skloexport.
„Značky s různými technologiemi a různými
designy najednou spadaly pod jedno vedení a ztratily vlastní tvář. Českému sklu to hodně uškodilo,
protože image jednotlivých skláren přestala hrát roli.
Po řemeslné ani designové stránce se sklo téměř nevyvíjelo,“ popisuje Plesl.
Znovuzrození odvětví zažilo až po revoluci
se vzestupem firem Preciosa, Lasvit, Brokis nebo
Bomma, které si vydobyly mezinárodní renomé.
Nižborská sklárna však takové štěstí neměla. Pokračovatel rodu Jiří Rückl zažádal, aby se firma, kterou
stát na základě Benešových dekretů znárodnil, vrátila do jeho rukou. Marně. Na podnik se vztahovala
legislativní výjimka a Rücklovi nezbylo nic jiného,
než ho od státu koupit.

ČESKO UMÍ RYTÉ A BROUŠENÉ SKLO
Po privatizaci trh zároveň začaly plnit produkty z Číny a zákazníci si kupovali hlavně spotřební
věci, což pro mnohé dílny znamenalo nevyhnutelný
zánik.
„V jiných odvětvích můžete výrobu přerušit
a chvíli si vydechnout. Sklářská pec ale běží nonstop a nesmíte ji vypnout. Jakmile byste to udělali, všechno popraská. Sklářství zažilo krušné časy,
protože podnikatelé nedokázali provést potřebnou
designovou a řemeslnou proměnu za běhu,“ zdůrazňuje Plesl.
Přestože dnes Česko na světovém sklářském
trhu nepatří k leaderům, vyniká oproti jiným zemím
velkým množství malých specializovaných dílen
a dovede vyrábět řemeslně složité věci jako ryté či
broušené sklo. „Nemáme šanci předběhnout Turky nebo Němce, ale dokážeme kombinovat velké
množství technik, v čemž nemáme konkurenci.
Měli bychom se držet věcí, do kterých lidé investují
jako do klenotů. České značky by se mohly stát tím,
co v módě představují Dior nebo Hermès. Není podstatné množství, ve kterém jsme vynikali za komunismu. Důležitá je kvalita a přidaná hodnota, která
podnik odliší od konkurence,“ dodává návrhář.
DŮLEŽITÝ JE MARKETING. I VE SKLE
Na nepochopení této moderní tržní logiky podle něj doplatil sám Jiří Rückl, když se před dvěma
lety jeho firma dostala do konkurzu a vzkřísil ji až
zmíněný Wichterle. „Pan Rückl zkrachoval, protože
nebyl podnikatel, ale továrník s prvorepublikovým
cítěním. Byl neskutečně charismatický a rozhovory
s ním mě vždycky obohatily. Potřeboval ale marketingového ducha,“ vzpomíná Plesl na nedávno zesnulého původního majitele. Co tedy po designové
stránce nesmí sklu chybět, aby si ho lidé koupili,
i když ho vlastně nepotřebují? Poctivý design se
podle Plesla neobejde bez upřímnosti a příběhu.
„Beru ho jako zhmotnění myšlenek. Každý tvar
a každá barva u diváků vyvolávají nějaké emoce,
protože si je jejich mozek dává do souvislostí s jejich životními zkušenostmi. Při tvorbě toho využívám, i když vím, že ne každý v designu musí něco
najít nebo dokonce pochopit můj záměr,“ říká.
V kolekci České nebe proměnil ve sklo Dvořákovu Rusalku, Kafkova Josefa K. či bájného Golema. S uměleckými ambicemi se ale Plesl krotí, protože sklo vnímá také jako produkt, který živí mnoho
lidí, takže se musí prodat. Věrnou klientelu si Rückl
ještě hledá. Plesl sází na ženy s romantickou duší,
muže s vytříbeným vkusem a turisty, kteří si budou
chtít odvést dárkové zboží jako památku na Prahu.
„I když ze skleniček občas můžete pít kvalitnější
drinky a do vázy si dát pěknou kytku, neslouží sklo
od Rücklu pro každodenní provoz, ale hodí se spíš
jako krásná dekorace,“ doplňuje.
Aby mohl umělecký ředitel sbírat ceny a poslouchat ze všech stran chválu, musel si najít cestu
ke stovce sklářů, které Rückl v současnosti zaměstnává. „Když chcete s řemeslníkem něco řešit, musíte být dobrý psycholog. Skláři se chovají emotivně
jako děti, protože jejich řemeslo je psychicky i fyzicky hrozně náročné. Řemeslníka musíte umět pochválit a když už ho kritizujete, tak to nesmí poznat.
Nesmíte se stydět ho přimět k tomu, co potřebujete.
Jsou to lidi, kteří mě často pošlou někam, ale mám
je rád,“ usmívá se Plesl.
autor: Tomáš Maca, převzato z Aktuálně.cz

Na Ing. Jiřího Rückla
se nedá nikdy
zapomenout
I my, kteří jsme o jeho souboji s těžkou a zákeřnou nemocí věděli, jsme byli
11. září 2017 tou smutnou novinou zaskočeni. Zpráva o smrti Jiřího Rückla
nás zasáhla jako blesk. Trochu jsme asi
doufali v nějaký zázrak, ale ten se bohužel nestal.
Odešel poctivý, zásadový, pracovitý, respektovaný a slušný člověk, který
miloval svoji rodinu a nám, kteří jsme
měli tu čest
být jeho přáteli, přinesl
řadu milých
a obohacujících setkání
při různých
příležitostech
– jak oficiálních, při různých návštěvách osobností ve sklárně,
i zcela neformálních, kdy ty jeho šibalsky
přimhouřené oči signalizovaly, že všechny starosti jdou na chvíli stranou a že je
mu dobře.
Poznali jsme se krátce poté, co v roce
1992 na základě vítězného privatizačního projektu odkoupil zpět rodinnou
sklárnu v Nižboru, tu, kterou jeho
předci zde v roce 1903 založili. Ano
odkoupil! Moc chtěl zpátky do Nižboru, kde jako kluk vyrůstal, chtěl opět
povznést bývalou slavnou pověst zdejší
sklárny. Podařilo se mu to, ale nebylo to lehké a stálo ho to hodně úsilí,
nervů a vyčerpání. O to víc jsme ho
obdivovali, že mu rozhodně nebyly lhostejné ani věci veřejné: spoustu
času, místo zaslouženého odpočinku
po práci, věnoval založení místní Hospodářské komory, nechal se navrhnout
na kandidáta za náš obvod na senátora. V roce 1992 mandát získal poprvé a v roce 1998 jej úspěšně obhájil.
Lidé mu věřili a měli ho rádi. Až v roce
2004 se již rozhodl, že se bude věnovat
zase jen sklárně a své rodině a potřetí
kandidovat nebude. Byl i zastupitelem
v Nižboru, kde byl spojen s řadou akcí,
pořádaných jak obcí, tak sklárnou, ale
nejen tam. Byl nedílnou součástí veřejného života na Berounsku, nejen tam,
kde šlo o charitu, pro níž bylo jeho srdce vždy otevřené.
Byl, a to zcela bez nadsázky, člověkem s velkým Č. Takových lidí zase až
tak mnoho není!
Moc chybí! Jsem přesvědčena, že
těch, kteří si ho vážili a měli ho rádi, je
dost. Nikdy na něj nezapomeneme!
Vlasta Dolejšová
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Skvělá výstava nižborských zahrádkářů
Výstavy zahrádkářů bývají v Nižboru od samého jejich začátku v roce 2004 společenskou událostí první kategorie. Ve dnech 19. až 21. listopadu byla i letos. Už tedy po čtrnácté žasli návštěvníci nad její bohatostí, barevností a pestrostí, obdivovali nápaditost
a šikovnost tvůrců každého exponátu, jeho precizní provedení a aranž v prostoru.
Snažili se nejen dospělí, ale i předškoláčci
a školáci svými obrázky a kolážemi v barvách
podzimu. V pátek dopoledne se na výstavu
sami přišli podívat, přijely i děti z Berouna.
V sobotu návštěvníky přivítala starostka obce
Kateřina Zusková spolu s hercem Tomášem
Hanákem, přidaly se milým, temperamentním tanečním vystoupením malé tanečnice
skupiny Free Motion. Návštěvní kniha se
i tentokrát zaplnila pochvalami a děkováním
za tu všechnu krásu a slavnostní atmosféru.
Není divu, vždyť jaká jiná výstava v širokém okolí toho tolik návštěvníkům ukázala
a nabídla. Nejen k vidění a pro inspiraci, ale
i k zakoupení. K zahrádkářům se samozřejmě
přidružili i prodejci zajímavých ozdob z netradičních materiálů, květin a dalších výrobků pro ozdobu domovů či dárků k blížícím
se Vánocům. Podíl na úspěchu výstavy má
také obecní úřad zapůjčením všech prostor
zámku, lavic a stolů, zajištěním občerstvení

a propagace. Za všech asi 1600 spokojených
návštěvníků všem tvůrcům letošní parádní
výstavy patří velký a upřímný dík.
Text a foto: Jan Lukeš

V Roztokách u Křivoklátu v neděli 26. listopadu dopoledne dřevorubci odborně uřízli vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze. Odpoledne pak byl zahájen transport zhruba přes dvacet metrů dlouhého stromu do Nučic, odkud byl v pondělí 27. 11. převezen
do Prahy. Cesta z Roztok vedla i přes naši obec. Kácení i převozu stromu přihlíželo mnoho zájemců. Pohyb takto rozměrného nákladu se
neobešel bez dočasných dopravních omezení. Foto Jan Lukeš
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden - březen 2018

Vítání občánků

V letošním roce se ve dnech 17. 5.
a 18. 10. 2017 uskutečnilo v sále na zámku v Nižboru slavnostní vítání nových
občánků naší obce.
Starostka Kateřina Zusková spolu se
Sborem pro občanské záležitosti přivítala
celkem 16 dětí a po malém pásmu písniček
a básniček dětí z mateřské školy popřála
hodně štěstí a zdraví. Rodiče se pak pode-

psali do kroniky, maminky dostaly kytičku
a děti dárky.
Přivítány mezi naše občany byly tyto děti:
Lukáš Huml, Anna Šlesingerová, Annie Vlková, Michal Vybíral, Jitka Truksová, Jiří Kerles, Julie Apolena Chroustová, Tomáš Tomek,
Jindřich Bednář a David Matějka z Nižbora,
Anežka Trousilová, Leontýna Reková, Kristian Getov, Matyáš Grüner a Nina Týfová ze
Stradonic a Viktorie Strnadová ze Žloukovic.
Přejeme jim všechno nejlepší! OÚ Nižbor

Kučera Miloslav		
Šimek František		
Šebek Jiří		
Zídková Helena		
Veverková Helena
Hlaváčková Pavla
Vanišová Iva		
Pokorná Jiřina		
Hloušek Stanislav
Bonová Jaroslava		
Jakubíková Jana		
Sojková Marie		
Šandová Blažena		
Hubnová Alena		
Tikovská Helena		
Bieber Vladimír		
Koucká Věra		
Krabcová Marie		
Matějková Hana		

80 let
80 let
70 let
75 let
80 let
70 let
75 let
70 let
75 let
85 let
70 let
75 let
90 let
75 let
75 let
75 let
80 let
75 let
75 let

Večer s cimbálovkou z Mikulčic

V sobotu 25. 11. už od 15 hodin byli v plně
obsazeném sále na obecním úřadě očekáváni
muzikanti z téměř „partnerského“ jihomoravského městečka Mikulčice. Přišla si je
poslechnout část veřejnosti „dříve narozená“,
ti mladší mají dnes v oblibě jiné žánry než
je folklor. Ku své
škodě, neboť zpěv
lidových písní s doprovodem klasické
cimbálové muziky
je pevnou a stále
živou součástí moravské a slovenské
kultury už po staletí. Vidět a slyšet
skvělou cimbálovku „naživo“, zazpívat si s ní od mládí
známé lidové písničky, komu síly
dovolí i zatancovat,

to dokázalo potěšit
a rozveselit vždycky. I v tu sobotu
všechny v sále,
zvláště když mohli
k poslechu koštovat
přivezené moravské vínko a mlsat
obecním úřadem
zakoupené minidortíky. Fungovala
i obsluha z restaurace U Lípy, takže
i ortodoxní pivaři
byli spokojeni. Báječnou atmosféru, kterou
snad fotky ilustrují, nastartovaly hned v úvodu starostka Kateřina Zusková a iniciátorka
setkání Jitka Bornová. Na závěrečné společné
fotce s milými muzikanty je vidět, že je s večerem spokojená. Jako my všichni.

Tradiční i neobyčejný
lampionový průvod

Tradičně ho zorganizovaly 10. listopadu
maminky ze sdružení Makovice, tradičně začal
u cukrárny a zamířil na cyklostezku. Tradičně jsme si vyslechli legendu o sv. Martinovi,
tentokrát v podání pana Mgr. Ivo Hrachovce.
Další průběh už byl hodně neobyčejný. Předně zavládlo neobyčejně mizerné počasí. Místo
symbolického jemného poletování sněhových
vloček dul protivný ledový vítr. Přesto se k přivítání sv. Martina sešlo neobyčejně mnoho rodinek s natěšenými dětmi. Pro jejich potěšení
vzlétaly z různých míst u řeky barevné rachejtle a v závěru průvodu i horkovzdušné papírové „balonky štěstí“. Nejdříve se ale odehrál
na Panské louce ceremoniál přivítání sv. Martina, který skutečně přijel na bílém koni a předal
nižborským občanům oheň porozumění a lásky. Neobyčejně napínavé byly starty balonů,
s kterými vítr ze všech sil cloumal, ale neuhasil
je. A trpělivost tatínků a maminek se vyplatila - všechny vystoupaly vysoko nad Nižbor.
Netradičně hřejivý závěr čekal vytrvalce v cíli
průvodu, před hotelem Praha. Tam se podávalo
pestré horké občerstvení, a navíc se dalo ohřát
u ohně udržovaného v plechovém kolečku stavebníků. Inovační nápady se ujaly a zalíbily,
organizátorům za všechno děkujeme.
Text a foto Jan Lukeš
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
Letos na podzim jsme podnikli dva dost
zásadní výlety za kulturou a historií. Nejprve
jsme využili vzácné možnosti prohlédnout
si budovu Národního divadla. Měli jsme velké štěstí na počasí, takže jsme se nasvačili
na Střeleckém ostrově a ještě nám zbyl čas
na lanové hřiště a sbírání kaštanů. A pak už
jsme vyrazili do divadla. Naši průvodci se nás
ujali hned u vchodu, komentovaná prohlídka
vedla veřejně přístupnými prostorami. Národní divadlo dýchá historií, umělecká výzdoba
budovy připomíná významné okamžiky našich dějin i legendy a pověsti. Zjistili jsme, že
jeden ze základních kamenů pochází z našeho
regionu, posadili jsme se v hledišti, prohlédli si
slavnou oponu a vystoupili nejen do lodžie, ale
i nahoru k trigám, odkud byl nádherný výhled
na podzimní Petřín. Děti si prohlédly Národní divadlo doslova od sklepa až po střechu.
Na závěr bylo připraveno představení opery
Bastian a Bastienka, kterou v útlém věku složil
W. A. Mozart.
Když se přiblížil státní svátek 28. října, rozhodli jsme se oslavit jej výletem na Pražský
hrad. Od Brány Gigantů jsme prošli až ke katedrále sv. Víta, kterou jsme si postupně celou
prohlédli. I když byla pouť katedrálou přetékající návštěvníky náročná, rozhodně stála za to.
Děti nejvíce zaujala zářící vitrážová okna, která nás obklopovala ze všech stran. Viděli jsme
i místo posledního odpočinku krále Karla IV.,
polodrahokamy na stěnách kaple sv. Václava či
stříbrný, bohatě zdobený hrob sv. Jana Nepomuckého. Pohádkové chrliče a mozaiky zdobící
vnější plášť katedrály nás vyprovodily směrem
ke Zlaté uličce. V okouzlujících malých domcích slavné uličky řemeslníků jsme si prohlédli
expozice zařízené jako malinké domovy našich předků a vyrazili jsme k Daliborce. Pověst
o tom, jak nouze naučila Dalibora housti, byla
posledním bodem programu a pak už jsme zamířili podzimními zahradami k autobusu.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce!
Kolektiv MŠ Sluníčko

Sokol Nižbor nezahálí, Sokol Nižbor nacvičuje

V nižborské sokolovně se odedávna cvičilo a stále cvičí - to není žádná
novinka. Že se také nacvičovalo na sokolské slety i spartakiády, to generace dnešních babiček a dědečků také pamatuje. Ale že se začíná nacvičovat
na blížící se sokolský slet v příštím roce, to možná novinkou je. Právě v tyto
dny se formují sestavy cvičenců, a to hned pro tři skladby. Předškolní děti
budou nacvičovat skladbu „NOTY“. 1 celek tvoří cvičitelka + 8 dětí, zatím
je přihlášeno 14 malých zájemců. Nácvik povedou Jitka Lukešová a Nikola
Grušová. Zájem ještě dalších dětí je samozřejmě vítán. S touto skladbou vystoupí nižborská drobotina na stadionu v Komárově, a dokonce 6. července
2018 v Praze! Další skladbu s názvem „CESTA“ budou nacvičovat ženy
pod vedením Jitky Lukešové ve spolupráci s Terezou Šulcovou. Celek tvoří
18 žen, zatím se jich přihlásilo 10. Která další máte zájem, připojte se! Video
skladeb je ke shlédnutí na portále YOUTUBE. Bližší informace a přihlášení
na e-mailu: jitkalukesova@seznam.cz“. Pár momentek z úterních sportovních pohybových her v sokolovně ukazuje radost z pohybu našich nejmladších sokolek a sokolíků.
Jitka Lukešová, Jan Lukeš
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 24. březen 2018
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky
STRADONICE
– na návsi		
NIŽBOR
– Šňárová, na otočce busů
– na parkovišti u mostu

Předvánoční čas ve škole
Nový školní rok začal 4. září. Přivítali
jsme 21 prvňáčků a škola se tak rozrostla
na 105 žáků. Vzhledem k tomu, že ještě nebylo přístupné hřiště školy, museli jsme přijmout nabídku mateřské školy a sešli jsme
se s rodiči a dětmi na jejím nádvoří. Žáky
přivítaly paní starostka, paní ředitelka i paní
učitelky. Žáci se pak rozešli do tříd a plni
zážitků a dojmů z prázdnin hned vyprávěli
svým třídním učitelkám, kde byli a co prožili.
Začátek školního roku zpestřil kytarový
koncert, kde si děti i zatančily. V říjnu skončila rekonstrukce střechy a půdy. Při třídních schůzkách jsme se sešli s rodiči, paní
starostkou, Ing. Procházkovou a stavebníky
na hřišti školy a nově zrekonstruovaná škola
nám byla slavnostně předána. Práce probíhaly celé léto a září. Dělníci byli velmi ohleduplní a výuku jejich práce vůbec nenarušovala. Děkujeme obecnímu úřadu a všem,
kteří se na rekonstrukci podíleli.
Na začátku listopadu jsme se již těšili
na návštěvu zámku, kde se už tradičně konala výstava zahrádkářů. Děti ve třídách
a ve školní družině přispěly svými výkresy
a výrobky. Dětem se na výstavě moc líbilo
a nejeden žák si odnesl některý z výrobků
šikovných rukou našich zahrádkářů a občanů.
Na Mikuláše se opět těší naši nejstarší,
páťáci. Jako každý rok na ně čeká mikulášská nadílka. Mají nachystané masky čertíků, andílka a Mikuláše a kromě spolužáků
ve škole navštíví i dětičky z mateřské školy,
paní starostku, benzínku a obchod.
I my se už těšíme na to, že nás navštíví na
oplátku občané na našem tradičním předvánočním jarmarku, který se koná 20.12.
v naší škole. Děti jako obvykle připravují
a vyrábějí různé výrobky a výkresy v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, školní družině a kroužcích. Na pásmu ko-

led a vánočních písní, které vždy zakončuje
náš jarmark, se opět podílí pan Ivo Hrachovec, sólista Státní opery v Praze. Zveme tak
všechny občany, aby si s námi přišli zazpívat
v předvánočním čase.
Přejeme všem mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2018.
Školní družina zahájila svou činnost 5. září.
Od října pracujeme podle stálého týdenního rozvrhu: tvořivé dílny, celoroční hra, hry
na Panské louce, idividuální práce v rámci
jednoho oddělení školní družiny a páteční
vycházka. Letošní celoroční hra se jmenuje
Zachraňme svět. Děti, které navštěvují školní
družinu, již navštívily divadélko a Muzeum
betlémů v Karlštejně.
Pedagogický sbor ZŠ Nižbor

8:15 – 8:30
8:45 – 9:00
9:15 – 9:30
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

Zpoplatnění odchytů psů

Vzhledem k množícím se a často se opakujícím případům odchytů zaběhnutých psů
na území obce a z toho plynoucí zvyšování nákladů z rozpočtu obce (odchyt, pobyt
v kotci, krmivo atd.) bude tato služba od ledna 2018 pravděpodobně zpoplatněna. Schválené částky budou po projednání v radě obce
zveřejněny obvyklým způsobem.
Obec Nižbor

Provozní doba na Obecním úřadě
Nižbor v době vánočních svátků

Poslední úřední den v letošním
roce je středa 20. prosince 2017 do 16
hodin. Obecní úřad bude opět otevřen
3. ledna 2018.
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Zachránce Mac Hroněk
Oppidum už měsíce oblehají Germáni.
Je nedostatek obilí a velká drahota. Marobud
věří, že město brzy padne. A tehdy si mladík
Míla Mac Hroněk, který v Oppidu pracuje se
dřevem, řekne, že už toho bylo dost. Je nedůstojné, aby město, které se na vrchu Hradiště
tyčí už více jak jedno století, strádalo a možná
i podlehlo Germánským hordám. Rozhodne se
vniknout v přestrojení přímo do Marobudova
tábora. Získá souhlas vládce Stradona, ukryje
pod šaty meč a vydá se na cestu. Po setmění
ho stráž pustí výpadovou brankou. Přebrodí
řeku, oklame Germánské stráže a zamíří přímo
k velkému stanu. Tam je fronta a uvnitř okolo
stolu tlačenice. Právě se rozděluje kořist. Marobud ji dává bojovníkům jako žold. Písař, který
sedí vedle vládce, je téměř ve stejném oděvu.
Je velice zaměstnán, protože vojáci ho žádají
o svůj díl. Mac Hroněk se nechce ptát, který
z těch dvou je vládce, aby se neprozradilo, že
nezná velitele. A tak místo vůdce zabije písaře.
Stráže ho zajmou, ač se statečně brání, a vedou před polní soud. Předsedá sám Marobud.
Mac Hroněk se představí jako jeden z obránců
Oppida a beze strachu předstupuje před vládce
Germánů. „Chtěl jsem tě jako nepřítel zabít.
Nemám méně odvahy k vlastní smrti, než jsem
měl k tvému zavraždění. Je v povaze Keltů trpět jako hrdina. A nedostal jsem ten nápad jen
já sám. Po mně je dlouhá řada těch, kteří chtějí
tutéž slávu a čest. Proto se připrav na toto nebezpečí, abys mohl kdykoliv bojovat o život,
jakmile se ve tvém stanu objeví mstitel se zbraní. My, mladí Keltové, ti vypovídáme válku!
Nemusíš se bát žádného vojska, ani bitvy. Ty
jediný budeš mít co dělat vždy s jediným mužem.“ Tato slova, smělá jako čin, kterému za-

V

bránil jen osud, by sama o sobě stačila, aby se
mladík dostal do bájí. Své místo si však zajistil
i jinak. Marobud dal kolem něho rozdělat oheň.
Hrozil mu mučením, jestliže ihned neřekne,
co na něho Keltové chystají. „Dívej se, jak
bezcenné je tělo pro ty, kteří chtějí nesmrtelnou slávu,“ řekl Mac Hroněk a vložil do ohně
paži. Když si ji upaloval, jako by necítil bolest.
Vládce vstal z trůnu a ohromen tou statečností,
daroval mu život a svobodu. Mac Hroněk odměnou za tuto milost řekl: „Protože dovedeš
ocenit statečnosti, dosáhl jsi toho, čeho jsi nedosáhl hrozbami. Je nás tři sta mladých Keltů,
kteří jsme se zapřísáhli jako spiklenci. Já byl
vylosován jako první. Ostatní přijdou, ať už
to se mnou dopadne jakkoli. Jeden po druhém
v pravý čas, dokud zde budeš.“ Nato vzal svůj
meč a vrátil se do Oppida. Tak byl propuštěn
Mac Hroněk. Za ním následovali vyslanci Germánského vládce. Pokus o zabití, před nímž ho
zachránil jen omyl atentátníka, Marobuda znepokojil a pomyšlení na to, že musí ještě tolikrát
bojovat o život, když spiklenců zbývá ještě tolik, ho připravilo o klidný spánek. Nabídl tedy
Keltům mír.
Franta Mac Kellner
(Zdroj: Titus Livius 59 př. n. l – 17 n. l.)

Volby 1946
ve Žloukovicích

První parlamentní volby v republice po osvobození od fašismu v květnu
1945 se konaly 25. května 1946. Voleny
tehdy byly čtyři politické strany: komunistická, sociálně demokratická, lidová
a národně socialistická.
Ve Žloukovicích fungovaly tehdy
prvé dvě strany, které vyvíjely značnou
agitační činnost, když byla tehdy polepena celá obec.
Sociální demokraté na počest voleb
vybudovali ve své režii betonový mostek v dolní části obecního potoka, když
současný přejezd vybudovaný při regulaci toku v roce 1929 byl zvláště v zimních měsících velmi obtížný. Při této
práci asistoval také tehdy osmnáctiletý,
dnes současně nejstarší občan Vladislav
Kučera. V pozdější době pak obec tento
mostek rozšířila o část pro pěší. A výsledek místních voleb tehdy byl: komunisté
88 hlasů, sociální demokraté 48, národní
socialisté 16 a lidovci 4 hlasy.
Jaroslav Šturc

Vzpomínka na Wabiho Daňka

Ve věku sedmdesáti let zemřel zpěvák, skladatel i básník Wabi Daněk. Na Berounsko jezdil
velmi často. Kromě Zastávky Tomáše Hanáka vystoupil i při oslavách 750 let Nižboru v září 2015.
Společně s Milošem Dvořáčkem tehdy rozezpívali početné publikum na louce pod zámkem. Nebyl
to žádný problém, snad každému uvízla alespoň část některé z jeho písní v hlavě. Rosa na kolejích,
Stromy, Nevadí nebo Píseň, co určil listopad, už nyní budou znít jen ze záznamu. V Nižboru se tehdy při oslavách předvedl i jako vtipný básník, když písně prokládal mluveným slovem. Myslím, že
nejen v Nižboru se na něj bude vzpomínat jen v dobrém.

minulém Nižborském listě jsem psal o své osobě – vzniku jména
Palivec. Nyní bych se s Vámi rád podělil o nepříjemnou příhodu, kterou jsem zažil s mojí manželkou. Lesní vrah – to spojení dvou slov skrývá skutečného vraha
známého z televizních relací či tisku.
Tato osoba, která vraždila náhodné
chodce převážně v lesních lokalitách,
byla celostátně hledanou osobou.
V okolí Dřevíče na silnici směrem k Lánům, je malé odpočívadlo
s cestou do útrob lesa. Tam jsem zastavil s úmyslem projít se s manželkou po lese. V tom samém okamžiku, kdy jsem zamykal auto, přijelo jiné typu dodávky a řidič se posadil na bok auta s nohama ven.
Asi po šesti, sedmi krocích do lesa jsem se otočil a uviděl jsem, jak si
dotyčná osoba pohrává se zbraní. Nějaký ten šestý smysl a instinkt mi
řekl, že to není dobré a zamrazilo mě v celém těle, husí kůže naskočila
všude. Řekl jsem tišeji ale rázně manželce, ať všeho nechá a okamžitě
nastoupí do našeho auta. Nasedli jsme a odjížděli směrem k Nižboru. Ve zpětném zrcátku jsem uviděl, jak se dotyčný rozjíždí a jede
za námi. Mé dlouholeté zkušenosti z řízení automobilů jsem uplatnil
a nasadil jsem větší rychlost s tím, že díky znalosti terénu ujedu pronásledovateli. Ještě kousek za oborou Dřevíč dotyčný zabočil na okraj
silnice a zastavil. Dost jsem si oddychl a hlavně na Žlubinci, kde jsou

domy a lidé, jsem se cítil bezpečněji. Po příjezdu na chatu jsem přemýšlel, kde jsem tu dotyčnou osobu viděl. Až večer u televizních zpráv
jsem poznal toho „člověka“, kterým byl zmíněný lesní vrah! Nejvíce
jsem si oddychl i s manželkou, že
tuto zrůdu policie dopadla ještě týž den. Po několika měsících
jsem se dozvěděl z médií, že spáchal ve věznici sebevraždu.
Dosti často i nyní asi po desetileté události se mi zdají divné myšlenky a varianty – co kdybychom zašli dál do lesa? Ještě jednou se mi
vše vrátilo, když jsem zhlédl na TV Nova opakování pořadu „Chcete
být milionářem?“. Mezi soutěžícími byl tento člověk a dokonce vyhrál
320 000 Kč. To znamená, že dotyčný měl IQ dosti vysoké, což potvrdila i policie. Moderátor se jej ptal, co s penězi udělá, odpověděl, že
si „něco“ koupí (zbraň) a auto. Telefonoval jsem do TV Nova, jestli
je vhodné z hlediska etického a morálního toto opakovat. Odpověděl
mi dramaturg vysílání, že jsou komerční televize a „zprávy“ tohoto
druhu jsou jejich „chlebem“.
Na samotný závěr chci říci, že jsme se podruhé narodili, a proto si
užíváme života, který je tak vzácný.
Veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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