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Deset let Klubu přátel Žloukovic
24. března 2020 uplynulo 10 let od založení Klubu přátel Žloukovic, který se
může pochlubit pestrou spolkovou činností. Přinášíme několik fotografií z letošních
úspěšných akcí, které klub pořádal.
Klub přátel Žloukovic
za časů korony
Snad jako každá lidská činnost i akce KPŽ
byly významně ovlivněny protikoronavirovými opatřeními. Nejen vinou pandemie je ale
tento rok výjimečný. Klub přátel Žloukovic
totiž letos slaví 10 let od svého založení.
Po nucené pauze teprve v červnu bylo
možné navázat, kde se nit přetrhla, a to hned
skupinovým výletem do Krkonoš. Loni jsme
při podobné akci zdolali nejvyšší horu naší
země, letošní cíl nese v názvu rovněž její
jméno. Navštívili jsme totiž Pivovar Sněžka
v Peci. Provozem nás provedl majitel a seznámil nás nejen s technologií výroby, ale i se
zajímavou historií vzniku celého podniku.
A posléze jsme mohli ochutnat, jaké pivo se
v Krkonoších vaří. Věřte, zklamáni jsme rozhodně nebyli.
Letošní máje byly ve všech směrech netradiční. Hned termín možná překvapí – 27. červen. Další zvláštností bylo, že jsme nechodili
od stavení ke stavení, jak bývá zvykem, ale

ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů jsme připravili posezení pod
střechou technického dvorku hasičárny. Novinkou bylo oplétání krále stuhami. Líbilo se
to, takže se z toho zřejmě stane nová tradice.
K tanci a poslechu hrála ve Žloukovicích velmi oblíbená skupina S.L.Z.A.
Běh Berounkou s téměř padesátiletou historií se konal v obvyklém termínu za hojné

účasti vodoběžců v maskách. Neobvyklé bylo
volné splutí Staré řeky, místo kánoí letos na
čemkoli a pro jistotu pouze od račického jezu.
S úspěchem a ve zdraví.
Členové klubu také přiložili ruce k dílu při
přípravě nové křížové cesty, která byla vysvěcena 22. srpna a vede od žloukovické hájovny
na paseku „U Obrázku“.
pokračování na 2. straně
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Deset let Klubu přátel Žloukovic
dokončení z 1. strany
Bohužel prázdniny velmi rychle utekly,
a tak 29. srpna jsme se ve Žloukovicích rozloučili s létem. Odpoledne plné soutěží pro děti
a opékání buřtů završil lampionový průvod
s harmonikáři v čele. A protože nevíme, jak se
bude epidemiologická situace vyvíjet, přesunuli
jsme na tento den i oslavy 10. výročí založení
Klubu přátel Žloukovic. Opět se konaly pod přístřeškem u hasičárny. Zavzpomínali jsme a připili jsme si mimo jiné na ty, kteří se o založení
zasloužili a již zde bohužel s námi nejsou. Prohlédli jsme staré klubové kroniky a fotografie
a při příjemné hudbě jsme si i zatančili.
Musíme s díky zmínit, že nám obecní úřad
umožnil užívat část prostor ve vlastnictví
obce ve Žloukovicích, ve kterých máme nyní
tolik potřebné zázemí pro akce klubu.
Pevně věříme, že toto jubileum není poslední a že klub bude ve své činnosti úspěšně
pokračovat i v dalších letech.
Jiří Záhorka, Klub přátel Žloukovic

HŘIŠTĚ NA ŠŇÁROVÉ

Jak jste si možná někteří všimli, v současné době vzniká v lokalitě Na Šňárové prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. K již
dříve umístěným prvkům přibude stůl na stolní tenis, koš na basketbal a další doplňky. Akce financuje obec Nižbor, na realizaci se brigádnicky podílejí místní obyvatelé, za což jim patří velký dík. Prostor mohou využívat všichni občané Nižbora.
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Vodní hospodářství - novinky
Stradonice

V současné době je dokončován tzv. „hrobeček“ nad novým vrtem a oplocení vrtu. Dále se
bude vyřizovat žádost o stanovení ochranného
pásma vrtu. Zahájeny by měly být i přípravné
práce na výběru projekční kanceláře, která by
vypracovala projektovou dokumentaci na vybudování vodojemu, výtlačného řadu a vodovodu
v obci. Na tyto projekční práce by obec chtěla požádat o dotaci z nově vypsaných dotačních titulů.

Žloukovice

Je zpracována projektová dokumentace
na vodovod, který by byl rozveden do obce.
Nyní bude probíhat složité stavební řízení
a jednání s vlastníky, po jejichž pozemcích by
vodovod měl být veden. Ne všude se totiž dá
vodovod uložit do obecních pozemků.

Nižbor

V současné době se připravuje vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele výstavby
vodovodu Ke Hřišti, a jakmile bude vypsáno
další kolo dotaci, budeme o ni žádat. Vzhledem ke značné finanční náročnosti je realizace možná pouze se získáním případné dotace.
V tomto duchu by měla být uzavřena i smlouva s případným zhotovitelem.
Zároveň probíhá i projekční příprava
a vyřizování stavebního povolení na akci
„Obnova bývalého aromského vodovodu“,
který zásobuje vodou většinu pravého břehu
Nižbora. Opravy je třeba provést na vodním
zdroji i vodojemu, kam je voda akumulována. Do budoucna je třeba také uvažovat
o přeložce části trasy vodovodu mezi zdrojem a vodojemem.
Obec Nižbor

Nově zrekonstruovaná
místnost na zámku

Oprava krovů a střech na zámku pokračuje

V současné době byla zahájena další etapa opravy krovů a střech na horním nádvoří
zámku. Poškození trámů je značné – což můžete vidět na přiložených fotografiích. Touto
etapou dokončíme opravy střech na jižním křídle horního nádvoří. Střechy na severním
křídle na svoji opravu ještě čekají.
Letošní opravy jsou spolufinancovány ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek a z Programu Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 3.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Volby se konají ve dnech 2. a 3. října 2020 (pátek 14:00 – 22:00, sobota 8:00 – 14:00).
Volební okrsky jsou v naší obci tři:
4 vol. okrsek č. 1 pro občany Nižboru – volební místnost v zasedací místnosti OÚ Křivoklátská 26
4 vol. okrsek č. 2 pro občany Stradonic – budova č.p.36 (TJ Hradišťan)
4 vol. okrsek č. 3 pro občany Žloukovic – budova č.p. 93.
Upozorňujeme občany, že do volební místnosti je nutno vstupovat se zakrytými ústy a nosem,
tedy použít roušku. Dále připomínáme, že u voleb prokazujete svoji totožnost platným občanským průkazem. U těchto voleb lze volit i s tzv. voličským průkazem (jen v území Středočeského kraje). Bližší informace k této problematice na OÚ nebo stránkách MV ČR. Volby do Senátu
se v naší obci nekonají.

V průběhu dubna až června se podařilo
uskutečnit celkovou rekonstrukci další místnosti na zámku Nižbor. Jedná se o prostoru
v prvním patře, která historicky propojovala reprezentační prostory sálu s místnostmi
v okrouhlé gotické věži, panskou oratoří a knížecí knihovnou.
V místnosti, která má cca 35 m², byla položena nová dřevěná podlaha firmou pana
Zaspala, opravy omítek provedl pan Vladimír
Lukeš a historizující výmalbu realizovali pánové Josef a Antonín Lukešovi. Zrestaurovány
byly i dvoukřídlé barokní dveře, vedoucí do
výše zmíněných dalších, zatím ještě neopravených místností.
V interiéru byly umístěny v prosklených
vitrínách sbírky keramiky a kovových předmětů nalezených na zámku. Dále je zde několik
kusů historického nábytku, dobové fotografie
Nižboru a zámku atp. Z místnosti lze vystoupat do druhého patra paláce po původních barokních točitých dřevěných schodech a pokochat se výhledem do údolí řeky Berounky.
Veškeré práce probíhaly pod dohledem pracovníků památkové péče. Zdařile provedená
rekonstrukce tak rozšířila prohlídkový okruh
na našem zámku.
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Křížová cesta ve Žloukovicích
V sobotu 22. srpna se ve Žloukovicích
u hájovny sešlo kolem 40 místních občanů
a chatařů při zvláštní příležitosti. Od půl jedenácté dopoledne zde probíhalo vysvěcení nově
instalované křížové cesty, která vede po cestě
odbočující kousek za hájovnou doleva z hlavní lesní cesty značené turistickou červenou
značkou. Cesta vede lesem až na místo známé
místním pod názvem „U Obrázku“. Zde na
jednom ze starých dubů visel svatý obrázek.
Když naposledy obrázek díky povětrnostním
vlivům musel být vyměněn, byl nahrazen ve
dřevě vyřezanou madonou. Již předtím byla
pod obrázkem umístěna jednoduchá lavička,
která umožnila všem, aby se na místě k tomu
přímo vybízejícím na chvíli zastavili v době
civilizačního spěchu a využili jej k odpočinku a rozjímání. Právě kouzlo tohoto místa
vedlo k nápadu zde zakončit křížovou cestu,
která nám dává možnost k pomalému výstupu
a meditaci během cesty. V realitu tento nápad
proměnil Václav Carda, který cestu navrhnul
a posléze i za pomoci členů Českého svazu
ochránců přírody a Klubu přátel Žloukovic re-

alizoval. Na vrchol byl instalován renovovaný
kříž, pocházející z Milevska, který včetně podstavce opracoval a připravil pan Jaromír Pecka
z Nižbora. V rámci slavnostního vysvěcení byl
společně s ostatními zastaveními kříž vysvěcen P. Mikulášem Selvekem, O. Praem., rektorem baziliky Nanebevzetí Panny Marie na
Strahově a novicmistrem Strahovského kláštera. Společná cesta od žloukovické hájovny se
14 zastaveními křížové cesty byla doprovozena přívětivým výkladem a završena mší svatou
provedenou na krásném místě „U Obrázku“.
Věříme, že touto slavností místo získalo
širší kulturní význam a v dnešní době přispěje k tomu, aby si lidé více připomněli sounáležitost a zapomněli na každodenní starosti
a pomíjivé nesváry. Křížovou cestu může teď
každý využívat k příjemné procházce spojené
i s duchovní meditací a věříme, že přispěje ke
spokojenému životu v obci.
Blíže se k nové žloukovické křížové cestě
můžeme vrátit v některém z dalších čísel Nižborského listu.
Jaroslav Obermajer

Poslední upozornění
pro fotoamatéry
Tématem obecní fotosoutěže pro rok
2020 je „Světlo a stín“. Své fotografie můžete do konce září 2020 zasílat na mailové
adresy obce. Prosíme o dodržení počtu zaslaných snímků – 1 účastník max. 5 soutěžních snímků.
Děkujeme, OÚ Nižbor

HROMADNÁ KONTROLA
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

PROBĚHNE V OBCI VE DNECH

6. 10. 2020–8. 10. 2020

Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350
Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600
Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo
734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30).

Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle
zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm.
h) povinná 1x za 3 roky.
Od 1. 1. 2020 mají technici povinnost
informace o kontrolách kotlů ukládat do
centrálního registru Ministerstva životního prostředí. Kontrola spalinové cesty je
dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x
za rok. Hromadnou kontrolu organizuje
firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky
s oprávněním vykonávat kontroly na tyto
značky kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll,
Dakon, OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách
www.tptservis.cz.

Stavebnice Merkur
v berounském muzeu

Vydejte se za fenomenální stavebnicí, se
kterou si hrály generace dnešních dědečků a tatínků. Zaujme a zabaví i současné děti. Výstavu
s názvem Fenomén Merkur připravilo Muzeum
Českého krasu ve spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur v republice, panem Jiřím
Mládkem. Obdivovat můžete propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti provedení - Eiffelovu věž, ruské kolo, vlak s mnoha
vagóny, auta, letadla… Výstava mapuje téměř
stoletou historii této legendární stavebnice. Malé
i velké techniky zveme do herny, kde si mohou
postavit vlastní model ze stavebnice Merkur. Vernisáž je plánována na 10. září 2020 od 17 hodin
v Muzeu Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun. Výstava potrvá do 15. listopadu 2020. (vk)
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Ohlédnutí za společenskými akcemi o prázdninách
Konečně se vrací společenský
život v Nižboru do svých předkoronavirových kolejí. Táborové chatky se naplnily veselými
dětmi jako obvykle na začátku
prázdnin, restaurace U Lípy i Restaurace Hotel Praha už zase mají
skoro tolik hostů jako dřív, hráči
a příznivci fotbalu směli uspořádat tradiční Memoriál Ladislava Krabce. Škola přichystala
zahájení nového školního roku.

Ožil i nižborský zámek, sice bez
keltské slavnosti Beltainu, zato
otevřením nové výstavy Klenoty
středočeského pravěku a perfektním divadelním představením na
nádvoří zámku. Informační centrum keltské kultury funguje už od
začátku prázdnin jako dřív, a to už
16. sezonu. Veřejnost přišla o potěšení vidět a slyšet naše malé
i větší děti na Talentiádě, také
o dva milé koncerty dívčích sku-

pin Signum a Lemaja, ale věřím,
že se obou ještě letos dočkáme.
V sobotu 15. srpna ožila i tradice pěveckých koncertů na zámku, a to vystoupením sopranistek
Hany Řípové a Lenky Šmídové-Farkačové. Nepřijely poprvé,
naopak – slyšeli jsme je zde už
vícekrát. Vždy spolu s Ing. Zápotockým, pěvcem i moderátorem,
který umí posluchačům přiblížit
osobnost skladatelovu i obsah
jeho interpretovaného díla. Tentokrát zazněly sálem méně zná-

mé písně zprvu našeho Antonína
Dvořáka, následovaly skvostné
árie z oper ruských světoznámých
skladatelů Petra Ilijiče Čajkovského,
Rimského-Korsakova,
Sergeje Rachmaninova a nakonec
píseň z tvorby Vadima Petrova.
Jako pokaždé s brilantním klavírním doprovodem Miroslava
Navrátila. Na závěr jim starostka
obce Kateřina Zusková za nevšední hudební zážitek poděkovala kyticemi.
Jan Lukeš

Informace pro rodiče k vítání
občánků v roce 2020

n Divadlo na nižborském zámku.

Vítání občánků se v naší obci tradičně konalo vždy 2x ročně – na
jaře a na podzim. Jarní termín byl s ohledem na pandemii koronaviru
zrušen s tím, že vítání nově narozených občánků se přesune na podzim. Bohužel se epidemiologická situace nevyvíjí dobře a nevíme,
jaká další omezující opatření budou v následujícím období v platnosti.
Z obavy, že by se jednalo o značný počet osob koncentrovaných na
jednom místě (vítat by se mělo celkem 20 dětí), a z obavy, abychom
neohrozili zdraví babiček, dědečků, rodičů, nových občánků i vystupujících dětí z MŠ, jsme se rozhodli, že vítání občánků v tomto roce
nebudeme pořádat. O dárky na uvítání ovšem děti nepřijdou, rodiče
dětí, kteří měli být na vítání pozváni, obdrží od obce dopis s bližšími
informacemi. Děkujeme za pochopení.

n Krásné písně a operní árie zněly nižborským zámkem 15. srpna.
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 1. 6. 2020

Bere na vědomí
n informace uvedené v usneseních č.
1-24/10/2020
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 6/2020. Návrh schválených rozpočtových opatření č.
6/2020 tvoří přílohu č. 2 zápisu.
n Návrh závěrečného účtu obce za rok
2019 bez výhrad.
n Účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad.
n Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 bez výhrad.
n Žádost o přijetí revolvingového úvěru
ve výši 2. mil. Kč na období jednoho roku
u Komerční banky a.s. a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
n Odpuštění nájmů v obecních nebytových
prostorech za měsíc květen a červen z důvodu uzavření provozoven v souvislosti
s nouzovým stavem (COVID – 19) v rozsahu a částkách uvedených v příloze č. 3
zápisu.
n Dodatek č. 5 ke smlouvě o veřejných
službách (dopravní obslužnosti) mezi obcí
Nižbor, obcí Hýskov a společností Arriva
Střední Čechy, s.r.o.
n Smlouvu o spolupráci při zajišťování
a spolufinancování dopravní obslužnosti se
smluvními stranami Středočeským krajem,
IDSK a obcí Nižbor.
n Schvaluje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 49 (uvedeno v příloze č.4 zápisu) v k.ú. Žloukovice.
n Schvaluje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 49 (uvedeno v příloze č.5 zápisu) v k.ú. Žloukovice.
n Návrh smlouvy o zřízení služebnosti
elektrických sítí ve prospěch obce Nižbor.
n Předběžnou změnu dodavatele elektrické
energie (od 1. 1. 2021) pro odběrná zařízení
v majetku obce.
n Zařazení správního území obce Nižbor
(tvořeného katastrálními územími Nižbor,
Stradonice u Nižboru a Žloukovice) do

územní působnosti MAS Mezi Hrady, z.s.
na období 2021 – 2027 s tím, že schválením zařazení do územní působnosti MAS
nevznikají obci žádné závazky vůči MAS.
n Záměr bezúplatného převodu majetku TJ
Sokol Nižbor do majetku obce dle návrhu
uvedeného v příloze č. 7 zápisu.
n K již schválenému odprodeji pozemku
p.č. 296/4 v k.ú. Nižbor doplňuje, že daný
pozemek p.č. 296/4 v k.ú. Nižbor byl oddělen a následně sloučen do st.p.č. 746 GP č.
879-33/2020. Příloha č. 9 zápisu.
Neschvaluje:
n ZO nesouhlasí s žádostí o odprodej vodního díla – studny před domem č.p. 210
z důvodů uvedených v bodě 11 zápisu.
n ZO nesouhlasí s žádostí o odprodej části
pozemku p.č.49 v k.ú. Žloukovice.
n ZO nesouhlasí s žádostí o odprodej části
pozemku p.č 49 v k.ú. Žloukovice.
Pověřuje:
n starostku k svolání společného jednání
mezi obcí, majiteli pozemků p.č. p.č. 211/4
a st.p.č. 490 a nájemcem pozemku p.č.
p.č. 211/3 a st.p.č. 489 v k.ú. Žloukovice
za účelem vyhledání nejvhodnější varianty pro možný odprodej části pozemku p.č.
211/3 a zachování přístupu k pozemkům
p.č. 211/4 a st.p.č. 490 v k.ú. Žloukovice.
Příloha č. 6 zápisu.
n Radu obce Nižbor ke schvalování dodatků ke všem smlouvám o dílo mimo těch,
u kterých je to zákonem výslovně vyhrazeno zastupitelstvu obce.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je zveřejněna pouze zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění „Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu
Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
obce: www.obecnizbor.cz, pod odkazem:
menu → úřední deska → zastupitelstvo.

Zahrádkářská výstava letos nebude

Milí spoluobčané, vážená veřejnosti,
stalo se již dobrým zvykem, že pro Vás
každým rokem na podzim nebo před Vánocemi s nadšením připravujeme na místním
zámku zahrádkářskou výstavu.
Bohužel v letošním roce, po nastalých
událostech, jsme se rozhodli tuto naši akci
nepořádat.
Nikdo z nás ani z odborníků neví, jestli
nezvaný nepřítel koronavirus nezavítá do
našich řad opět na podzim. My zahrádkáři
nejsme ve věku juniorů, a proto bychom se
chtěli případným potížím vyhnout a naše
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členy raději ochránit. Samotná příprava výstavy je dost časově i fyzicky náročná záležitost, a tak kdyby náhle znovu zaznělo
vládní „stop“, bylo by to velké zmaření naší
práce.
Snad v příštím roce nastane obrat k lepšímu, odborníci nám vyvinou skvělou vakcínu
a my budeme vycházet s „kamarádem covidem“ jako s chřipečkou.
Do té doby se na Vás budeme těšit a doufejme už příští rok nashledanou na výstavě
s novým elánem a novými nápady.
Vaši zahrádkáři Nižbor

Začíná nový
školní rok

Letos se více než kdy jindy všichni těšíme
na naše žáčky, vždyť některé z nich jsme neviděli více než půl roku. V covidové době před
prázdninami byla výuka ve škole dobrovolná,
počet žáků ve třídě omezen a škola se naplno
věnovala výuce na dálku. Musíme znovu veřejně pochválit rodiče i děti za vzornou spolupráci při domácí výuce, která byla pro mnohé
z nás velmi náročná. Naprostá většina žáků se
do výuky na dálku v menší či větší míře zapojila, a tak věříme, že výpadky v učení nebudou
nijak veliké.
Ani v novém školním roce se nevyhneme
opatřením, která souvisí s výskytem pandemie
covid-19. Škola připravuje soubor opatření,
která jsou v souladu s požadavky MŠMT a MZ
ČR. V této souvislosti apelujeme na rodiče
žáků, aby přistupovali k požadavkům školy
na zajištění ochrany zdraví žáků i jejich rodin
zodpovědně, především aby dítě s příznaky jakékoliv nemoci nebo po kontaktu s nakaženou
osobou neposílali do školy.
Na letošní školní rok máme spoustu plánů
a doufáme, že nám je okolnosti opět nepřekazí. Některé aktivity z předešlého školního roku
jsme přesunuli na ten nadcházející. V říjnu začnou pro pátou třídu kurzy bruslení. Na podzim
zahájí druhá, třetí a čtvrtá třída výuku plavání.
Výuku cizích jazyků by měly posílit zájmové
jazykové kroužky. Pokračovat bychom měli
v programech zaměřených na ekologickou výchovu. Pomocí preventivních programů se budeme zaměřovat na vztahy mezi žáky, školou
a rodinou, abychom posilovali zdravé klima ve
třídě a mezi školou a rodinami. Do programu
celého letošního školního roku chceme zařadit vycházky a výlety s tematikou poznávání
okolí. Soustředíme se zejména na přírodní
krásy našeho kraje a bohatou historii regionu.
Zvýšenou pozornost budeme věnovat nácviku
bezpečnosti, např. dovednosti poskytovat první pomoc. Navážeme také na pozitiva dálkové
výuky, a to především na zlepšenou komunikaci našich pedagogů s vámi, rodiči žáků nižborské školy.
Prvního září slavnostně přivítáme již tradičně nové žáčky první třídy. Všem novopečeným školáčkům přejeme mnoho úspěchů nejen v tomto školním roce, ale v celém procesu
vzdělávání a těšíme se s nimi na nové zážitky
a nová setkání.
Všechny důležité informace hledejte na
webových stránkách školy www.zsnizbor.cz.

Informace pro účastníky
zájezdu na Moravu
v termínu 27.– 28. 9. 2020
Odjezd na zájezd do sklípku do Moravské Nové Vsi – vinařství Nešpor
bude v 7 hodin od sklárny.
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Školka má zahradu Robinsona Crusoe

Mateřskou školu po prázdninách nepoznáte! Stejně jako v předchozích letech i letos
se o prázdninách pilně pracovalo. Počátkem
podzimu se začaly vynořovat obrysy nápadu,
který již dlouho zrál. Mateřská škola potřebovala obnovit zahradu – ale ne jako náhodnou sbírku prolézaček, do školky přece patří
pohádka! Ve světě dnes vznikají výjimečná
environmentální hřiště a zahrady, které vycházejí z konceptu her v přírodě. Vždy, když
jsem na nějakém takovém hřišti byla, přála
jsem si podobné, alespoň maličké, i pro naše
děti. Když byl vypsán grantový program na
přírodní zahrady, bylo jasné, že se musíme
zúčastnit soutěže.

naučil se používat oheň. Ostrov nakonec nebyl zcela opuštěný, takže zde našel a zachránil věrného přítele Pátka.

A CO NA HŘIŠTI VLASTNĚ NAJDEME?
Za dobrodružstvím a poznáním pojedeme
lodí. Loď je ústředním prvkem celého hřiště a vznáší se na vlnách z jemného kačírku.
Za lodí nám pomalu obrůstá trávou veliký
přírodní amfiteátr, kopce ostrova, z nichž můžeme sledovat divadelní představení, učit se
nebo si jen tak hrát. V kopcích jsou tunely,
jeskyně, kterými můžeme prolézat sem a tam.
Na zahradě jsou i zvířata, jedno tedy jen na
koukání (ale raději za plotem, ať nám neuteče!).
V horkých dnech budou mít děti k dispozici v osluněné části zahrady mlhoviště
k osvěžení, jemnou mlhou můžeme probíhat
oblečení, kdykoli nás napadne. Obří tabule na
kreslení i na učení už jsou nyní v plném provozu. Část zahrady bude věnována pěstování
rostlin, takže už se těšíme na jaro.
Ptačí budka s videokamerou už čeká na
své obyvatele, ale nejdříve musí uběhnout
hodně času, aby přestala být cítit člověčinou
a nastěhovali se do ní ptáci. Snad jim nebude
vadit, že budou bydlet přímo nad pískovištěm…
Zdá se vám to málo? Zapomněli jsme
vám říci, že máme za sebou teprve první fázi
stavby – budeme pokračovat, plány jsou ještě
rozsáhlé.

že Pátek přece potřebuje Robinsona, a jestli by se s tím dalo něco dělat. „Právě jsme
o tom mluvili,“ zněla odpověď. Nyní je jasné,
že Pátek nezůstane sám – Robinson už je ve
výrobě!

Rodiče se spolu s námi zamysleli a hlasováním v anketě nám pomohli vybrat téma,
které sjednotí celou zahradu. Jednoznačně
vyhrál Robinson Crusoe. Zahrada nám má
sloužit jako učebna pod širým nebem, budeme se tedy učit s Robinsonem.
Robinson strávil mnoho let na tropickém
ostrově, který mu byl domovem i obživou.
Byl zde sice nedobrovolně, ale naučil se žít
v souznění s přírodou. Trhal ovoce, obdělával
půdu, pěstoval pšenici, pekl chléb a ochočil si
papouška a divokou kozu. Naučil se vyrábět
keramické hrnce, provazy, vedl si kalendář,

ROBINSON A VĚRNÝ PÁTEK
Nebudete tomu věřit, ale zahrada opravdu
žije. Obživla ještě dříve, než vůbec vznikla. Projekt byl sice dávno jasně narýsován
a schválen, ale zahradě to nestačilo. Všichni,
kdo se stavbou měli něco společného, zaujatě
pracovali, vymýšleli různá zlepšení a hlavně
bylo vidět, že je to opravdu baví. Pomohla
i náhoda. Právě takovou náhodou a bez plánování doputoval na zahradu po velkolepém
slonovi i věrný Pátek. Když čekal v šatně Berušek na své umístění (nebojte se, Berušky, už
je na zahradě), zavolali jsme na obecní úřad,

Poděkování
PODĚKOVÁNÍ
Na vzniku zahrady v nižborské školce
Nase
vzniku
zahrady
v nižborské
školce se podílelo
podílelo
mnoho
lidí, odborníků
v růz- mnoho lid
zaměstnanců
mateřské
školy, nadšenců,
obyvatel
ných oborech,
zaměstnanců
mateřské
školy, a řemeslní
specializovaná dodavatelská firma vybraná ve veřejné soutě
nadšenců, obyvatel a řemeslníků z Nižboru
prázdninách postavena i další část krásné cihlové zdi.
i přespolních, specializovaná dodavatelská
firma vybraná ve veřejné soutěži. Kolem zaDěkujeme!
hrady byla o prázdninách postavena i další
část krásné cihlové zdi. Děkujeme!
Eva Horváthová, MŠ Sluníčko
Eva Horváthová
Zahrada Robinsona Crusoe je spolufinancoZahrada
Robinsona
Crusoe
je financována
vána formou
dotace
z prostředků
Státníhoformou
fondu dotace z
z výzvy
programu programu
životního prostředí
ŽP ČRNárodního
z výzvy Národního
životního 7/2019, č.
prostředí 7/2019, č. rozhodnutí: 1190700549.
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ZVEME VÁS OPĚT DO DIVADLA!
www.narohuunas.cz
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MUDr. Emerich Maixner: Přísný
k druhým, nejvíc k sobě samému
Profesor MUDr. Emerich Maixner, od jehož úmrtí jsme si letos připomněli 100 let, byl význačný a přední český lékař a internista.
Narodil se 6. listopadu 1847 v Nové Huti (Nižbor). Byl žákem a zetěm profesora a patologa Bohumila Eiselta. Podílel se jako vrchní
redaktor na lékařské části 1. dílu Ottova slovníku naučného a za zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Roblínova.
Roku 1884 se stal profesorem
vnitřního lékařství. Položil základy českého interního lékařství,
především biochemie a hematologie. Zabýval se kardiologií a plic-

ními chorobami. Založil klinickou
laboratoř těchto oborů a v roce
1887 se zasloužil o vznik II. české
kliniky v Praze. Byl přednostou
univerzitní polikliniky v Praze
(1884–1886), propedeutické kliniky na Lékařské fakultě v Praze
(1886–1902) a I. interní kliniky
(1902–1918). V letech 1878–1897
působil jako vrchní redaktor Ottova slovníku naučného.
Po absolvování gymnázia studoval na Lékařské fakultě v Praze.
Po pětileté nemocniční praxi jako
externí a sekundární lékař se stal
roku 1876 asistentem při lékařské
klinice Bohumila Eiselta. V roce
1880 se habilitoval ze speciální

patologie a terapie vnitřních nemocí. Poté přijal Maixner místo
ordinujícího lékaře v Nemocnici
milosrdných sester pod Petřínem.
V letech 1884-1886 pak byl

bornou učebnici vnitřního lékařství „Příruční kniha speciální patologie a terapie vnitřních nemocí
I.-IV.“. Na sklonku života chystal
její nové vydání, z něhož vyšel
pouze I. svazek „Nemoci srdce
a cévstva“, která je považována za
naši první moderní učebnici kardiologie. Mezi jeho původní objevy patřil například popis krvácivé
varianty splenomegalické jaterní
cirhózy.
Průkopnické byly také jeho
práce o nemocech hrtanu, velké
zásluhy získal i v oblasti studia
tuberkulózy. V roce 1905 založil
v Praze u nás první protituberkulozní dispensář. V letech 18881897 působil jako vrchní redaktor
Ottova slovníku naučného, pro
nějž sepsal všechna hesla týkající
se interní medicíny. Byl dopisujícím členem České akademie věd
a umění, polského Spolku lékařů
ve Varšavě a Mezinárodního sdru-

žení proti tuberkulóze v Berlíně,
mimořádným členem Královské
české společnosti nauk, jednatelem, starostou a posléze čestným
členem Spolku českých lékařů,
místopředsedou Zemského svazu
spolků pro nemoci prsní v království Českém, členem výboru
Zemské ligy Masarykovy proti
tuberkulóze či čestným členem
petrohradské společnosti pro normální a patologickou psychologii.
Zdroj: Prostor,
prof. Vladimír Vondráček
Pozn.: Prof. MUDr. Emerich
Maixner během první světové
války pracoval jako vrchní štábní
lékař v záložní nemocnici Červeného kříže v Praze – Karlíně. Po
skončení války odešel do výslužby a krátce nato 27. dubna 1920
v Praze-Podolí zemřel. Jeho potomci žijí dosud v Čechách, Belgii
a Itálii.

přednostou univerzitní polikliniky
v Praze a následně v letech 18861902 přednostou propedeutické,
posléze II. interní kliniky české
lékařské fakulty v Praze a v letech
1902-1918 přednostou I. interní
kliniky tamtéž. V roce 1884 byl
jmenován mimořádným a 1886
řádným profesorem české univerzity v Praze. Od roku 1909 byl
členem Nejvyšší zdravotní rady.
Během první světové války byl
vrchním štábním lékařem záložní
nemocnice Červeného kříže v Kolíně.
Publikoval na sto vědeckých
prací z různých oblastí vnitřního
lékařství. Vydal první českou sou-
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

PODROBNÝ
PROGRAM

Termín: sobota 17. 10. 2020
Sběrná místa:
Žloukovice – u autobusové zastávky		
Stradonice – na návsi			
Nižbor – Šňárová na otočce autobusů		
– na parkovišti u mostu			

8:15 – 8:30 hod.
8:45 – 9:00 hod.
9:15 – 9:30 hod.
9:30 – 10:00 hod.

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

– malíř, výtvarník,
ilustrátor, restaurátor a pedagog s téměř 30letou zkušeností

Program i v pátek 18.9. a v neděli 20.9.

SOBOTA 19.9.
Program na hlavním pódiu
11.00 – 12.30
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00

Mše svatá, celebruje prelát Michael Fuchs z Řezna
+ Přítomno Palladium země České (kopie)
Vystoupení dětí MŠ Tetín
Slavnostní vyhodnocení 5. celosvětového srazu
Ludmil a Bořivojů
Divadlo Pirát
Kapela Tajemoje
Velké překvapení – návštěva z USA
Deep Purple revival
ABBA stars revival

Celý program na pódiu provede moderátorka Ema Klementová

Program v kostele sv. Ludmily
09.00 – 10.30
13.00 – 17.00
16.00 – 16.45
18:30 – 19.30

Vystaveno pro veřejnost: Palladium země České (kopie)
Řeckokatolické zpěvy + požehnání
Koncert klasické hudby

Další program
10.00
10.00 – 10.30
10.00 – 13.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
14.00 – 15.00
17.00 – 18.00
12.00 – 18.00

Pěší pout z nádraží Beroun (2 km na Tetín)
Zpověď (kostel sv. Kateřiny)
Registrace srazu Ludmil a Bořivojů (stánek před kostelem sv. Ludmily)
Tetínské trhy (náměstí)
Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého)
Burčáková slavnost + od 14.00 – 18.00 živá hudba (u vinotéky)
Koncert Koryčanský (Komunitní centrum)
Přednáška (Komunitní centrum)
Pouťové atrakce (náměstí)

PÁTEK 18.9.
19.30

Letní kino – Slavnosti sněženek (Hlavní pódium)

NEDĚLE 20.9.
11.00 – 12.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 18.00

Mše (kostel sv. Ludmily)
Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého)
Přednáška v muzeu (Muzeum Tetín)
Pouťové atrakce (náměstí)

Park před kostelem sv. Jana Nepomuckého

ONDŘEJ
ZAHRADNÍČEK

Sobota 19. 9. 2020
Tetín

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
15.00 – 16.00

Pořadatelé:

Skupinové malování Tetína
Malý Tetínských trh
Malování s Maruš Smetanovou
Vymetání půdy
Kapela Erisha

Akci finančně podpořili:

VSTUP ZDARMA
PARKOVÁNÍ ZDARMA u tetínského fotbalového hřiště,
kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna ZDARMA
BUS: posílena spojení autobusové nádraží Beroun – Tetín náves

Hlavní partneři:

Partneři:

Přispějte do veřejné sbírky
Diakonie Broumov, sociální družstvo
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:
8 veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
8 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
8 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
8 domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
8 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
8 obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
8 kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
8 hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
8 menší elektrospotřebiče
8 hygienické potřeby
8 dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
8 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
8 nábytek
8 znečištěný a vlhký textil
Sbírka proběhne od úterý 1. 12. 2020 do pátku 4. 12. 2020 v časech: úterý 8–13 hodin, středa 8–17 hodin, čtvrtek 8–13 hodin,
pátek 8–12 hodin. Věci odevzdávejte do zasedací místnosti OÚ.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 317 203, 224 316 800
Více najdete na www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie.
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Kelti a Fretky na každoročním předsezónním soustředění v nižborském areálu.

Rekonstrukce mantinelů hokejbalové hřiště zase o kousek blíž

V posledních měsících se především zásluhou aktivit hokejbalového klubu SK Kelti
2008 a vedení obce podařilo posunout další etapu rekonstrukce hokejbalového hřiště
u sokolovny.
Kromě v únoru vyhlášené veřejné sbírky,
do které přispěla i přes nesnadnou situaci řada
jednotlivců i místních skupin a na svém kontě
má aktuálně již více než 80 tisíc Kč, se hokejbalisté rozhodli zúčastnit se svým projektem
prvního ročníků projektu „Můj kraj – Participativní rozpočet“. V něm mantinely pro
hřiště v Nižboru získaly 695 hlasů znamenající konečné 6. místo. Krajská rada následně

schválila finance pro náš projekt a z rozpočtu
Středočeského kraje byla přislíbena částka ve
výši 399 999 Kč.
V letních měsících bylo provedeno oslovení dodavatelů a výběr mantinelového systému dle zadaných parametrů a s přihlédnutím
ke kvalitě výrobku byla vybrána firma Remov
Sport s.r.o., jejíž mantinely splňují aktuální
nejvyšší standardy mantinelů pro hokejbalová hřiště. Cena za dodávku a montáž hokejbalových mantinelů se vyšplhala na 650tis.
Kč. Zbývá tedy zajistit finanční prostředky ve
výši cca ¼ celkové ceny.
V průběhu měsíce října budou dokončeny

práce v okolí hřiště, demontovány mantinely
stávající a věříme, že 28. října by hřiště mělo
být otevřeno dalším ročníkem Memoriálu Tomáše Hoskovského.
Další etapou rekonstrukce hokejbalového
hřiště potom bude nákup sportovního povrchu a finální přeměna na multifunkční sportoviště.
Každá koruna tak pomáhá a veřejná sbírka na podporu nákupu mantinelů
je stále otevřena jakémukoli finančnímu
příspěvku. Chcete-li tedy podpořit rozvoj
sportu v obci, lze váš příspěvek zaslat na
účet: 291623266/0300.
Roman Novák

Přijďte si zaběhat a podpořit Charitu Beroun

Ve čtvrtek 17. září pořádá Charita Beroun na Husově náměstí
IV. charitativní běh Berounem,
jehož výtěžek podpoří služby pro
seniory, osoby bez přístřeší a rodiny s dětmi v nouzi.
Odpoledne od 13:30 si na náměstí můžete nechat změřit tlak,
hladinu cukru, zkusit testy paměti
či získat informace o Alzheimerově nemoci. Děti se mohou těšit na

SUPERKRUHÁČ

ROZ HÝBE
BERO UNSKÉ

NÁ MĚSTÍ

skákací hrad, tvůrčí a sportovní
hry. Zakoupit si budete moci i výrobky z šicí charitativní dílny.
Vrcholem odpolední části bude
kruhový trénink se SuperKruháčem. Start charitativního běhu po
nových trasách bude v 18:00. Akce
proběhne za finanční podpory a pod
záštitou města Beroun. Startovné
100 Kč, děti zdarma. Charita Beroun.

Pronájem tenisových dvorců SK Nižbor
Podmínky pronájmu:
- cena pronájmu činí 200,– Kč/hod/dvorec
- kurty lze pronajmout v jeden den max. na 2 hodiny po sobě jdoucí
- pronájem je třeba telefonicky objednat nejméně 2–3 dny
předem z důvodu absence správce dvorců a zjištění volné
kapacity, potažmo funkčnosti dvorců
Telefonické spojení: 603 217 253, 724 071 850
Vyhrazená doba pro členy oddílu, ve které nelze pronajímat:

17. 9. od 16:30
WWW.SUPERKRUHAC.CZ

vstup ZDARMA

úterý, čtvrtek: celé dopoledne vyhrazeno pro členy
sobota, neděle, svátky: celý den vyhrazeno pro členy a mistrovská
utkání
pátek odpoledne: vyhrazeno pro trénink závodních hráčů
Předseda oddílu Pavel Řehořovský

strana 11

Nižborský List

SK Nižbor fotbal
– opět pokračujeme!
Vlivem známých okolností jsme si v letošním roce fotbalu moc neužili, zato jsme se snažili alespoň opět vylepšit tréninkové a materiální
podmínky pro naše mužstva. Bylo investováno do zlepšení stavu hrací
plochy, pořízena byla nová tréninková přenosná branka, nový ukazatel
času a skóre, byly zakoupeny míče a sportovní vybavení pro mládež
i dospělé.
Všechny soutěže v rámci OFS Beroun byly ukončeny po podzimní
části sezóny. Jelikož A mužstvo skončilo na prvním místě III. třídy,
pro nadcházející sezónu 2020/2021 doplnilo do plného počtu okresní přebor. Další novinkou je opětovné přihlášení B týmu, který bude
startovat ve IV. třídě. Kromě těchto dvou dospělých mužstev reprezentuje Nižbor ještě družstvo starších žáků, dorostu a rodící se mužstvo
přípravky.
První opravdu sportovní akcí po delší době byl již 52. ročník Memoriálu Ladislava Krabce, který se tradičně konal první srpnovou sobotu na hřišti Za rybníky. Turnaje se zúčastnila mužstva: SK Nižbor,
SK Chyňava, SK Roztoky a SK Hudlice. Počasí nám tentokrát velmi
„přálo“, a tak za předvedené výkony v úmorném vedru patří uznání
všem týmům i trojici rozhodčích.
Domácí celek se tentokrát do finále neprobojoval, ale s úrovní zápasů, organizací, cateringem a diváckou kulisou můžeme být spokojeni.
Konečné pořadí: 1. SK CHYŇAVA, 2. SK ROZTOKY, 3. SK NIŽBOR, 4. SK HUDLICE.
Pavel Hučko

Rozlosování
okresního přeboru
1. kolo
Sobota 22. 8. 2020
Nižbor - Žebrák 6:3 (2:1)

Branky: 12. Krejča Matěj, 32. Kučera David (pen.), 55. Krejča Matěj, 56. Nejedlý Jakub, 69. Krejča
Matěj, 87. Nejedlý Jakub

2. kolo
Sobota 29. 8. 2020
Karlštejn - Nižbor 0:0 (0:0)
3. kolo
Sobota 5. 9. 2020 17:00
Nižbor - Zaječov
4. kolo
Neděle 13. 9. 2020 17:00
Nový Jáchymov - Nižbor
5. kolo
Sobota 19. 9. 2020 16:30
Nižbor - Drozdov
6. kolo
Neděle 27. 9. 2020 10:15
Cembrit Beroun - Nižbor
7. kolo
Sobota 3. 10. 2020 16:00
Nižbor - Chyňava
8. kolo
Sobota 10. 10. 2020 16:00
Nižbor - ČL-U Beroun B
9. kolo
Sobota 17. 10. 2020 15:30
Stašov - Nižbor
10. kolo
Sobota 24. 10. 2020 15:30
Nižbor - Hořovice B
11. kolo
Neděle 1. 11. 2020 14:00
Trubín - Nižbor
12. kolo
Sobota 7. 11. 2020 13:30
Nižbor - Neumětely
13. kolo
Sobota 14. 11. 2020 13:30
Tetín - Nižbor

Rozlosování
IV. třída - skup. A
1. kolo
Neděle 23. 8. 2020
Nižbor B - Zdejcina 4:2 (2:1)

Branky: 5. Chovančík Milan, 17.
Glazunov Lukáš, 67. Šimáček Jaroslav, 83. Glazunov Lukáš

2. kolo
Sobota 29. 8. 2020
Zdice B - Nižbor B 9:2 (6:1)

Branky: 6. Chovančík Milan, 72.
Šimáček Jaroslav

3. kolo
Neděle 6. 9. 2020 14:00
Nižbor B - Libomyšl
4. kolo
Neděle 13. 9. 2020 14:00
Srbsko - Nižbor B
5. kolo
Neděle 20. 9. 2020 13:30
Nižbor B - Vysoký Újezd
6. kolo
Sobota 26. 9. 2020 13:30
Vižina - Nižbor B
7. kolo
Neděle 4. 10. 2020 13:00
Nižbor B - Chyňava B
8. kolo
Neděle 11. 10. 2020 13:00
Nižbor B - Chodouň
9. kolo
Sobota 17. 10. 2020 12:30
Chrustenice - Nižbor B
10. kolo
Neděle 25. 10. 2020 12:30
Nižbor B - Osov
11. kolo
Neděle 1. 11. 2020 11:00
Svatá - Nižbor B
12. kolo
volný los
13. kolo
Neděle 15. 11. 2020 10:30
Tetín B - Nižbor B

SK Nižbor fotbal - minipřípravka
Ahoj kluci a holky!
Je vám 6 a více let? Chcete mít celý rok pravidelný pohyb?
Chcete být součástí kolektivu, naučit se vyhrávat i prohrávat?
Tak neváhejte a rozšiřte řady nižborských fotbalistů. Zájemci,
ozvěte se prosím na 724 747 253 (sekretář Pavel Hučko).
Těšíme se na vás!

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR
E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek Dolejš
n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 11. 2020
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