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Slavnosti piva přilákaly
dva tisíce návštěvníků

Další fotografie ze Slavností piva na straně 2

Premiérový a zároveň nultý ročník Slavností piva a tradičních řemesel, který se
uskutečnil jako jedna z prvních letošních
akcí oslav 750 let obce přilákal až nečekaný
počet hostů. Na Panskou louku jich v sobotu
23. května přišly dvě tisícovky. Mohli zakoupit u stánků například medoviny, rukodělné
výrobky, ale především ochutnat z dvaceti
druhů piv a poslechnout si přitom country
kapelu Texas a poté rockový Poseidon. „Zájmem o slavnosti jsem překvapen a už nyní
mám v hlavě příští ročník. Samozřejmě se
objevily nedostatky v podobě nepříliš dobře
zvládnuté obsluhy výčepů a rovněž na Panské louce chybí dostatečný elektrický příkon, z čehož vznikaly komplikace, ale věřím,
že se to brzy podaří vyřešit,“ hodnotil akci
její organizátor Roman Veverka.

Program oslav k 750. výročí Nižboru
V letošním roce si připomínáme 750 let od doby, kdy se objevila první písemná zmínka o obci Nižbor – respektive o zámku Miesenburg – hrad nad Mží. K této události připravil obecní úřad spolu se spolky, působícími v obci a za účasti dalších občanů oslavy, které se
budou konat v průběhu několika měsíců. Zveme všechny místní i rodáky, které čas rozvál po světě, příbuzné, příznivce a známé k účasti
na společné veselici. Každý si může vybrat podle své chuti, nálady a vkusu.
Chystaný program je bohatý a probíhá od května do konce listopadu.
Hlavní část programu je naplánována na září, neboť 27. září 1265 na zdejším hradu král Přemysl Otakar II. podepsal zakládací listinu města Polička a v této listině je první písemná zmínka o hradu Miesenburgu.

z Otradovic, Loutna česká. Soubor vystoupí v dobových kostýmech a dirigovat bude Stanislav Poslušný.
pokračování na 2. straně

16. 7. – 19. 7. do Nižbora dorazí kinematograf bratří Čadíků.
Jako zpestření letošního významného jubilea obce k nám konečně
doputuje slavný kinematograf bratří Čadíků. Pod širým večerním nebem
(anebo pod deštníky?) bude od čtvrtka 16. července do neděle 19. července
promítat samé příjemné letní filmy. Přesné místo konání a program pojízdného biografu se včas dozvíte. Vstup zdarma, držet se za ruce povoleno.
5. 9. ve 14 hodin zve klub důchodců zájemce do zasedací místnosti OÚ na odpolední posezení s hudbou. K poslechu a dobré náladě zahrají Kladenské heligonky.
6. 9. v 17 hodin bude v zámecké kapli slavnostní koncert. Vystoupí smíšený hudební sbor FENIX, který má v repertoáru středověkou hudbu. V Nižboru zazní cyklus písní od Adama Michny
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Program oslav k 750. výročí Nižboru
dokončení z 1. strany
8. 9. v 10 hodin bude ve stradonické
kapli vzpomínková akce na spisovatele
Františka Nepila. Na toto datum připadá
20. výročí od jeho smrti. Děti ze ZŠ přečtou
úryvky z jeho knih a poté položí na hrob
kytici. Součástí vzpomínkové akce je také
výstavka kreseb dětí. Zájemci o tuto akci,
kterou iniciovala paní Fetterová, jsou zváni
tento den v 10 hodin do stradonické kaple.
V sobotu 12. 9. ve 21 hodin pořádá
místní fotbalový klub posvícenskou zábavu. Kdo rád tančí a chtěl by vyhrát nějakou
tombolu, přijďte ve 21 hodin do Keltovny.
V pátek 18. 9. se bude na břehu Berounky stavět milíř. Pálení dřevěného uhlí
má v křivoklátských lesích tradici. Koho
zajímá, jak se milíř zakládá, může stavbu
milíře průběžně pozorovat během pátečního dne. Budete mít možnost nejen vidět vše
na vlastní oči, ale můžete si vyzkoušet i „přiložit polínko“. A aby Vám nebylo smutno,
tak v pátek od 16 hodin zde bude stánek
s občerstvením, vč. vuřtů, které si budete
moci opéci. K tomu všemu vám zahraje
harmonika a kytara. Milíř se zapálí v sobotu 19. 9. ve 12.00 hod.
Rozhodně si udělejte ve svém kalendáři
poznámku, že hlavní oslavy se budou konat
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v sobotu 19. 9. 2015. O přesném programu
tohoto dne budete ještě informováni. Již nyní
Vám můžeme ale slíbit, že program bude pravděpodobně zahájen v sobotu v pravé poledne,
kdy vyjde královský průvod, v jehož čele půjde
král Přemysl Otakar II. s královnou Kunhutou
Uherskou, doprovázený dvořanstvem, šermíři, tanečnicemi. Celý průvod bude udržovat
v dobrém rozmaru královský šašek.
Průvod projde kolem milíře a dále
po cyklostezce až na Panskou louku, kde
bude program pokračovat až do večerních
hodin. Těšit se můžete na šermíře, taneční
soubor Plamínek, Loutkový soubor PAVOUČEK s původní pohádkou „Pověst
o hradu Nižboru“, děti z Makoviček a MŠ
Sluníčko s pásmem říkadel a pohádek, manžele Bozemanovy nebo křest nové knihy.
V době mezi 15. – 16. hod. vystoupí kapela
Třehusk, od 17 do 19 hod. legenda českého
folku a country Wabi Daněk, pak až do 21
hod. vám k poslechu a případně tanci bude
hrát dixieland Brass Band. Celý hudební
program uzavře místní kapela Bugr. Souběžně s odpoledním programem bude probíhat
i další program v různých částech Panské
louky např. dětská dílnička s řezbářem panem Dobrým, dále zde bude bublinář, který
tvoří bubliny nevídaných rozměrů, děti se
budou moci svézt na kolotoči a zhoupnout
se na houpačkách.
Zájemci o technické věci se mohou dopoledne podívat do sklárny nebo malé vodní

elektrárny, kde bude den otevřených dveří.
A naše oslavy bude po celý den hlídat kouřící milíř. Po celou dobu programu budou
k dispozici stánky s občerstvením. Kdo si
bude chtít odpočinout od všeobecného veselí, bude mít možnost půjčit si loď a projet
se po Berounce. Závěrem večera osvětlí celou scenerii na břehu Berounky ohňostroj.
Ve dnech 18. - 20. 9. bude v zasedací
místnosti obecního úřadu výstava loutek
a kulis loutkového divadla PAVOUK.
Na podzim také připravujeme besedu
se spisovatelem panem Otomarem Dvořákem a paní Marií Holečkovou.
Závěrečné akce programu k oslavám 750.
výročí první písemné zmínky o Nižboru budou ve dnech 13. - 15. listopadu. Na tyto dny
připadá dnes už tradiční jarmark zahrádkářů a souběžně bude v prostorách zrenovované fary probíhat výstava obrazů
Karla Zusky (1. 1. 1918 - 16. 4. 1990).
Podrobnější rozpis s přesnými časovými
údaji bude všem k dispozici v dostatečném
předstihu.
Přejeme obyvatelům Nižbora i ostatním
hostům hezkou zábavu a sobě přejeme, aby
nám byl, zejména 19. 9., nakloněn i svatý
Petr a zařídil hezké počasí.
Přípravný výbor
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Důležitá informace
pro klienty Medicentra Beroun

Motto: Je čas pracovat a je čas slavit,
mít radost a dobře se bavit,
můžeme o sobě dát vědět světu
a ten čas správný právě teď je tu

Výzva pro občany Nižboru, Stradonic a Žloukovic
Hodně občanů Nižbora už pochopilo, že je sice příjemné, nechat se bavit, ale mnohem
větší zábava je bavit se sami a bavit ostatní, a využili příležitost, kterou nabízí letošní
750 výročí, aby ukázali své schopnosti, svůj elán, svou fantazii.
Ale je ještě dost těch, kteří by se rádi přidali, ale buď stále sbírají odvahu, nebo ještě
nepřišli na to, co by mohli dělat. A těm, ale nejen těm, je určena tato výzva a zároveň
jakási nápověda, jakým směrem by se mohli vydat.
Zapojte se do lidové veselice – prohledejte půdy, sklepy, komory, staré skříně a truhly. Možná se tam leccos zajímavého schovává a po drobných úpravách se zapojením
fantazie vytvořte pro sebe a svou rodinu oblečení, připomínající jakékoliv historické
období.
Další nabídka ke zvážení. Pečete rádi, máte nějaký recept, oblíbený ve vaší rodině
a rádi se pochlubíte ostatním? Zapojte se mezi stejně naladěné lidi, kteří připraví pro
svého panovníka hodokvas. A napečete-li toho více, najděte si na Panské louce šikovné
místečko, kam si dáte např. stolek a a můžete své dobroty nabídnout za pár krejcarů
kolem se bavícím lidem.
To vše je jen nápověda. Určitě vás napadnou další možnosti, jak využít svůj dřímající
potenciál.
Hana Frűhaufová

Oznamujeme našim klientům, že pro rok
2016 neuzavře naše společnost Medicentrum
Beroun spol. s r. o. smlouvu s dosavadním
smluvním partnerem - Oborovou zdravotní
pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví,
kód pojišťovny 207. Proto, jste-li klientem právě této zdravotní pojišťovny a chcete-li i nadále
využívat ambulantní péči a služby našich lékařů hrazených z veřejného pojištění, je nutné se
nejpozději do 30. 6. 2015 přeregistrovat k jiné
pojišťovně. Datum účinnosti pojišťovny pak
nastane 1. 1. 2016. Klienti se mohou přeregistrovat k Všeobecné zdravotní pojišťovně, České průmyslové zdravotní pojišťovně, Vojenské
zdravotní pojišťovně, Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrské zdravotní
pojišťovně a Zaměstnanecké pojišťovně Škoda.

Obec Nižbor vyhlašuje
4. ročník fotografické soutěže.

Letošní téma je: Do světa!

Fotografie do soutěže mohou soutěžící zasílat do konce září 2015 na adresu
obec.nizbor@telecom.cz

100 let žloukovické obecní kroniky
K letošním významným oslavám nižborské obce lze také krátce
vzpomenout stoletého výročí od založení žloukovické obecní kroniky, ke kterému došlo 21. února 1915 ve schůzi obecního výboru
za starosty Antonína Petrboka. Největší zásluhu na této skutečnosti
ale měl tehdejší řídící učitel Dominik Juppa (1859 – 1932), který se
také stal prvním kronikářem a tuto vedl až do své smrti v roce 1932.
Probíhala tehdy první světová válka, kdy z obce muselo narukovat
dvacet mužů a právě z této doby jmenovaný pořídil značné množství

fotosnímků provedených tehdy metodou „na skle“, které byly teprve
ve druhé polovině minulého století přeneseny na současnou prakticky použitelnou dokumentaci. Sedmi padlým vojínům byl slavnostně
odhalen 14. května 1922 pomník.
Druhý kronikář rodák Jaroslav Šturc (1901-1961), autodopravce,
zaznamenal události v letech 1932 – 1957, kdy nejvýznamnější událostí se stala výstavba silnice Nižbor – Žloukovice, budovaná v době
krize od roku 1933 do června 1935. Do té doby se jezdilo do obce
bočními lesními cestami. Celkový náklad tedy byl 1.150.000,- Kč,
z čehož obec uhradila 130.000,- Kč.
Zapsán je dále průběh před druhou světovou válkou, místní dění
porevolučního roku 1945, nástup socializace vesnice převzetím zemědělské půdy státem a zánikem místních živnostníků. Největší

událostí této doby se stalo rozsvícení elektrického světla 9. července
1947.
Od roku 1958 píše místní události třetí kronikář Jaroslav Šturc
(1932), rodák z č. p. 12, tedy za dobu, která vedle celé řady stavebních
úprav v obci přinesla nebývalý rozmach výstavby rekreačních chat, uzávěra dalšího stavění byla vyhlášena v samém závěru století.
Z největších událostí této doby lze uvést stavbu nového železničního
mostu v letech 1965 – 1968, mimořádně úspěšného „Setkání žloukovických rodáků“ 9. a 10. května 1975 a výstavbu opěrného tarasu proti železniční zastávce včetně vrchního odvodnění z této oblasti v roce 2003
v hodnotě 8.230.000,- Kč. A také že Žloukovice přešly v rámci integrace
obcí od 1. ledna 1980 k Nižboru. Katastrofální povodeň postihla obec
13. srpna 2002, rovnající se povodni z 25. května 1872.
Trvale nejhlavnějším spolkem od svého založení v roce 1898 je současně i dobře vybavený Sbor dobrovolných hasičů. Na předcházející
kulturní činnost navázal od roku 2008 založený Klub přátel Žloukovic
a dobře si vedou i sportovci na pěkném hřišti.
První kronika zaznamenává dění v letech 1915 – 1962, druhá pak
1963 – 1980 a třetí 1981 – 1989. Tyto jsou uloženy v Okresním archivu
v Berouně. Čtvrtá současná je vedena od roku 1990. Je psána klasickým
písmem dokumentním inkoustem stejně jako dosud kronika města Berouna, když fotodokumentace je vedena zvlášť na deskách k použití při
významných oslavách v obci.
Obec Nižbor vydala v roce 2001 historicky zajímavou publikaci
Mgr. Jiřího Topinky pod názvem „Toulky minulostí – Nižbor, Stradonice, Žloukovice“, kde autor čerpal údaje ze žloukovických kronik.
Lze ještě uvést, že ve Žloukovicích současně je 250 trvale hlášených
osob, 108 čísel rodinných domů a na 600 rekreačních objektů.
Přestože zde není zřízen vodovod, kanalizace ani plynofikace, stále je
velký zájem o koupi místních objektů.
Ať již budoucí kronikáři budou vést zápisy stejným, dosavadním
způsobem nebo moderním elektronicky, přejme si, aby šlo vždy o údaje
o rozvoji obce a spokojenosti občanů v míru.
Ze žloukovické kroniky
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Na koho by se nemělo zapomenout
Když jsem byla ve věku svých vnuček,
svět mi ležel u nohou a někdy mi byl malý.
Měla jsem dojem, že nemohu pořádně roztáhnout křídla a letět a letět … a upřímně
jsem nechápala svého otce, který o sobě
říkal, že je nižborský patriot a že nezná
krásnější místo k žití, nežli je právě Nižbor.
Když mi přibývaly roky a křídla byla častěji unavená, přistála jsem na zemi a začala
se rozhlížet a říkat si, že na tom, co říkal
můj táta, něco bude. A nakonec ze snů o širém volném světě zbyly krásné vzpomínky
a svůj brožovaný život jsem přišla naplnit
do onoho „ráje“, kde on byl tak šťastný.
A vím, že nejsem zdaleka jediná, komu se
tenhle kraj zapsal do srdce. Ať jsou to ti,
kdo tady prožili dětství, nebo mládí – čas
malin nezralých a rádi se sem vracejí. Nebo
hledali odpočinek od ruchu měst a velkoměst, tady našli to hledané místo a jezdí
sem rádi dál, když potřebují vypnout a posléze dobít baterky. A někteří tady zůstali
natrvalo.
Jsou
mezi nimi i lidé
známí
mimo
hranice obce –
okresu – kraje
– státu, ale i lidé,
kteří sice neprosluli na půdě
vědy, nebo umění, nebo politiky, ale mají svůj
Gabriela Roubalová
nezpochybnitelný podíl na tom, že dnes slavíme 750.
výročí. Díky nim vzniklo podhradí, kde se
lidé usadili, postavili dům, zasadili
strom
a založili rodiny.
Na všechny nelze vzpomenout.
Někteří naopak
patří k dějinám
Nižbora neoddělitelně, jako
Antonín Hasal
Gabriela Roubalová,
světoznámá česká operní pěvkyně La Boema,
Antonín Rückl, zakladatel sklárny, Ladislav
Pračka,
který
nechal v Nižboru
postavit
hvězdárnu, nebo
Antonín Hasal,
armádní generál, přednosta
vojenské kanceláře prezidenta Ed. Beneše,
v jeho exilové
Antonín Rückl
vládě.
Zdejším proslulým rodákem byl také
Emerich Maixner. Byl to významný čes-
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ký lékař. Získal titul profesora vnitřního
lékařství, publikoval v odborných časopisech a je autorem čtyřdílné a dlouho jediné
učebnice v oboru vnitřních nemocí.
Krátkou dobu zde pobýval Bedřich
Smetana, který
v r. 1866 odjel
z Prahy před
pruskými vojsky,
která obsadila
hlavní
město.
Byl tady s manželkou a dvěma
dcerami přibližně 3 týdny v tehdejším hostinci,
Bedřich Smetana
známém později
pod názvem Portartur. Je to budova č.p. 35,
stojící naproti sokolovně.
Ale já bych ráda věnovala pár řádků
těm, na které se tak často nevzpomíná, ale
přesto spolutvořili, nebo tvoří historii obce
a bylo by škoda zapomenout, pokud už
odešli tam, odkud se ještě nikdo nevrátil,
nebo nevzpomenout, pokud jsou stále mezi
námi, ať v Nižboru, nebo někde ve světě.
Vím, že s připomenutím některých dosud
žijících se mnou mnozí nebudou souhlasit,
nemusí je každý mít rád. Ale jednou sem
patří a něčím se „zapsali“ do dějin Nižbora
… a ruku na srdce, kdo z nás je bezvadný
– rozuměj bez vady? Již v bibli stojí psáno
- „Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem“
a myslím, že kameny zrovna létat nebudou.
Mezi těmi, kdo už jsou mimo tento svět,
bych chtěla vzpomenout na herce Felixe le
Breux, člena Městských divadel pražských.
Původem Francouz, jak ostatně napovídá jeho jméno, sem jezdíval na chatu se
svou druhou manželkou, herečkou Alenou
Kreuzmannovou.
V části obce zvané V Římě jsme mohli
potkávat Františka Němce, který sem dlouhé roky jezdil s rodinou na tzv. Letní byt,
což byl oblíbený druh rekreace zejména
mezi Pražáky. Byl to publicista a fejetonista, který byl
znám
hlavně
jako soudničkář
–
humorista.
Byl také zpravodajem v Norimberku při procesech s válečnými
zločinci.
Mezi „žijící
legendy“
paKurt Gebauer
tří bezesporu
Kurt Gebauer, sochař, který, jak říká, žil
s rodinou a tvořil na samotě v Nižboru.
Mezi jeho známá díla patří např. Utíkající dívka, Ponorná socha Vltava, Ženy
v koupelích, Mozart apod. Jeho díla jsou
v muzeích a galeriích Čech i Moravy

a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí
Také spisovatel a novinář Zdeněk Rosenbaum, který nabídl pomoc při přípravách oslav a scénář královského průvodu
je jeho dílo. Na svém kontě má 15 knih
a podle jedné s názvem „Krajina s nábytkem“ natočil režisér Karel Smyczek stejnojmenný film.
Některé osobnosti české kultury můžeme potkávat v Nižboru často, protože
zde našli svůj
domov, jako herec a moderátor
a také člen rady
obce,
Tomáš
Hanák. Další herec žije ve Stradonicích,
Roman Skamene.
Ke Stradonicům
měl blízký vztah
Tomáš Hanák
i
spisovatel
František Nepil, který je na tamním hřbitově pohřben a vzpomínka na něj je součástí
letošních oslav.
František Nepil se narodil a vyrůstal
v Hýskově, ale část jeho dětství se váže
k Nižboru V letech 1932 – 1937 byl jeho
otec správcem
v trampské osadě ve Výbrnici
a s ním tam pobývala celá rodina. Malý František absolvoval
v Nižboru 1 třídu obecné školy. V téže osadě,
kterou tvořilo
František Nepil
několik srubů,
trávili volné chvíle také herečka Olga Scheinpflugová s manželem, spisovatelem Karlem Čapkem. S nimi tu byl i jejich populární foxteriér Dášenka. Olga Scheinpflugová
sem jezdila na zmiňovaný letní byt již dříve
s otcem. Pobyty zejména pražských hostů
na letním bytě byli ve své době nejen populární, ale pro zdejší obyvatele byli vítaným přilepšením finančním, protože jejich
pohostinnosti využívali příslušníci střední,
ale i vyšší společenské třídy, lékaři, soudci, profesoři, továrníci a umělci. Kromě již
výše zmíněných zde pobýval takéFrantišek
Ženíšek, spolutvůrce výzdoby Národního
divadla, nebo členové Českého kvarteta,
houslista Ladislav Zelenka a violoncelista
Karel Hoffmann.
Ve výčtu zajímavých osobností nesmím
zapomenout na pana Karla Zusku (1. 1.
1918 – 16. 4. 1990), místního malíře –
amatéra, který čerpal náměty pro své obrazy malované převážně olejem a temperou
právě v Nižboru a jeho okolí.

Nižborský list
Další osobnosti, které v Nižboru žijí,
jsou z oblasti módy. Návrhář Osmany
R. Laffita a jeho přítel a manažer Guy
P.
Gheysens,
kteří
opravili
a zabydlili jednu
z dominant obce
- hvězdárnu.
Ze
světa sportu má
v Nižboru kořeny bývalý atlet,
běžec na střední
a dlouhé tratě,
Osmany Laffita
Pavel Pěnkava.
V roce 1969 na ME v Aténách byl 7. ve finále na 1500 m v r. 1974 na halovém ME
v Göteborgu získal v běhu na 3000 m bronzovou medaili.
Pokud jsem některé osobnosti, které by
si vzpomínku zasloužili, vynechala, nechť
mi to prominou, nebylo to ze zlé vůle, ale
ze zcela lidské nedokonalosti – zapomnětlivosti.
Ale chtěla bych se zmínit ještě o jedné
sportovní éře, která by neměla být zapomenuta, protože na ni můžeme být právem
hrdí. A to byl volejbal. Ten se zde hrál od r.
1955, ale nejúspěšnější období bylo v le-

tech 1969 – 1979, kdy tehdejší oddíl hrál
3. nejvyšší soutěž. Abych dodržela záměr,
jmenovat konkrétní osobnosti, následuje rozsáhlý seznam jmen těch, kteří mají
tehdejší úspěch tzv. na triku - Ota Boubín,
Láďa Cichra, Antonín Diviš, Milan Fortuník starší, Ludvík Fortuník, Míla Hrubý,
Zdeněk Hora, Václav Koucký, Jiří Kulhánek, Antonín Kodet, Josef Kodet, Jaroslav
Mašek, Josef Havel, Jan Nosek, Vojtěch
Paclík, Petr Pospíšil, Jiří Růžička, Ctirad
Svoboda, Václav Svoboda, Míla Šnajdr
a Zdeněk Stuna. Ale abych nebyla v podezření, že si přisvojuji zásluhy, které mi nenáleží, nebo že
chci budit zdání,
že mám fenomenální paměť,
musím se přiznat, že informace a seznam
jmen mi poskytl
Milan Fortuník
starší. Ten dodaMilan Fortuník
tek „starší“ má
své odůvodnění,
protože jeho syn, Milan Fortuník mladší,
reprezentoval ČR ve stejném sportu za dorostence a za muže. S ostatními osobnost-

Příspěvek k výročí 750 let založení obce

Odstřely pevnůstek v roce 1939
V době ohrožení Československa, před vypuknutím 2. světové
války, procházela katastrem obce – tehdy nazývané Nová Huť pod
Nižborem – obranná linie pevnůstek, která byla součástí tzv. Pražské
čáry. V době obsazení okleštěného zbytku ČSR hitlerovci, byly tyto
pevnůstky v různém stádiu dokončení a okupanti z obavy, aby nebyly
použity složkami protinacistického odboje, řešili jejich zneškodnění
dvěma způsoby: likvidací trhavinami (ekrazit, dynamon) tam, kde to
bylo možné (v lesích, ve volné krajině), nebo zabetonováním v lokalitách, kde byla nablízku zástavba, most nebo důležitá komunikace.
Vzpomínám si, jak jsem spolu s dvěma místními kamarády obhlížel
po odstřelu jeden z bunkrů, který se nalézal na levém břehu Berounky
pod silnicí asi v polovině vzdálenosti mezi okrajem obce a ústím potoka Výbrnice. V době, kdy pracovní četa, provádějící odstřely, odešla
na oběd, jsme toho využili a z bunkru, zčásti rozvaleného po několika odstřelech, jsme odcizili uvolněnou lafetu pro kulomet a odnesli ji
na protější pravý břeh řeky. Problém nastal, když se pracovní četa vrátila a na protějším břehu nastala evidentní sháňka po chybějící součásti
vybavení bunkru. Z obavy, že by mohlo dojít k domovním prohlídkám
a náš klukovský čin by mohl být posuzován jako sabotáž, jsme ukořistěnou lafetu potopili v zabahněné stoce v místě pod dnešním domem Žáčkových, kde tehdy bydlela rodina stavitele Levého.
Tato stoka je již řadu desetiletí zasypaná, řeka teče pěkných pár
metrů severněji, a jen staří pamětníci jako já si vybavují, že za vyššího stavu vody jsme se stokou plavívali až pod budovu mezi sokolovnou a přilehlým táborem. Pod touto budovou byla stoka zaklenuta
kamennou valenou klenbou, v níž byl otvor pro světlík, kde sídlila
spousta netopýrů. Mezi stokou a dnešní silnicí byla několik metrů
vysoká opěrná zeď, po které jsme jako kluci lezli a v létě trhali lesní
jahody, které tam ve spárách kamenného zdiva hojně rostly. Strouha
byla zasypaná odpadem ze sklárny a později zcela zavezena různým
domovním odpadem. Je až neuvěřitelné, jakých změn doznalo toto
místo za jeden lidský život...

mi mi vydatně pomáhala paní Alena Hradilová.
Jak jsem napsala výše, můj otec se nazval nižborským patriotem a o Nižboru,
zejména o historii mám v jeho pozůstalosti bohatý písemný materiál, ze kterého
občas čerpám. Ráda bych tak učinila i dnes
a ukončila tento článek trochu odlehčeně.

CO SE MÁLEM STALO:
Z bohatých křivoklátských hvozdů bylo
dopravováno dříví ve formě vorů do Prahy
přirozenou cestou, kterou byla řeka Mže.
Touto cestou však vznikaly velké ztráty dřeva. Také máčením se dříví znehodnocovalo.
Dopravovalo se tedy pramicemi. Při této
dopravě se zase musely pramice dopravovat koňmi zpět. Tehdy – v r. 1814 byl u lesů
mladý adjunkt Václav Mareš, který se zcela
vážně zabýval myšlenkou zřídit na řece paroplavbu. Jak málo chybělo, aby byl Nižbor
přístavním městem?
Děkuji vám za to, že jste se mnou prostřednictvím článku zavzpomínali na ty,
na které by se nemělo zapomenout, protože
díky nim a díky Vám se budou určitě slavit
další výročí tohoto krásného koutu světa
Hana Frühaufová – Martinovská

Ale zpět k bunkrům. Největší problém okupantům způsobil strategicky důležitý bunkr umístěný na skále nad tratí, asi 200 metrů pod
ústím Výbrnice. Po několika neúspěšných odstřelech se destrukční
četě podařilo zčásti odtrhnout strop bunkru, ten však zůstal viset
na armovacích železech nad tratí. Visící stropní deska tak ohrožovala
železniční trať i silnici, která vede těsně pod skálou. Po řadě nových
pokusů se podařilo strop uvolnit; mohutná železobetonová deska
však dopadla na koleje a přerušila železniční dopravu. Rozstřílet tento monolit na místě by znamenalo zničit současně i trať, a proto došlo
k pokusu odtáhnout strop bunkru dvěma lokomotivami. Tento pokus
nevyšel a tažený strop skončil u viaduktu nad Výbrnicí. Trať Beroun–
Rakovník tak zůstala několik dní mimo provoz. My kluci jsme celé to
divadlo se škodolibostí sledovali z protějšího břehu. Na svém místě
jsme setrvali i v době odstřelů, když úlomky betonu létaly přes řeku
až za dnešní cyklistickou stezku. Tolik moje klukovské vzpomínky
na události z doby relativně nedávné, ale dnes už vpravdě historické.
Ing. Jiří Lášek

❱❱ Pohled od trosek bunkru B-6/10 na skále směrem k Nižboru,
sousední stanoviště B-6/9 označeno šipkou (1992)
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K lépeNižborský
uklizené obci list
a zlepšení životního prostředí přispívá provoz zamet
obec získala v rámci výše uvedené dotace

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
ze dne 23. 3. 2015
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 - 13 zápisu.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 2 – bod 3 zápisu.
n Inventarizaci majetku za rok 2014 –
bod 5 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 604, ostatní
plochy o výměře 140 m2 v k.ú. Žloukovice paní Ing. Lence Lafarové, za cenu
100,- Kč/m2 – bod 12 a zápisu.

Zastupitelstvo obce
ze dne 6. 5. 2015
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 12 zápisu
Schvaluje:
n Závěrečný účet obce za rok 2014 bez
výhrad, Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad a Účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad
– bod 4 zápisu.
n Firmu IMPERCOM, s.r.o., IČ:
49446479, jako vítěznou k realizaci akce
Rozšíření ZŠ Nižbor a schvaluje uzavření
příslušné SoD na tuto akci – bod 5 zápisu.
n Aby výkonem TDI na akci „Rozšíření
ZŠ Nižbor“ byla pověřena Ing. Kateřina
Jirásková, IČ 87979179, Na Skalce 149,
Lhota – bod 5 zápisu.
n Rozpočtová opatření č. 4 – bod 7 zápisu.

n Zavedení členských příspěvků do MAS
Mezi Hrady ve výši 5,- Kč/trvale hlášený
občan/rok – bod 10 zápisu.
n Odprodej části pozemku p.č. 120/21,
ostatní plochy v k.ú. Nižbor, který bude
zastavěn rozšířenou stavbou čerpací stanice firmy Benol, s.r.o. za cenu 200,- Kč/
m2 firmě Benol s.r.o., IČ 47551992, Křivoklátská 107 – bod 11 a zápisu.
n Odprodej části původního pozemku
p.č. 642/1, ostatní plochy o výměře cca
400 m2 v k.ú. Stradonice panu Filipu Filipovi – bod 11 b zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 137/26, trvalého travního porostu v k.ú. Stradonice
panu Vojtěchu Hutařovi za cenu 100,Kč/m2 – bod 11 c zápisu.
n Odprodej části původního pozemku
p.č. 217/1, ostatní plochy v k.ú. Žloukovice o výměře cca 40 m2 vlastníkům chaty
evidenční číslo 511 manželům Martinovi
a Michaele Novým za cenu 50,- Kč/m2 –
bod 11 d zápisu.
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.

Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu
„Snížení imisní zátěže na území obce Nižbor“
Projekt byl spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.
K lépe uklizené obci a zlepšení životního prostředí přispívá provoz zametacího stroje, který
obec získala v rámci výše uvedené dotace

Obec zakoupila
zametací vůz
Obec Nižbor zakoupila čistící komunální techniku v rámci projektu „Snížení imisní zátěže na území obce Nižbor“. Projekt byl
spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. K lépe
uklizené obci a zlepšení životního prostředí
přispívá právě provoz zametacího stroje,
který obec získala v rámci výše uvedené dotace.

Informace ČZS Nižbor
Zahrádkářská organizace v Nižboru
plánuje zájezd na výstavu Země živitelka
do Českých Budějovic v pátek 28. srpna
2015. Zveme k účasti i naše občany. Přihlásit
se můžete u pí Sojkové, mob: 721 141 805.

Upozornění občanů na dodržování vyhlášek
Vážení občané, s blížícím se obdobím léta vás opětovně žádáme o dodržování obecně závazných vyhlášek, které jsou pro toto období
nejaktuálnější. Jedná se o dodržování:
n Obecně závazné vyhlášky 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 nadále natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích a omezí případné
obtěžování sousedů neúnosným štěkotem (prosíme, abyste na toto dbali zejména během nočního klidu).
n Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Nižbor.
Touto vyhláškou je zakázáno jednak rušení nočního klidu, který je (od 22.00 hod. do 06.00 hod.) a používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Sekat trávu, řezat dřevo a používat jiné hlučnější stroje můžete ve všední dny a 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, které mohou ale připadnout na jinak „všední den“) jsou hlučné
činnosti po celý den zakázány.
n 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 po celý den. Pálení většího množství
suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor.
Obecní úřad Nižbor
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knížky Já Baryk a poslouchali jsme poutavé
vyprávění o tom, jak se žije chalupníkovi
na jeho chalupě, které namluvil sám autor.
Máme štěstí, že František Nepil svým hlasem
namluvil mnoho svých knih a tak si můžeme
jeho uklidňující hlas vychutnávat více než
u jiných spisovatelů. Žáci si s chutí o výtvarné výchově namalovali obrázky ke knihám
Zobáček mi namalujte červeně (viz. foto), Já
Baryk a jiným. Obrázky budou vystaveny při
slavnostním aktu v kapli ve Stradonicích.
K naší základní škole měl František Nepil osobní vztah. Chodil zde do 1. třídy a je
faktem, že v letech své dospělosti rád naši
školu navštěvoval a povídal si s dětmi o povolání spisovatele. V dalších měsících školního roku 2015 si budeme s žáky výročí pana
Nepila připomínat v různých vyučovacích
předmětech. Nejvíce určitě v hodinách českého jazyka a čtení. Žáci 3. a 4. třídy nacvičují čtení úryvků z knihy Já Baryk, které budou prezentovat při slavnostním aktu v kapli
ve Stradonicích 8. 9. 2015. Srdečně Vás zveme na tuto významnou událost.
Za kolektiv učitelů ZŠ Nižbor
p. uč. Mgr. Pavel Stolín

ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2015

Děti ze ZŠ Nižbor si připomínají spisovatele Fr. Nepila
Dne 8. 9. 2015 tomu bude přesně 20 let, kdy
nás opustil významný český spisovatel, rodák
z Hýskova, pan František Nepil. Jeho knížky
ovlivnily a stále ovlivňují nové a nové generace
čtenářů. Díky nenapodobitelnému vytříbenému slohu, originálnímu, milému a laskavému
humoru a nevtíravé moudrosti pramenící
z jeho děl, se František Nepil nesmazatelně
zapsal do českých literárních dějin.
Základní škola Nižbor se také zapojila
do probíhajících příprav výročí úmrtí spisovatele Nepila. Celoživotní optimista a rozsévač dobré nálady by si asi nepřál, abychom
na něj vzpomínali smutně. Františka Nepila
a jeho knihy děti dobře znají. Ve výuce jim
učitelé naší školy věnují dost času nejen tento rok. V roce 2015 jsme se na dílo F. Nepila

zaměřili více než jindy. Od začátku školního
roku jsme upořádali výstavku Nepilových
děl, která vznikla díky dětem. Kdo měl nějakou jeho knížku doma, přinesl ji do školy.
Je nutné poznamenat, že přinesených knih
bylo požehnané množství. V knihách si děti
mohly číst, prohlédnout si je a využívaly se
i během výuky, např. ke společnému čtení či
besedám o autorovi. Ve výtvarné výchově si
děti ze 4. třídy zahrály na ilustrátory. Jejich
úkolem bylo vymyslet obal ke knize Františka Nepila. Děti si mohly vybrat knihu podle
svého vlastního uvážení a vytvořit svůj originální obal ke knize.
V druhém pololetí jsme s dětmi uspořádali besedu o Františku Nepilovi, shlédli jsme
několik večerníčkových dílů oblíbené dětské

Sýbová Eliška		
Hanková Zdeňka		
Sevaldová Hana		
Razímová Marie		
Krátký Lubomír		
Svobodová Libuše
Skuhrovec Václav
Malík Pavel		
Landová Milena		
Kravec Jan		
Kučera Vladislav		
Dejnožková Jiřina
Holá Miluše		
Fryčková Drahoslava
Šturcová Anna		
Pipiška Ladislav		
Beránková Věra		
Červenka Jiří		
Jonáš Václav		
Mošnová Jana		
Bornová Jitka		
Haltmar Petr		
Houšková Věra		
Boušková Marie		
Hanko Miroslav		
Řehoř Zdeněk		
Květinová Marta		
Skuhrovcová Vlasta
Malcová Hana		
Vaňková Olga		
Landová Bohunka
Dušková Jaroslava
Sevald Jaroslav		
Hrádková Anna		

87 let
70 let
75 let
92 let
84 let
75 let
81 let
75 let
91 let
85 let
87 let
88 let
93 let
81 let
83 let
83 let
84 let
84 let
83 let
84 let
83 let
81 let
70 let
90 let
70 let
75 let
87 let
82 let
80 let
80 let
86 let
87 let
83 let
75 let
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Výňatky zápisů z farní kroniky
Roku 1855 objevila se cholera v Nižborské osadě již po čtvrté. I zemřelo na ní ve dvou měsících září a říjnu 47 osob.

Lupič v kostele
Dne 26. 3. 1867 vloudil se do zdejšího chrámu zloděj mladý, silný
muž, pro krádeže spáchané vícekrát těžkým žalářem trestán. Odpoledne okolo 4 hod vešel do zámku do 2ho poschodí, otevřel si pokoje šperháky, pak zanechav hůl a boty své v pokoji šel až na knížecí
oratorium bos. Odtud sestoupil na levou skříň varhan, s ní na chor
a pak přes zábradlí na stolice dolů do kostela. Vešel pod chorem vlevo
do staré sakristie, kde krom starého náčiní ničeho nenalezl. Byl však
u dveří tamních vždy klíč, ten vzal a otevřel s ním sakristii za oltářem.
Dále se v kronice popisuje, jak si připravil lup, který pak v noci
hodil do stráně. To však po něm již pátrali hlídky lidí, kteří ho viděli
na střeše zámku. Lupič se před nimi ale schoval v komíně.
Ráno se pátralo nanovo. Konečně se přišlo na tu myšlenku podpáliti otepě slámy v komínech, co účinkovalo. V krátkosti zbuchl zlosyn
dolů a radostný výkřik se rozlehal: „již ho máme“.
Byl provazy svázán a soudu toho dne dodán. Na prosbu faráře
povolil Jeho Jasnost Kníže pro hlídače 10 zl. odměny.

Povodeň
Mysl má dosuď se chvěje a ruka ochabuje, necítíc se důstatečnou
býti, by neštěstí, jež dne 25.května 1872 naší osadu zastihlo, jak
náleží, popsala.
Kdo dříve Novou Huť viděl, a nyní by se na ni podíval, nepoznal by ji více, a jako někdy zaplakal Jeremiáš nad záhubou svého
rodného města, zaplakal by i on nad zkázou, povodní v Nové Huti,
způsobenou.
Dne 25.května odpoledne objevil se na nebi tak černý mrak, jakéhož i nejstarší lidé se nepamatují, že byli viděli a pohledem tím
poděšeni strašné očekávali věci. Okolo čtvrté hodiny začalo tak silně
pršeti, že se zdálo, jako by se byly všichni průchodové nebeští otevřely, a k tomu ke všemu dosti záhy dostala se do Nové Huti ta zvěst, že
v Novém Jáchymově 3 rybníky se protrhly. Obávané neštěstí na sebe
dlouho nedalo čekati.
Ukázaloť se nyní soucitnému pozorovateli strašné divadlo. Nastalá tma zvětšovala hrůzy zpustošení povodní, do hukotu vod míchal se i hukot burácejícího hromobití a nářek nešťastných. Rozvodněný proud přinášel s sebou trámy, jenž do chatrných, nejvíce
na hlínu stavěných chalup udeřivše, jednu po druhé bouraly, a v zříceninách těch chalup i životy lidské pochovali. Zvláštní uznání zasluhuje zde jistý Vlach, jenž za vzor manželské věrnosti postaven
býti může. Mělť ženu již osm let nemocnou, mrzáka, jenž se nemohl
uzdraviti, aniž zemřít, že mu život tento manželský mnoho radosti
neposkytoval samoskou se rozumí. Když vody vystupovaly mohl se
sám ovšem lehko zachrániti, avšak když nemohl i ženu zachrániti,
volil si zároveň s ní zemřít, zůstal s ní a s ní i skonal. Z té rodiny
nezůstalo, než jedno děvče, jež klub anglických dam se ujal a o její
vychování péči vedl.
Bylo ji již zde tu toto divadlo hrozné, ještě hroznější objevovalo
se divákům při pohledu na dům pana Františka Vacína. Ten znaje
chatrné základy svého domu a předvídaje, že ranám dorážejících
klád neodolá, odnesl ještě s nasazením života svého již ku spánku ulehlé dítky – a to bylo všechno, co mohl zachrániti. Nutil i nájemníky své, by totéž učinili, avšak neuposlechli. Vystěhovali se až
na půdu, a když půl stavení se zbortilo, pikali neposlušnost svou,
a prosili úpěnlivě o spomožení. Bylo jim pomoženo, neboť jako by
se nad vodami již zaprášilo – ani po domu Vacínovém nebylo ani
stopy.
Veliké štěstí bylo, že vody o něco později přišly, neboť kdyby přišly
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před vypouštěním železa z pecí, byly by do povětří vyletěly. Při povodni též odplaval obraz sv. Floriana, patrona to dělníků v hutích
pracujících. Ztrátu tuto těžce nesouce, ustanovili se v zbožné mysli
své dělníci v hutích na tom, že si z výnosu krásný obraz sv. Floriána
pořídí a jej Nižborskému chrámu Páně věnují. Úmysl tento byl vykonán a dne 5. května 1873 na den sv. Floriána byl obraz místním
farářem zasvěcen.
Text je doslovně přepsán z kroniky.

Začněte včelařit
Včel není nikdy dost. Ničí je nejen včelí nemoci, ale i lidé
používáním chemických postřiků na zemědělských plodinách.
Ti bezohledně stříkají, např. řepku, které je v našem okolí naseto velké množství a kterou včely hojně navštěvují. Zemědělci
nedodržují pravidla – např. stříkat ve večerních hodinách. Postřikové přípravky míchají, čímž vzniká nepovolená látka, která
včely usmrtí. Spousty jich zůstanou na polích a ty, co doletí,
nepustí zdravé včely do úlu a ty pak hynou pod česnem. Včelaři
prosí zemědělce o správné dodržování postupů při ošetřování
rostlin.
V této době se občas objevují vyrojené hrozny včel, které se
usadí na nevhodných místech někdy blízko obydlí. Malé doporučení: než povoláte někoho, aby včely zlikvidoval, posečkejte.
Většinou se ve večerních hodinách toho dne nebo druhý den
zvednou samy a odletí, najdou si své nové obydlí. Dopřejte jim
čas. Rojící včely neublíží. Mají jinou starost.
Naše včelařská organizace zahrnuje území Nižbora, Žloukovic, Stradonic a Hýskova. Má 20 včelařů a 187 včelstev,
po přezimování v tomto roce se očekává značný úbytek. Odhad
pro celou republiku je až 50 %.
Kdo má lásku k přírodě a nebojí se včel, posilte řady včelařů
a začněte včelařit.
ZO ČSV, Soňa Vosyková

Nově
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DOMOV
PRO SENIORY
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NA
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BEROUN,
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nabízí
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Osobní asistence

Pomoc handicapovaným osobám se zvládáním běžných úkonů v
každodenním životě pro klienty od 3 let.
...asistujeme v domácnostech, ve školách i ve školkách

100 Kč / 1 hodina
Služba zaměřená na

individuální potřeby

klientů.

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

VÝPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

Svatý Petr a jeho smysl pro humor
V sobotu ráno, 30. května to vypadalo na hezký den. Jenže v půl desáté se zatáhlo a stalo se to, čeho se obávali pořadatelé a účinkující Dne
dětí – začalo pršet. A s přestávkami pršelo až do druhé odpolední, kdy měly oslavy končit. Svatý Petr má občas zvláštní smysl pro humor.
Bylo 10 hodin dopoledne a u sokolovny postávaly podivné zmoklé postavy. Při pozorném pohledu jste zjistili, že to jsou postavy
z pohádek. Byl tu Šrek, hastrman, baba Jaga,
Červená Karkulka, princezna, Harry Potter
a dokonce 2 včelky Máji ….a konečně, objevují se první děti. A před sokolovnu vychází Pan Kulička a zve děti i s rodiči dovnitř,
kde celá oslava začíná. Tam se k němu přidává Slečna Tečka a DJ Bába a program se
rozjíždí. Hry a soutěže se střídají s tancem
– a venku je stále neveselo truchlivo. Přes
to děti na otázku Pana Kuličky, jestli chtějí
vidět živé pohádkové postavy, všechny souhlasně odpovídají. A program se přesunuje
ven, kde déšť-nedéšťsoutěží děti ...a s mladšími i rodiče a prarodiče a sbírají body, kterými je bytosti z pohádek odměňují za účast
na svých stanovištích. Tak získávají body
od hastrmana za to, že mu loví ryby v jeho
rybníčku, od Harry Pottera za to, že s ním
hrají oblíbenou hru Fanfrpál, ale naruby.
Místo, aby Potter míčky chytal, uhýbal před
dobře mířenými hody dětí. S princeznou
si děti zahrály její oblíbenou hru s kroužky
atd. Nejpopulárnější postavou byl beze sporu Šrek, který se líbil bez rozdílu jak dětem,
tak dospělým.

Kdo úspěšně absolvoval všechna stanoviště,
mohl jít na skákací hrad. A že byl stále v obležení, není třeba dodávat.
Děti procházejí stanoviště pohádkových
bytostí, když na plochu vbíhají malé postavičky v růžovo-bílém oblečení. To přijela
taneční hip hopová skupina Free motion,
holčičky ve věku 5 – 9 let, které zatančily
a sklidily zasloužený aplaus.
A program pokračuje v rychlém sledu.

Po vystoupení malých tanečnic už se stavějí
kulisy a začíná loutkové představení divadla
ELF z Prahy s pohádkou PEKLO S JEŽIBABOU. Baví se děti a možná víc jejich rodiče. Po skončeném divadelním představení
nastupuje před děti opět Pan Kulička a zve
k sobě Šreka a princeznu, kteří vyhlašují
nejlépe umístěné soutěžící a odměňují je
věcnými cenami. A je tu závěr . Vystoupení
kouzelníka. A děti nešetří obdivnými výkřiky a tleskáním všem
jeho číslům, protože
kouzlení má své kouzlo dnes, stejně jako třeba před 100 lety.
Závěr – nastupují všichni účinkující,
kteří dětem připravili
příjemně strávených
několik hodin a loučí se
-Ahoj děti, zase příště.
A svatý Petr ? Asi má
zkaženou náladu, že
mu jeho žert s počasím
dokonale nevyšel. Dobře mu tak!
Hana Frühaufová –
Martinovská
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Workshop Nižbor
Zatímco si maminky povídají pod přístřeškem, děti vesele běhají v bludišti, hloučky i samotáři posedávají na odpočívadlech
a někdo u nově zasazených vrbových prutů
vyhlíží vor – poznáváte Panskou louku? Je
trochu jiná než dřív, ale abychom nepředbíhali – jak to vlastně všechno bylo?
Na jaře se v Nižboře setkali studenti architektury, odborníci a místní, aby společnými silami oživili louku u řeky. K dispozici
měli zdejší vrbové proutí, dřevěné palety
a PET lahve (děkujeme sběračům velkým
i malým!). Práce byla rozdělená na dvě části:
PRVNÍ VLNA 6. -8. 3. 2015
Během první části se studenti seznámili
s prostředím a pracovním materiálem, výstupem byly návrhy na konkrétní místa u řeky.
V pátek dostali několik úkolů, díky kterým

nasáli atmosféru Panské louky a navázali
první kontakt s místními. Hlavním z úkolů
bylo nakreslit pocitovou mapu místa, aby si
uvědomili, jak louka působí na každého jinak
a zároveň co vnímají všichni podobně. Čerstvé výstupy měli možnost hned diskutovat
s místními, kteří jim pro srovnání nakreslili
svoje dojmy z louky. Večer proběhly přednášky – Jiří Rech (VRBIČKY) vysvětlil, jak
se pracuje s vrbovým proutím, Ondřej Teplý
(OFFCITY) inspiroval, jak je možné pracovat s veřejným prostorem a Ondřej Pchálek
(PES-VES) mluvil o tom, co by mělo předcházet samotnému návrhu. Na základě předchozích analýz se studenti shodli na tom, co
by na louce mělo vzniknout, a celou sobotu
v týmech pracovali na jednotlivých návrzích.
Konzultanti odhodlaně pomáhali vznikajícím projektům a studenti pracovali dlouho
do noci. V neděli byla veřejná prezentace
před místními, živá diskuse a zajímavé připomínky ke vznikajícím návrhům.

Gymnastický úspěch v Příbrami
V sobotu 16. května proběhl v Příbrami Župní přebor ve sportovní gymnastice. Sokol Nižbor na této soutěži reprezentovaly čtyři
závodnice, svěřenkyně místní trenérky Petry Němečkové. Klání se
skládalo ze dvou soutěží – sportovní gymnastika a šplh. Ačkoli šlo
o první velké závody, naše děvčata si vedla více než dobře. Z celkového počtu třiceti závodnic se tři gymnastky nižborského sokola umístily v první desítce. Julie Podušková ze Stradonic přivezla
dokonce bronzové medaile
z obou soutěží v kategorii
mladší žákyně. Zdislava Brodinová obsadila ve sportovní
gymnastice 4. místo, ve šplhu čtrnácté. Valerie Dobrá se
umístila v obou soutěžích na 6.
místě. Vendula Petřinová skončila na 16. místě ve sportovní
gymnastice a na 18. místě
ve šplhu.
Jistě bychom si všichni
přáli, aby místní mladé spor-
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DRUHÁ VLNA 30. 4. - 3. 5. 2015
Během druhé části studenti vlastníma rukama postavili čtyři projekty – bludiště, přístřešky, vor a odpočívadla. Ve čtvrtek se ujasnily poslední detaily před zahájením samotné
práce a večer všichni nabrali sílu u čarodějného ohně na louce. Od pátku do neděle týmy
vytrvale řezaly, šroubovaly, brousily, natíraly,
stříhaly, sázely, vázaly a zalévaly, k ruce i pro
radu měli po boku znovu své známé konzultanty a místní. V neděli pak proběhlo na procházce s místními křtění a předání nových
staveb jejich budoucím uživatelům. Věříme,
že budou růst všem pro radost!
Děkujeme paní starostce a všem aktivním obyvatelům, bez kterých by workshop vůbec nemohl vzniknout! Vždy bylo
na koho se obrátit, s kým se domluvit, čím
zalévat, čím obohatit návrhy, pomocných
rukou bylo spoustu. Věříme, že aktivity
v Nižboře budou pokračovat se stejnou chutí a nadšením - držíme palce!
Realizaci projektu podpořila obec Nižbor a Nadace Vodafone ČR v rámci grantového programu V pohybu.
NEZEVLI JEN TAK
Jsme skupina studentů usilující o zlepšení
veřejného prostoru skrze drobné zásahy, které vznikají ve spolupráci s místními a mají
iniciovat jejich vlastní aktivitu v lokalitě.
Organizujeme workshopy pro studenty architektury a stavebních oborů, na kterých
navrhují a pak vlastnoručně realizují menší
projekty do veřejného prostoru vesnic a menších obcí. Snažíme se propojovat nápady
z různých oborů, proto zveme na workshopy
konzultanty nejen z řad architektů. Vše probíhá v úzkém kontaktu s místními – zadání,
přednášky, práce a závěrečná prezentace.
Studenti inspirují místní k dalším změnám
a na druhou stranu díky nim pronikají
do reálného prostředí.
www.nezevli.cz

tovkyně v těchto úspěších pokračovaly. To ale bohužel nepůjde bez
dalšího potřebného gymnastického vybavení. V místní sokolovně
chybí především velká kladina a odrazový můstek. Proto se obracíme na každého, kdo by s jejím dovybavením   mohl pomoci, ať
neváhá a ozve se přímo Petře Němečkové.
Lenka Kutinová
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Krátce z mateřské školy
n První motýli vypuštěni
Nad školní zahradou se letos třepotalo
rekordních 39 baboček. Z několikamilimetrových a skoro neviditelných červíčků, kteří
nám nedávno přišli v nenápadném balíčku,
jsme rychle vykrmili veliké chlupaté housenky, které se všechny šťastně zakuklily.
Napjatě jsme pozorovali kuklení, a pak už
jsme jen čekali, až se motýli začnou dobývat ven. Mladí motýlci museli počkat ně-

n Výsledky zápisu
na školní rok 2014/2015
K zápisu se tentokrát dostavilo naprosto mimořádně neuvěřitelných 50 dětí, 17
z nich však nemělo trvalé bydliště v obcích
Nižbor, Stradonice nebo Žloukovice, rodiče
s nimi přišli z důvodu nedostatečné kapacity
mateřských škol v okolních obcích. 16 dětí
posléze od zápisu odstoupilo, všechny podklady k zápisu nakonec odevzdalo celkem 34
dětí. Bylo přijato celkem 21 dětí, tentokrát
byly přijaty byly všechny místní tříleté děti
(k 31. srpnu 2015 dovrší nejméně 3 roky).
Výsledky v číslech:
Přijato: 21 dětí
Z toho 5 dětí jsou předškoláci.
Nepřijato: 13 dětí
Z toho: 4 děti nejsou místní, 1 dítě - řízení
zastaveno z důvodu žádosti rodičů, 8 dětí
mladších 3 let.

kolik dní ve třídě, než se počasí umoudřilo
a mohli konečně na svobodu. Mezitím jsme
je krmili sladkou šťávou, v níž jsme máčeli květy pampelišek. Když jsme je konečně
vypustili, mnoho z nich se nemohlo nabažit
opravdových květů na jablůňce na zahradě
mateřské školy. Jen neradi jsme se s nimi
loučili, ale motýl přece potřebuje svobodu!
n Čert a Káča
Velký výlet do Státní opery Praha, kam
jsme jeli autobusem, se vydařil. Představení i pohádkový příběh jsou u našich dětí
dlouhodobě oblíbené, takže v letošním roce
se zúčastnilo zatím nejvíce dětí v historii
našich cest za kulturou. Děti byly nadšené
zkrácenou verzí opery Antonína Dvořáka,
v níž tentokrát v roli čerta Marbuela vystoupil pan Ivo Hrachovec ze Stradonic, kterého
děti dobře znají z různých místních akcí.
n Co se stalo s FOK
Dlouho očekávaný koncert FOK pro děti
se bohužel nekonal, Péťa a vlk od Sergeje
Prokofjeva byl odložen na příští školní rok.
Hlavní protagonistka se několik dní před
termínem zranila a předpokládá se, že asi
dva měsíce stráví se sádrou. Přejeme brzké
uzdravení a těšíme se na nový termín!

TJ Sokol Nižbor
Vás zve na

„Pohádkovou cestu“
V

Sobotu 13.6.2015
… cestou necestou poputujeme za pohádkou …
Akce bude startovat u mateřské školky v Nižboru ( kousek nad obchodem coop ) a probíhat cestou kolem
potoka.

Pro děti bude připravena cesta plná pohádkových postav se soutěžemi.

Startovat se bude 9:00 – 13:00
V cíli čeká na děti odměna za splnění soutěží, dovádění, diskotéka, posezení u ohýnku, každé dítě dostane
jednoho buřtíka na opečení a bude zde otevřený stánek s občerstvením.

Vstupné 30 kč
Výtěžek z akce půjde na vybavení tělocvičny.
Sponzoři:

Martina Dobrá

n Co nás čeká
Červen je měsícem, kdy jedna aktivita střídá druhou. Zahajujeme oslavou Dne
dětí, konají se dlouhé výlety do okolí, loučíme se s předškoláky, jezdíme na plavecký
výcvik, pořádají se divadelní představení
a opět pojedeme do Solvayových lomů. Prosíme rodiče, aby pozorně sledovali informační smršť na nástěnkách.
Na den dětí očekáváme přehlídku vzácných dravých ptáků na školní zahradě, při
níž si děti budou moci samy vyzkoušet sokolnické umění. Máme přislíbeno „zapůjčení“ anglického loutkohereckého představení o Červené slepici z mezinárodního
Loutkofestu v Černíně. V předchozích letech nás navštívila divadla z Velké Británie, Chorvatska a Kolumbie. Pro zájemce
je zde link s ukázkou jednoho z cizojazyčných představení, které v minulosti navštívily děti z naší školky: www.youtube.com/
watch?v=Z_8XEdRy11Q
n Provoz o prázdninách MŠ a školní jídelna
Běžný provoz mateřské školy končí v pátek 26. 6. 2015. To je také poslední den, kdy
bude fungovat naše školní jídelna. V průběhu letních prázdnin proběhne rekonstrukce školní kuchyně, pro období omezeného
provozu mateřské školy v průběhu prázdnin
bude jídlo dováženo ze školní jídelny v Králově Dvoře.
O prázdninách bude provoz i z důvodu
rekonstrukce velmi omezen, sledujte nástěnky a případnou nutnou docházku dítěte
řešte předem s učitelkami. Děkujeme za pochopení!
Přejeme hezké prázdniny a těšíme se
na vás 1. září!
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Fotbal SK Nižbor
“A“ MUŽSTVO - I. B třída Střed. kraje
Fotbalové jaro je pro fotbalisty stále jakoby zakleté. Stále čekají na plný
bodový zisk (uzávěrka byla 2. 6. 2015)
a připsali si jen několik remíz. Je velké
štěstí, že se jim nad očekávání povedla
první polovina soutěže, a proto je na jaře
netrápí sestupové starosti. Pro příští rok
I. B třídy však bude mužstvo potřeba
vhodně doplnit a nezanedbat letní přípravu. Mnoho hráčů na tuto soutěž má,
proto je potřeba jen odhodit onu povětsnou deku, která na hráčích leží.
B-tým se především díky zápasům
na domácí půdě celkem bez problémů
zachránil.
SK Nižbor - Mutějovice 1:1 (0:1)
Branka: Němeček M., Jeneč - SK Nižbor 1:0 (1:0), SK Nižbor - Hýskov 1:1
(1:1) Branka: Lukeš R., Doksy - SK
Nižbor 3:0 (1:0), SK Nižbor - Hřebeč
1:5 (0:3) Branka: Sevald, Zlonice - SK
Nižbor 4:2 (1:0) Branky: Lukeš R. 2, SK
Nižbor - Unhošť 0:2 (0:1), SK Nižbor
- Jedomělice 1:1 (0:1) Branka: Lukeš
R., Mšec - SK Nižbor 8:0 (7:0), SK Nižbor - Velká Dobrá 2:2 (1:1) Branky:
Matějka F., Sevald, Tatran Rakovník B
- SK Nižbor 4:3 (0:1) Branky: Lukeš R.,
Janovský, Sevald
Tabulka dvě kola před koncem:
1. SK Doksy 57, 2. Sokol Jedomělice
48, 3. FK Stejstav Hýskov 46, 4. FC
Čechie Velká Dobrá 41, 5. SK Hřebeč
38, 6. TJ Unhošť 38, 7. SK Nižbor 33,
8. Sokol Braškov 32, 9. Sokol Mšec
31, 10. FK Chmel Mutějovice 31, 11.
Sportovní klub Zlonice 29, 12. Tatran
Rako Rakovník B 26, 13. Sokol Vonoklasy 14, 14. Sokol Jeneč 13
“B“ MUŽSTVO - III. třída

SK Nižbor B - Tmaň 0:5 (0:2), Lužce
- SK Nižbor B 2:1 (1:0) Branka: Král
M., Hudlice - SK Nižbor B 1:2 (0:1)
Branky: Krejsa, Lukeš R., SK Nižbor B
- Zdice B 2:0 (0:0) Branky: Ježek, Halfar, SK Nižbor B - Karlštejn 1:3 (0:0)
Branka: Hlaváček R., Králův Dvůr B
- SK Nižbor B 7:2 (4:1) Branky: Šimáček, Nejedlý, SK Nižbor B - Chodouň
4:0 (2:0) Branky: Matějka F. 2, Matějka V., Nejedlý, Vysoký Újezd - SK
Nižbor B 2:1 (1:1) Branka: Boubín,
SK Nižbor B - Nový Jáchymov 0:3
(0:3), Cembrit Beroun - SK Nižbor B
6:1 (4:0) Branka: Matějka V.
Více na www.sknizbor.estranky.cz

Cenu předává MUDr. Milena
Černá (vpravo), ředitelka VDV
Nadace Olgy Havlové.

Výbor Dobré vůle Olgy Havlové ocenil
Bohumilu Fetterovou. Upřímně gratulujeme!
V rámci udílení ceny Výboru dobré vůle Olgy Havlové i oslav 25. výročí založení Nadace
Olgy Havlové bylo v pondělí 25. 5. 2015 v Kongresovém centru ČNB předáno poděkování za dlouholetou obětavou práci i naší spoluobčance Bohumile Fetterové. Jde o jedno
z nejrespektovanějších ocenění a proto nám dovolte uveřejnit hrst vzpomínek, jak nám
je poskytla dcera oceněné, paní Blanka Cajthamlová.
Zapuštěné kořeny má moje mamka na Vysočině. Když chodila do základní školy,
neměla lehký život; její tatínek těžce onemocněl. Na radu přátel, většinou učitelů,
pokračovala ve studiu na pedagogické škole
v Jihlavě – a nikdy toho nelitovala.
Z Vysočiny dostala umístěnku rovnou
do Nižboru. Čekala ale mě, a tak ji na školském úřadě v Berouně nechali před mateřskou dovolenou dosloužit v Berouně na sídlišti, kde se v roce 1963 právě otevírala nová
škola. Nižbor poznala v roce 1968 a zalíbilo
se jí tu. Na prvním stupni několik let učila
všechny předměty, dokonce i ruský jazyk.
Mnozí lidé žili v domnění, že se zabývá
jen výtvarnou a pracovní výchovou, ale to
je omyl. V té době se začínala propagovat
mimoškolní činnost, rozjížděly se soutěže,
do nichž se zapojovali učitelé a žáci. Mamka
měla vzor ve svém učiteli i malíři v jednom,
Aloisi Toufarovi, který vedl výtvarný kroužek v Brtnici u Jihlavy - obrázky „jeho“ dětí
obletěly celý svět. A mámě se něco podobného povedlo také.
V Nižboru zůstala až do doby, kdy se
na škole snižoval počet tříd. V docela bouřlivé. atmosféře nakonec odešla dobrovolně
sama. Kam? Na Zvláštní školu v Počaplech,
kde bylo jediné učitelské místo na okrese.
Zvykla si a do Počapel se ráda vrací dodnes,

i v důchodu. S tamními dětmi se jí totiž překvapivě hezky pracovalo, tvořilo. Škola se
zapojovala do soutěží a děti měly obrovskou
radost z každého úspěchu.
Když před mnoha lety vznikla při Výboru
dobré vůle Olgy Havlové i prodejní galerie
(v modrém domečku ve Zlaté uličce na Hradčanech), směřovaly mnohé práce právě tam.
Výbor dokonce uspořádal z „počapelských“
obrázků i výstavy po Praze a dokonce i v Jičíně – městě pohádek. A tam se máma s Olgou
Havlovou setkala naposledy.
S Olgou i s panem prezidentem se děti pravidelně setkávaly na vánočních koncertech
pro Stonožku, největší dětské hnutí – Václav
Havel býval svého času jejím patronem.
Výstav, kterých se „máminy“ děti účastnily, bylo mnoho. Dílka z Počapel můžete vidět
i letos, třeba na Mezinárodní výstavě dětské
kresby a grafiky v Havířově. Mimochodem,
v roce 1996 si mamka došla na Ministerstvo
školství a tělovýchovy pro medaili 1. stupně
za pedagogické výsledky – právě na návrh
z Havířova, kam každoročně z Berounska
putovaly a putují   objemné balíky dětských
prací. Odměnou pro děti byly zatím tři výlety
k moři, dvakrát do Itálie a do Španělska, kde
děti samozřejmě také malovaly a pořádaly
výstavy. A odměnou pro mamku je pocit, že
nežila zbytečně.
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