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Rozhovor se starostkou obce Kateřinou Zuskovou
Konec roku je dobou bilancování, ale i plánování období nadcházejícího. Na otázky
jaký byl rok 2013 v Nižboru a co se chystá ten příští, odpovídá v rozhovoru starostka
obce Kateřina Zusková.

❱ ❱ ❱ Zametací stroj, na který se v letošním roce podařilo získat dotaci, byl obci dodán 3. prosince.
Jaké největší investice realizovala obec
Nižbor v tomto roce?
Dokončení opravy kaple ve Stradonicích, oprava krovu kapličky ve Žloukovicích, pořízení nových zvonů do těchto
objektů, oprava střechy na stodole v ulici
V Hamburku, oprava sociálního zařízení
u jedné třídy v Mateřské škole Sluníčko,

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo
letošních Nižborských listů. I v příštím
roce se budeme těšit na Vaše
příspěvky, náměty a připomínky
k dění v naší obci.
Za celý obecní úřad
a jménem zastupitelstva obce
Vám přejeme klidné prožití
vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví
a spokojenosti.
Kateřina Zusková,
starostka
Pavel Hučko,
místostarosta

vybudování nové počítačové třídy v základní škole, prodloužení vodovodu a vybudování vodovodních přípojek k ZŠ,MŠ
a obecnímu úřadu.
Jak postupovala rekonstrukce zámku?
Prioritu v minulém a letošním roce muselo mít školství, takže na zámku se kromě
drobných oprav a výměny zbývajících oken
v domě č.p. 255 „tzv.Prádelně“ nic zásadního nedělalo.
Žádá obec o nějaké další dotace
na jeho rekonstrukci?
V rámci členství v MAS Mezi Hrady (pro
ty, kdo netuší co zkratka MAS znamená uvádím, že jde o Místní Akční Skupinu. Jednoduše
řečeno je to společenství občanů, neziskových
organizací, podnikatelů a veřejné sféry, kteří
navzájem spolupracují a spolupracují na společném rozvoji) jsme obhájili žádost o dotaci
na vydláždění dolního zámeckého nádvoří.
Tak doufám, že pokud splníme všechny administrativní záležitosti, kterých je třeba, tuto
akci v příštím roce zrealizujeme.
Červnové povodně nadělaly v Nižboru
škody. V jaké byly výši a jaká část byla

uhrazena pojišťovnami? Je už opravena
cyklostezka na katastru obce? Jak to vypadá s opravou silnice mezi Stradonicemi
a Zdejcinou?
Letošní povodně naštěstí v naší obci nezpůsobily až tak rozsáhlé škody. S velkými obavami
jsme sledovali kam až voda v Berounce a hlavně
v Habrovém potoce vystoupají.
pokračování na 2. straně

Vánoce,
Vánoce
přicházejí...
V předvánoční době adventu
srdce a nitra se otevírají,
oči láskou se rozšiřují,
rety něžná slova šeptají
a duše pokoru hledají.
V krásný štědrovečerní čas
malí i dospělí nedočkavě čekají,
až zvoneček velebně zazvoní,
a za dveřmi stromeček zavoní,
s hvězdičkou na vršíčku jeho řas.
Děti usilovně přemýšlí:
co asi jim Ježíšek nadělí?
Otec vážně přichází,
sklání se a prvý dáreček,
za radostných výkřiků,
dává milovanému děcku.
Láska prochází celým krajem,
jakoby Štědrý den počínal se rájem,
který nám zůstaví na celý rok
a nejen na kratičký časový skok,
který končí tóny půlnočních zvonů...
Stradonice, 26. října L. P. 2007
Evžen Josef Petr
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Rozhovor se starostkou obce Kateřinou Zuskovou
pokračování z 1. strany
Štěstí stálo letos tak trochu na naší straně
a přestože některé nemovitostí byly velkou
vodou zasaženy, škod, které si pamatujeme
z roku 2002, jsme byli na rozdíl od jiných
obcí naštěstí uchráněni. Z obecního majetku byla poškozena byla především cyklostezka v úseku od nižborského jezu do Stradonic a řada místních komunikací.
Cyklostezku jsme měli pojištěnou, takže její opravu jsme pořídili z pojistného
plnění ve výši cca 600 tis. Kč. Z finančních
prostředků od státu a Středočeského kraje
jsme opravili některé místní komunikace
a pročistili zanesené propustky. Tam, kde
se ukázalo, že je to potřeba, se dobudovaly
další kanálové vpusti nebo dešťové svody.
Ze získané dotace od Ministerstva dopravy
ČR jsme opravili na našem katastru poničenou komunikaci ze Stradonic směrem
na Zdejcinu cca za 1 mil. Kč. Opraven byl
také mostek přes Habrový potok v ceně cca
130 tis. Kč.
Má Středočeský kraj pro příští rok
v plánu konečně opravit zúžení v kopci
k „Aromě“?
Pokud Středočeský kraj sežene peníze
na tuto opravu, tak slibuje, že ano. Bohužel
jiné, lepší zprávy zatím z kraje nemám. Mám
jen obavu, aby několikaleté neřešení tohoto
problému nezpůsobilo, že se rozsah poškození krajnice a přilehlého svahu bude rozšiřovat a ono „zúžení“ se bude posouvat dál.
V poslední době se v Nižboru objevil
poněkud zvýšený počet trestné činnosti vykradená auta a objekty. Řeší to vedení
obce s Policií ČR?
Ano, ale řešení je opravdu v kompetenci
Policie. Ze strany nás, občanů, snad mohu
jen vyzvat k tomu, abychom si více všímali
toho, co se kolem nás děje a zlodějům eliminovali příležitosti krádeží tím, že budeme
na své věci a jejich zabezpečení opatrnější.
Opět vyzýváme především starší spoluobčany, aby nikoho cizího nepouštěli do svých
domovů! V poslední době u několika občanů zvonil neznámý člověk a žádal pomoc
v podobě jídla nebo několika korun na jídlo.
Samozřejmě pokud chcete, můžete pomoci,
ale zabalte tomuto člověku třeba něco k jídlu a doneste mu to ven, kde jste ho nechali
stát. Rozhodně nikoho cizího, obzvlášť pokud jste v domě sami, nepouštějte dovnitř.
Jak se podařilo naplnit obecní rozpočet? V jaké výši je plánován pro rok 2014?
Letošní rozpočet byl sestaven velmi realisticky, takže naplánované příjmy byly k naší
radosti lehce překročeny. To ale neznamená,
že můžeme víc utrácet. Naopak. Naší snahou
je, vše co půjde uspořit, schovat na opravy ve škole. Zde je v havarijním stavu krov
a střecha. Jejich oprava je pro nás prioritou.
Rozpočet na rok 2014 je v současné době
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zveřejněn a zastupitelstvo ho bude v druhé
polovině prosince schvalovat. Je prozatím
naplánován ve výši zhruba 21 mil. Kč.
Bude se ještě rozvíjet Panská louka?
V letošním roce se v areálu Panské louky umístilo několik herních prvků pro děti.
Ty byly pořízeny z dotace od Nadace ČEZ
v rámci projektu Oranžová hřiště.
Chtěli bychom ještě dovybudovat ovál
pro inline bruslení, který by navazoval
na cyklostezku. Ale zatím byly důležitější
věci, které dostaly přednost. Tak snad až
bude na škole nová střecha...

lovat výše uvedená zařízení. Nabízí se ale
otázka, zda řada těch neukázněných řidičů
nejsme my sami - myslím tím občané naší
obce. Většinou víme, kdo a jak v obci jezdí.
Těm rozumějším by třeba stačilo trochu domluvit. Značka stejně bohužel někoho, kdo
nechce, nezbrzdí. Kdyby se lidé chovali rozumně a ohleduplně, nemusely by být žádné
vyhlášky a nařízení, omezení apod.

Nesmíme opomenout Stradonice
a Žloukovice. Co je nového zde?
Ve Stradonicích kromě opravené kaple
byly opraveny povrchy některých cest. Zahájila se první etapa kácení
přerostlých topolů rostoucích v blízkosti nemovitostí
a vedení elektrického napětí.
Hasiči se snad dočkají ještě letos nákupu hasičského
vozidla.
Ve Žloukovicích byla
opravena památkově chráněná kaplička a osazen
nový zvon, který zde pravidelně 3x denně nyní zvoní.
Zahájena byla výměna oken
v budově č.p. 93 (bývalá
prodejna a hasičská zbroj❱ ❱ ❱ Rekonstrukce krovů a střechy je prioritou pro příští rok.
nice) a v příštím roce se
počítá s jejím zateplením.
Jak jste spokojena s turistickým ruIntenzivně probíhá v k.ú. Žloukovice výkup
chem v Nižboru? Plánuje obec jeho větší
pozemků tam, kde vedou části místních kopodporu?
munikací po soukromých pozemcích.
Myslím, že všichni v létě vidíme, kolik
návštěvníků projde nebo projede NižboObdržela obec ještě nějaké jiné dotace?
rem. Snažíme se mít v předstihu zaktualiZ Ministerstva životního prostředí ČR se
zované informační brožurky s informacenám v letošním roce podařilo získat dotaci
mi o obci, které jsou k dispozici na mnoha
na nákup zametacího stroje, se kterým bymístech v informačních stojanech. Aktuální
chom si již od příštího roku měli sami čistit
informace jsou na webových stránkách. Lenaše komunikace. Zametací stroj nám byl
tos to ale třeba cyklisté měli díky povodním
dodán 3. prosince. Dotace činí 90% ceny zatrochu zkomplikované kvůli poničeným
metacího stroje.
cyklostezkám.
Velkou atrakcí se letos stala nově oteTopná sezóna je v plném proudu a obec
vřená restaurace Zastávka Tomáše Hanáka,
opět trápí notoričtí znečišťovatelé ovzdukterá do Nižbor přilákala neskutečné množší, kteří v kotlích pálí cokoli, co hoří. Chystá
ství návštěvníků. Samozřejmě ke zlepšování
se obec proti nim, ve spolupráci s odborem
a podpoře cestovního ruchu je toho pořád
životního prostředí MěÚ Beroun, razantspousta, co by ještě mohlo být uděláno…
něji zakročit?
Většinou komíny kouří lidem při neodMáte nějaké informace o tom, jak se
borném zatápění a to ani do kotle nemusí
vyvíjejí jednání ohledně vyhlášení národdávat věci, které tam nepatří. Přiznám se, že
ního parku Křivoklátsko?
postihy jsou docela problematickou záležiŽádná nová jednání neproběhla. Návrh
tostí. Zatím to řešíme upozorněními a jako
na vyhlášení NP Křivoklátsko má ve své
důkaz ukazujeme našim topičům třeba pokompetenci nyní vláda a pak případně Sněřízenou fotografii kouřícího komínu. Těžko
movna - zde si ale myslím, že případný náse ale dokazuje taková ta vůně po pálících se
vrh na vyhlášení neprojde.
plastech, čpící občas z komínů, která nemusí
být ani doprovázená velkým kouřem.
Na mnoha místech v obci jsou neustáMožná bychom mohli jako další téma oblým problémem neukáznění řidiči. Nelíbené fotosoutěže vyhlásit anketu o nejvíc
chtělo by to osazení více zpomalovacích
kouřící komín. Bojím se, jen, aby fotografové
pásů, případně instalace značek?
za vidiny pořízení nejlepšího snímku, sami
Určitě plánujeme na několika místech
nezačali pod kotli vším možným zatápět a sina našich místních komunikacích nainstatuace v obci se ještě více nezhoršila.
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Jak obec řeší problamatiku v oblasti školství - hlavně dostatečnou kapacitu v MŠ?
Maximálně možné rozšíření kapacity
v MŠ, které proběhlo v loňském roce situaci
vyřešilo jen částečně a přestože obec ještě přispívá na nižborské děti, které chodí do školky
Makoviček, několik mist ve školce bychom
ještě potřebovali. Jedná se ale o umístění tříletých a mladších dětí. To, co nám ukládá zákon, umístit předškoláky, jsme bez problémů
splnili.
Stavební práce se během letošních
prázdnin nevyhnuly ani mateřské a základní škole. V mateřské škole se v jedné ze tříd
vybudovalo nové sociální zařízení, ve škole
se ze starého kabinetu vybudovala nová,
kapacitně větší počítačová třída.
Přestože se pořád mluví o kapacitách
školek, myslím si, že co nevidět se tento problém přelije do základních škol.
Pro nejbližší budoucnost pro nás samozřejmě zůstává prioritou řešit
problém s kapacitou základní školy. Nárůst žáků
ve škole se začne projevovat již od příštího školního
roku. Tento první nápor
ještě zvládneme tím,
že ve škole vybudujeme o letních
prázdninách
další třídu, která by se využila pro případ,
že by do první
třídy nastoupilo více než 30
prvňáčků.
Na
školní

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 11. dubna 2014.
V Nižboru před základní školou od 16
hodin, ve Žloukovicích před prodejnou
v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi
od 17,30 hodin.

rok 2015/2016 bude však nezbytné, abychom měli nad budovou školy již vyměněný
krov a střechu, které jsou v havarijním stavu.
V půdních prostorách musíme vybudovat
další prostory, které by mohly žáci využívat.
Oprava krovu a střechy však bude velmi
nákladná, rozsáhlá a náročná stavba především na čas, který budeme na tyto práce mít
- vše se musí zvládnout jen během letních
prázdnin, kdy bude škola prázdná. Každý
deštivý den může stavbu prodlužovat, každá
skrytá závada stavbu komplikovat. V září se
musí všichni do školy vrátit.
Takže, jak jsem již zmínila v otázce k rozpočtu, struktura navrhovaného rozpočtu
obce na příští rok je ve znamení „šetření“
na tuto akci. Naší největší snahou bude
samozřejmě pokusit se na výměnu krovu
a střechy získat dotaci. To však bude velmi
těžké, protože zatím jsou vypsány dotační
tituly hlavně na školky a ne na školy. Myslím, že už ti, co schvalují tématické okruhy
pro dotační tituly trochu zaspali, protože
než se nadějeme, silné ročníky ze školek budeme mít ve školách, kde na to ve většině
případů nejsou kapacitně školy připraveny.
Tento problém bude za krátkou dobu
aktuální i u žáků, kteří budou přecházet
na druhý stupeň do škol v Berouně, kde
se jich také sejde větší počet. Z obavy, aby
nedošlo k tomu, že budou berounské školy
obsazeny pouze místními, tedy berounskými žáky a na ty „naše“ nezbude místo, jsme
již v tomto roce zahájili jednání se zástupci
města Berouna, aby se tato problematika
začala v předstihu řešit.
Co očekáváte v příštím roce?
Příští rok nás čeká řada změn. Jednou
z nich pravděpodobně bude platnost nového Občanského zákoníku, který zasáhne
do života nám všem. Tou druhou je, že my
zastupitelé, vstupujeme do posledního roku
našeho volebního období. Za rok touto dobou už pravděpodobně vašimi hlasy bude
rozhodnuto o složení nového zastupitelstva,
které bude připravovat prosincové vydání
Nižborského listu. Ale to opravdu předbíhám. Prožijte klidné Vánoce a ve zdraví
vstupte do nového roku. Ať se Vám všem
daří.
Ptal se Radek Dolejš

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 24. května 2014
Sběrná místa a čas:
Žloukovice - u autobusové zastávky 			
8:15 - 8:30
Stradonice - na návsi
			
8:45 - 9:00
Nižbor - Šňárová, na otočce
			
9:15 - 9:30
- na parkovišti u mostu
		
9:30 - 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla 4 znečištěné hadry 4 výbojky, zářivky 4 odpadní oleje (max. 10 l) 4 televizory (max. 1 ks) 4
mrazáky (max. 1 ks) 4 ledničky (max. 1 ks) 4 pneumatiky (max. 4 ks) 4 vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks) 4 autobaterie (max. 1 ks)
Eternit je nutné odevzdávat v pytlích!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!
Odkládat materiál určený ke sběru předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden - březen 2014
Fortuník Milan		
Křeček Josef		
Sojková Alena		
Šlepr Josef		
Kalinová Libuše		
Homolka Karel 		
Procházka Josef		
Dubský Ivan		
Plešinger Jiří		
Pospíšilová Jiřina		
Záleský Jiří		
Bonová Jaroslava		
Michalovský Anton
Jaroš Jiří			
Srchová Marie		
Lenická Miloslava		
Šapovalivová Miroslava
Ondráčková Marta		
Holá Otilia		
Jejkalová Jidra		
Hrudková Eva		
Vlhová Marie		
Váňová Růžena		
Vrbová Helena		
Sedlmajerová Libuše
Šandová Blažena		
Homolková Milena
Mázl Jaroslav		
Mudrochová Bohdanka
Panoš Slavomil		

75 let
84 let
70 let
85 let
84 let
85 let
82 let
70 let
70 let
85 let
85 let
81 let
70 let
89 let
70 let
82 let
80 let
86 let
75 let
92 let
85 let
89 let
84 let
84 let
88 let
86 let
83 let
85 let
85 let
80 let

Vítání občánků
V letošním roce byly v sále na zámku
v Nižboru starostkou společně se Sborem
pro občanské záležitosti a dětmi z Mateřské
školy Sluníčko uvítány do života tyto novorozené děti: Natálie Roškotová, Kristýna
Bártová, Aneta Vacková, Julie Kohlíčková, Václav Bauer, František Kuchař, Elsa
Langová a Tim Němeček z Nižbora, David Procházka, Albert Šiman, Isabel Sarai Villagomez, Ondřej Bouzek a Barbora
Sklenářová ze Stradonic a Vít Pospíchal ze
Žloukovic.
Přejeme jim hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

Provozní doba na Obecním
úřadě Nižbor v době vánočních svátků:
Posledním úředním dnem
v letošním roce bude středa 18. prosince 2013, obecní úřad bude opět otevřen
v pondělí 6. ledna 2014.
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Ve zkratce z Mateřské školy Sluníčko
➽ Hurá do Opery
V letošním roce jsme do kulturního programu MŠ zařadili cyklus
návštěv Státní Opery Praha. Projekt „Hurá do Opery“ je určen pro
děti mateřských a základních škol a je rozdělen do několika cyklů určených různým věkovým skupinám. V současné době má kolem tisíce
dětských účastníků včetně dětí z naší mateřské školy. V září proběhla
první část cyklu, v níž se děti seznámily s nádhernou budovou Opery
a nahlédly i do zákulisí. Na pódiu se zrovna pilně pracovalo, pracovníci stavěli kulisy na večerní představení. Na závěr si pro nás organizátoři připravili Mozartovu operu Bastian a Bastienka ve zkráceném
provedení.

➽ Zdraví v sauně
Děti z mateřské školy mohou díky laskavosti sklárny Rückl Crystal
chodit v rámci dopoledních aktivit do sauny zdarma. Návštěvy sauny
patří jíž mnoho let do našeho dlouhodobého zdravotně-preventivního programu. V letošním roce jsme na přání rodičů začali chodit
do sauny již od října. Saunování bude pokračovat až do zahájení plaveckých kurzů.

➽ Planetárium: pohádka O rozpůlené hvězdě
V tomto ročním období je nám noční obloha mnohem blíž, než
kdy jindy. První hvězdy nás někdy doprovázejí domů ze školky, a když
ráno vstáváme, ty poslední se ještě nerozloučily.
V listopadu jsme proto vyrazili na další výpravu do Prahy za poznáním, tentokrát na pohádku O rozpůlené hvězdě. Děti měly možnost
se pohádkovou formou dozvědět zajímavosti o noční obloze, o hvězdách, planetách a Slunci. Hlavním tématem byla ale astronomická pohádka o planetě Venuši, která se tváří někdy jako Jitřenka, jindy jako
Večernice. Pohádka to byla krásná, ale víte, co se dětem líbilo nejvíce?
Když na obří kupoli nad našimi hlavami promítali hvězdnou oblohu, planetární systém nebo velikánské Slunce, děti křičely nadšením
a spontánně tleskaly.
➽ Minor přijel k nám!
I když jsme letos návštěvu divadla Minor neplánovali, protože jsme
si mysleli, že děti už většinu představení znají, Minor nás mile překvapil. Přijel totiž k nám, a to s úplně speciálním překvapením! „Autobus“
je totiž představení, které se odehrává přímo v upraveném autobuse:
tam, kde autobus zrovna zastaví. Kouzelný autobus plný dětí nikam
nejel, ale zpíval a hrál. Chcete vědět víc? www.minor.cz/repertoar/
autobus/.
➽ Zahrádkářská výstava
Děti i paní učitelky dlouho a důkladně připravovaly exponáty na letošní ročník Zahrádkářské výstavy na zámku. Většina našich výrobků
na téma Pohádkový les byla z dýní, což ale nebylo jen tak. Některé

➽ Cepík
Nedávno u nás proběhl další díl zábavného vzdělávacího pořadu
o zdravé výživě. Tento díl se týkal pitného režimu a výběru správných
nápojů. Informace o projektu stále visí na nástěnkách v MŠ, také se
můžete podívat na stránky www.cepik.cz. Představení jsme uspořádali ve spolupráci s klubem Makovičky.
➽ Nové rolety
Těsně před uzávěrkou Nižborských listů byly v mateřské škole instalovány nové moderní rolety. Poskytují lepší zastínění než závěsy
a dětem se bude lépe odpočívat. Práce s interaktivní tabulí bude efektivnější, což oceníme zejména v létě. Rolety, které jsou hygienického
hlediska jsou rolety vhodnější než závěsy, nám také barevně obohatily
interiér.
➽ Co nás čeká do Vánoc?
Na prosinec máme připravený bohatý program. Nejprve pojedeme
do Státní Opery na další díl projektu Hurá do Opery. Tentokrát je pro
děti připravena zkrácená verze Prodané Nevěsty.
Již nyní se děti připravují na vystoupení na školním Jarmarku, kam
nás pozvala Základní škola Nižbor.
...a než se rozejdeme domů na vánoční svátky, čeká nás již tradiční
představení Vánoční příběh v podání divadelní společnosti Krab.

Příští rok

pohádkové postavy či domečky vznikaly několikrát, protože dýně nevydržely čekat na to správné datum - a klidně se zkazily. Jiné dýně,
na které si paní učitelky brousily kudličky, zase skončily ve školní jídelně jako teplá a voňavá polévka. Ale nakonec mnoho pohádkových
výrobků na zámek opravdu dorazilo - a možná jste je sami viděli.
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➽ Velké plány máme i v následujícím roce
Po velkém úspěchu před dvěma lety jsme se rozhodli zopakovat
dobrovolný workshop „Čokoláda“. Děti, které se účastnily toho minulého, jsou již dávno ve škole, je tedy čas, aby si hrátky s čokoládou
vyzkoušeli i jejich mladší kamarádi.
Jako novinku jsme připravili výchovně vzdělávací pořad Noční
dravci. Proběhne v sále Obecního úřadu, protože potřebujeme velký
prostor a - tmu. Za nižborskými dětmi totiž přijedou živé sovy!
Eva Horváthová

Nižborský list

Podzim v základní škole
První čtvrtletí školního roku je za námi. Bylo pro nás plné neobyčejných zážitků a akcí.

V září se konal sportovní den, který
si užily nejen soutěživé děti, ale i ostatní.
Připomněli jsme si heslo: Ve zdravém těle
zdravý duch. Soutěž jsme nazvali Sportovní čtyřboj a v rámci tříd žáci bojovali o lepší
výsledek. Vyhodnoceni byli všichni a malá
sladká odměna potěšila každého.
Dalším krásným zážitkem byl výchovný
kytarový koncert pana Paulíka, který příjemným způsobem obohatil hodiny hudební výchovy. Všem se moc líbil a těšíme se
na další vystoupení.
Vyučování u interaktivní tabule je stále

pro děti lákavé. Velmi zajímavý byl projektový den v rámci environmentální výchovy
nazvaný Včelky, kde si žáci prvních a druhých tříd vyzkoušeli nejen své znalosti
o přírodě, ale i dovednosti při výrobě voskových svíček, včelek z papíru
a medových květin, které si za odměnu vzali s sebou domů a některý výrobek mohli i sníst.
O nic nepřišly ani děti z třetí, čtvrté a páté třídy, které po shlédnutí filmu o egyptském faraonovi Tutanchamonovi ve škole, jeli na školní výlet
do Prahy, kde
si své vědomosti obohatily o krásné
zážitky na unikátní výstavě
Tutanchamon - jeho
hrob a poklady.
Všichni žáci byli
nadšeni a odjížděli
plni krásných dojmů.
Nezapomněli
jsme ani na to, jak je
důležitá bezpečnost
na silnici. V rámci
dopravní
výchovy
žáky čtvrtých a pátých tříd navštívil

učitel z autoškoly a seznámil je s pravidly
silničního provozu. Besedu i přednášku obohatil ukázkami a hrami na interaktivní tabuli.
Na jaře bude žáky čekat ještě praktická částjízda na kole na dopravním hřišti v Berouně.
Letos jsme se již tradičně zúčastnili výstavy našich zahrádkářů na Zámku, kde byly
vystaveny obrázky a výrobky našich žáků.
V soutěži jsme letos vyhráli krásný brouše-

ný pohár, který nám i se sladkou odměnou
pro žáky předali zástupci Zahrádkářů.
V předvánočním čase máme vždy všichni ve škole napilno. Začíná příprava vánočního jarmarku, na který Vás srdečně zveme
(19. 12. 2013). Děti nacvičují koledy s manželi Hrachovcovými a tvoří výrobky na prodejní výstavu. Učí se kolektivní práci, starší
děti pomáhají mladším a všichni se společně těšíme na vánoční svátky.
Kolektiv Základní školy v Nižboru přeje všem občanům krásné Vánoce a šťastný
nový rok.

Kroužek první pomoci
Od konce září 2013 se v prostorách cukrárny a kavárny Světluška schází jednou za 14
dní skupinka dětí z nižborské ZŠ a dozvídá se
od nás zajímavosti o lidském těle, úrazech, poraněních a jejich ošetření. Kromě praktických
nácviků transportu zraněných a fixování zlomenin jsme navštívili berounský bazén, kde

jsme si vyzkoušeli, jak můžeme dostat tonoucího na břeh. Zbyl i čas na vodní radovánky,
což děti obzvláště potěšilo. Myslím, že mezi
oblíbené aktivity se bezesporu zařadilo téma
krvácení, které jsme spojili s maskováním zranění. Děti již vědí, kde hledat pomoc, jak reagovat na cizí těleso v ráně, proč nepanikařit.
V dalších setkáních, která jsou naplánovaná až
do konce školního roku, budeme teorii první

pomoci prokládat praxí, chystáme exkurze,
výlety a závěrečnou exhibici pro veřejnost!
Sledovat naše kroky můžete na: http://mladyzdravotnik-nizbor4.webnode.cz/.
Děkujeme za podporu obecnímu úřadu,
Světlušce za poskytnutí prostoru a našim šikovným dětem za jejich nadšení do dalších
aktivit! Jana Havlíčková, Lucie Pavlíčková
a Lucie Lukášová („nová Světluška“)
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 19. 9. 2013
Schvaluje:
n Aby na odbor ŽP MěÚ Beroun byl zaslán
požadavek, aby stavba MVE nebyla uvedena do trvalého provozu do doby, než dojde
k vyřešení problematiky s úbytkem vody
ve studních u domů č.p. 31, 32 a 174.
n Přípravu opravy poškozeného mostku
přes Habrový potok.
n Rozpočtová opatření č. 8.
n Návrh na pořízení změny č.3 územního
plánu obce Nižbor s tím, že u navrhované
změny č. 6 b požaduje ponechat pozemek
ve stávajícím území všeobecně obytném
s možností stavby pouze dvou RD (minimální velikost pozemku bude činit 1200 m2 a zastavěnost hlavní stavbou max. 20 %).
n Vytvoření digitální technické mapy, pro
jejíž tvorbu byla vybrána firma Geosense
s.r.o., Kundratka 17, Praha 8.
n V rámci došlých nabídek na veřejnou zakázku v „Nákup zametacího stroje“ v rámci

projektu „Snížení imisní zátěže na území
obce Nižbor“. ZO na základě vybírá jako vítěznou nabídku firmu S+S Machinery CZ
s.r.o. Sídlem: Vídeňská 124a, 619 00 Brno.
n Odkoupení pozemku p.č. 447/184, ostatní
plochy o výměře 346m2 za cenu 200,- Kč/m2.
n Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 447/68 v k.ú. Nižbor.
n Odprodej pozemku 519/36, ostatní plochy v k.ú. Nižbor o výměře 370 m2 za cenu
85,- Kč/m2 panu Davidu Sittemu.
n Odprodej pozemku p.č. 640/2, ostatní komunikaci o výměře 746m2 v k.ú.
n Odprodej části pozemku p.č. 319/2, ostatní plochy a části p.č. 517/1, ostatní plochy
v k.ú. Žloukovic ( nově dle GP č. 58636/2013 pozemky p.č. 319/5, ostatní plochu
o výměře 116 m2, st.p.č. 667 o výměře 18 m2)
za cenu 50,- Kč/m2 do SJM Jaroslavu Obermajerovi a Aleně Šťovíčkové.
n Odkoupení oddělených části pozemků p.č. 349/7, 351/1, 336/1, 334/1, 349/1

a 351/29 v k.ú. Žloukovice, které tvoří přístupovou komunikaci do chatové oblasti
Seče od majitelů pozemků.
n Zahájení jednání se společností Energie
pod kontrolou a přípravou podkladů pro výpočet výše možných úspor a nákladů na odměnu společnosti.
Revokuje:
n Usnesení ze dne 20.6.2013 č. 3/2013
v bodě 14c a 14 e.
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 § 1617 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.

Předvánoční akce

Příjemné sobotní odpoledne
ve Žloukovicích
U kapliček se lidé odedávna zastavovali, aby tam potichu, ve zbožné
úctě k těmto místům, přidali pár květů či zapálili svíčku. Zajisté bohumilý důvod k zastavení u nevelké kapličky ve Žloukovicích nastal i v sobotu 28. září. Kolem 14. hodiny byla v obležení nejméně sedmi desítek
občanů ponejvíce místních, ale i z Nižbora, kteří chtěli být přítomni
jejímu požehnání knězem Petrem Bouškou. Tomu předcházelo krátké a výstižné připomenutí historie této kapličky, přednesené starostkou
Kateřinou Zuskovou a její poděkování všem, kdo se na renovaci podíleli.
Zlatým hřebem této krátké slavnosti bylo první rozeznění nového zvonu. Ten původní sice unikl smutnému osudu, nebyl za války přetaven
na lauf kanonu jako mnoho jiných, ale jeho hlas už stářím a několikerým
stěhováním příliš utrpěl. Zato hlas zvonu nového se ihned a právem
zalíbil. Na ukázku přítomným ho na chvíli spustil šikovný pan Pecka.
Sváteční pohodu umocnilo milé pohoštění přímo u kapličky a následně
na plácku pod místní hasičskou zbrojnicí, kde návštěvníky ještě navíc
příjemně bavila trojice muzikantů-zpěváků country skupiny Pohodáři.
Hezky opravená kaplička s novým zvonem, hezké odpoledne plné milých setkání, to vše bylo dalším důkazem pravdivosti rčení „Když se ruka
k ruce vine, tak se dílo podaří“.
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Sobota 14. 12.
Koncert vokálního souboru
Carmina Vocum - zámek Nižbor od 15:00 (viz foto).
Rozsvícení vánočního stromu
ve Stradonicích - náves ve Stradonicích od 16:30.
Pondělí 16. 12.
Koncert vokální skupiny Song
Ladies - kaple ve Stradonicích
od 18:00 (viz obrázek).
Čtvrtek 19. 12.
Vánoční jarmark ZŠ a MŠ - základní škola od 16:00.
VÁNOČNÍ AKCE
Úterý 24. 12. - na Štědrý den
Vás srdečně zveme do kaple
sv. Liboria ve Stradonicích, kde
si v 16:00 společně zazpíváme
koledy.

Půlnoční bohoslužba letos
v kostele v Nižboru nebude.
Středa 25. 12. - v 16:30 bude
v kostele Povýšení sv. Kříže
na zámku Nižbor vánoční bohoslužba, která bude doprovozena hudebníky, sborem
a sólisty, v jejichž podání zazní
Česká mše vánoční „Hej Mistře“ od J. J. Ryby.

Nižborský list

Není řemeslník jako řemeslník
Domnívám se, že přáním snad každého obyvatele jakékoli obce je dobré soužití s ostatními, dále to, aby v obci vše dobře fungovalo,
aby panovaly dobré vztahy a aby si lidé vycházeli vstříc. To vše ještě podtrženo slušností, ohleduplností a spolehlivostí. - Tomuto stavu
nepochybně a nemalou měrou přispívají i řemeslníci rozmanitých profesí, kteří se podílejí na dobrém fungování jak obce, tak jednotlivých domácností.
Upřímně řečeno, článek na dané téma
nepíši zrovna rád, avšak vzhledem k dále
popsaným „příběhům“ se domnívám, že je
již více než nutné na to poukázat.Část řemeslníků si totiž patrně myslí, že stačí dobře umět své řemeslo (to je základní předpoklad, i když ne vždy jej všichni naplňují)
a založit si živnostenský list. Někteří si přitom zřejmě vůbec neuvědomují, že k dobrému „image“ každého živnostníka patří
i slušnost, dobrá komunikace a spolehlivost.
I to bylo - a mělo by být i nadále - součástí
toho, čemu se už ve středověku říkalo „stavovská čest“.
Bohužel, patříme mezi ty, kteří s některými (zdůrazňuji některými) řemeslníkynemají dobré zkušenosti…
Příběh 1.
Obrátili jsme se na topenářsko - instalatérskou
firmu s požadavkem na provedení opravy
středního rozsahu. Pravili nám, že si máme
zavolat v neděli kolem deváté a hned na to že
přijdou. Po deváté hodině nám bylo sděleno, že
spíše po obědě. Když se ani do tří hodin nic nedělo, začali jsme volat, dovolali jsme se však až
v půl šesté. Tehdy mně onen řemeslník řekl, že
už to dnes nestihne. Termíny nedodržel a navíc - co takhle zavolat ? Ztratil jsem trpělivost
a sdělil mu, že si najdu někoho jiného.
Příběh 2.
Potřebovali jsme opravit topení. Volali jsme
topenářskou společnost v Berouně - velmi
neochotně nám přislíbili, že „tedy přijedou…“, ale máme si ještě v jimi předběžně
nabídnutém termínu zavolat. Volali jsme
celkem pětkrát, měli pět nepřijatých hovorů.
Další pokračování už tento příběh nemá, nikdo se neozval, nikdo nepřijel.
Příběh 3.
Oslovili jsme postupně zástupce tří natěračských společností, aby nám přišli na domě
natřít krovy. Dva z nich to slíbili i s termínem, pak se již vůbec neozvali, na nepřijaté
hovory a sms-ky nereagovali. Z třetí firmy
jsem opakovaně „páčil“ informace o ceně,
zřejmě „hráli na čas“ a až ve slíbeném termínu realizace se „vytasili“ s vysokou cenou,
se kterou jsem nesouhlasil, a tedy je odmítl.
Sám podnikám, obchoduji a na tyto známé
„vyčkávací triky“ opravdu nejsem zvědavý.
Příběh 4.
Se skupinou drobných řemeslníků jsme se
zdlouhavě dohovořovali na další zakázce.
Dohovořili jsme veškeré podrobnosti, včetně
termínu provedení prací.Nikdo se mně již
neozval, nikdo nepřišel.

Příběh 5.
Truhlářskou firmu v nedaleké obci jsme požádali o zakázku středního rozsahu. Slíbili,
že se ozvou ohledně termínu dodání. Neozvali. Třikrát jsem jim volal, třikrát opakovaně slíbili, že dají vědět. Nedali. Poslal jsem
jim tedy sms-ku, že od zakázky odstupuji.
Nezmohli se na odpověď, natož na omluvu.
Příběh 6.
Zednicko - pokladačská firma slíbila provést
zakázku za čtrnáct dní, nakonec termín překročila o tři měsíce (!), jejich „vedoucí“ se tu

za celou dobu ukázal pouze čtyřikrát(a to
ještě na mé naléhání), práci předávali s dvěma vadami a jedním nedodělkem. - Tyto
jsem raději dokončoval s jiným pracovníkem,
konkr. s poctivým zedníkem důchodcem ...
Příběh 7.
Měli jsme v zimě problémy s topením. Problémy zřejmě způsobily mrazy v rozvodech
vody. Volali jsme příslušnou firmu. Sdělili
nám „moudrost“, že nejlepší bude počkat,
až mrazy povolí. - „Výborně, děkujeme
za radu…“
Na výše popsaných příbězích není jedinávěta vymyšlená, vše je pravda. Bohužel…
Co po nich vlastně chci ? Nabízím jim přece
své peníze za jimi kvalitně vykonanou práci a vstřícný, spolehlivý přístup. Se všemi
řemeslníky, kteří u mě kdy pracovali a kteří toto splnili, jsem se také bez problému,
včas a „do koruny“ vyrovnal. Rozumím také
tomu, že někteří řemeslníci „jdou“ především po velkých zakázkách a ty menší pro
ně zřejmě nejsou tolik zajímavé. Problémem
však bylo to, že - až na jednoho - nám vevšech výše popsaných „příbězích“ řemeslníci svou službu slíbili.Dalším problémem
- tentokrát pro ně – může být skutečnost,
že časem velké zakázky „dojdou“ a pak budou vděční i za ty menší (takových případů
už jsem mezi svými klienty /firmami/ zažil
spoustu).Otázkou je, zda po předchozích

negativních zkušenostech takové řemeslníky klienti pak vůbec budou poptávat.
Ještě donedávna jsem se držel „lokálně
patriotické“ zásady, že budu podporovat
živnostníky z naší oblasti. Velmi rád v tom
budu pokračovat, odmítám však podstupovat tragikomický příběh „s panem Lorencem“ ze slavného filmu Na samotě u lesa.
Z nezbytí jsem už proto některá řemesla
musel „importovat“ ze sousední Prahy či
odjinud. Připlatím si sice za cestovné, avšak
(k mému velkému překvapení) tyto firmy
byly vstřícnější a spolehlivější. Takže rád...

Navíc - jejich cena za vlastní práci často
není vyšší než u některých místních řemeslníků. Další problém, s nímž jsem se u několika firem (složených povětšinou z „ičařů“)
setkal - někdo v jejich čele jim dělá předáka či zprostředkovatele a zakázku tak často
o svou (i nemalou) provizi prodražuje. Bral
bych to ještě, kdyby takový člověk poskytoval zakázce jakoukoli zřetelnou „přidanou
hodnotu“. Není-li tomu tak, je to absurdní
a neživotaschopné.
Věřte, že upřímně přeji všem poctivým
řemeslníkům jen to dobré, vážím si jich a jejich služeb budu rád využívat. - A potažmo,
s jejich dobrou službou si přeji vlastní klid,
spokojenost a kvalitní život ve zdejší oblasti.
Chtěl bych proto poděkovat těm řemeslníkům a živnostníkům, kteří mně vždy vyšli
vstříc a s jejichž službami jsem byl vždy
spokojen. Za všechny takové chci jmenovat elektrikáře pana Šapovaliva, všechny
pracovníky zahradnictví Křeček, instalatéra
pana Krause, dopravce pány Votrubu, Filipa a Maška, stavebniny Mrva, zedníky pány
Dubského, Říhu (oba, bohužel, již v důchodu) a Malycha, kováře pana Jungmanna
či společnost Apokork z Berouna. Děkuji
Vám…! Přeji Vám pevné zdraví a současně
si neméně pevně přeji, abyste „nám aktivní
dlouho vydrželi“, neboť bez Vašich služeb si
dobré fungování našich domovů - a nepochybně nejen já - nedokážu představit.
Ing. Zdeněk Mahler
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Mnozí občané Nižbora i turisté, kteří navštívili novou restauraci Zastávka v sousedství nádraží nebo projížděli
tratí Beroun - Rakovník položili otázku - jak dlouho tu už vlaky vlastně jezdí? A nejen pro ně proto otiskujeme
zajímavý článek ze serveru www.vejhybka.cz

Historie železniční trati Rakovník - Beroun
První připojení Rakovníka na železnici se
uskutečnilo v roce 1871 otevřením odbočky z hlavní tratě Buštěhradské dráhy z Lán
do Chomutova. Trať z Lužné Lišan tehdy končila na prozatímním nádraží, které se nacházelo v místech dnešní zastávky Rakovník. Teprve
dostavěním dodnes sloužící staniční budovy
a mostu přes Rakovnický potok byl v roce 1873
položen základ budoucího železničního uzlu.
Jeho rozvoj pokračoval v roce 1876 zahájením
provozu na Rakovnicko protivínské dráze,
v roce 1897 na trati Rakovník - Žlutice (později
dále do Bečova nad Teplou), v roce 1899 na trati Rakovník - Mladotice a v roce 1904 z Rakovníka do Loun.

u Křivoklátu byl Křivoklát a zastávka v samotném Křivoklátě se jmenovala Křivoklát
hrad, ale byla zřízena až po roce 1918. Stanice
byly vybudovány také v Městečku, ve Zbečně,
v Nové Huti (dnes Nižbor), Staré Huti (dnes
Hýskov) a v Berouně-Závodí. Lašovice byly původně jen zastávkou. Ostatní zastávky jsou až
pozdějšího data. Po r. 1918 byla zřízena zastávka Žloukovice, ve 30. letech v souvislosti s motorizací zastávky Chlum, Pustověty a Račice,
kde však postupně začínají zastavovat nejen
motorové, ale i ostatní osobní vlaky.
Zastávka Újezd nad Zbečnem byla zřízena
až po roce 1945. Po zavedení dálkových uhelných vlaků před 1. světovou válkou se jako brz-

❱ ❱ ❱ V letos otevřené restauraci Zastávka na vás duch železniční historie opravdu dýchne.
Rakovnicko - protivínská dráha byla vybudována státem. Původní projekt dálkové tratě
z Hodkovic nad Mohelkou přes Českou Lípu,
Rakovník, Beroun a Písek do Bavorska byl
vlivem krize opuštěn, ale vláda byla zákonem
pověřena vybudovat alespoň některý jeho důležitý díl. Bylo to vlastně významné spojení tří
již hotových drážních celků : Buštěhradské dráhy (připojení společnou stanicí v Rakovníku),
dráhy Františka Josefa (připojení v Protivíně)
a České západní dráhy (společný úsek tratě
Beroun Zdice ). Tím byl nové dráze zaručen
přepravní význam a tedy i dobrá prosperita. Ze
Zdic do Protivína byl provoz zahájen v prosinci
1875, na jaře roku 1876 byl otevřen zbývající
úsek mezi Berounem a Rakovníkem o délce
44 km. Stavitelem trati byl inženýr Jan Muzika a celá dráha je považována za jeho největší
dílo. Ve stísněných údolích se skalnatými svahy podél Berounky (tehdy se jmenovala Mže)
a Rakovnického potoka muselo být prokopáno
celkem 5 tunelů a postaveno mnoho stovek
metrů opěrných zdí a vysokých náspů. Celkem
třikrát bylo nutné překonat řeku ocelovými příhradovými mosty.
Původní název dnešní stanice Roztoky
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da grafikonu projevily jízdní doby v dlouhém
a sklonově náročném mezistaničním úseku
Městečko Rakovník. Proto bylo nedaleko lašovické zastávky zřízeno hradlo, osazené obousměrně mechanickými návěstidly, což zvýšilo
propustnost a trvalo až do vybudování stanice.
Provoz dráhy podnítil rozvoj celého regionu.
V Nižboru (tehdy Nová Huť) byly brzy zřízeny
dvě vlečky do sklárny a pily s dýhárnou ( zrušena po požáru koncem 20. let minulého století
). V Roztokách byla zřízena vlečka do textilní
továrny (později Permon) a počátkem 20. let
také na pilu, která vznikla s nutností pokácet
obrovské lesní plochy v okolí při katastrofálním
výskytu mnišky a pila nakonec zůstala v provozu dodnes. Do dnešní doby je v provozu vlečka
do areálu Prefy (dnes Preva) Hýskov a do eternitových závodů v Berouně-Závodí
Stavba dráhy byla velmi solidní. Dokazují
to původní ochranná zesílení náspů v sousedství Berounky, pevné zděné propusty, mostní
pilíře i tunelové portály. Od počátku stavba
vyhovovala tehdejšímu rakouskému maximu
nápravových tlaků ( 15 tun ) a krom únosnosti
mostů nebylo problémem jeho další zvyšování.
Svršek byl původně vybaven kolejnicemi délky

12,5 m, které v posledních úsecích třeba u Roztok a u Rakovníka sloužily až do r. 1937. Staniční budovy jsou poplatné rakouskému stylu
a byly původně řešeny vzhledově velmi vkusně.
Strážní domky byly postaveny u každého zhlaví
stanice tam, kde strážník konal zároveň funkci
výhybkáře nebo závoráře a v mezistaničních
úsecích průměrně po 1,4 až 1,7 km. Všechny
byly opatřeny kromě drážního telefonu také
hekafóny ( zvonkové signální zařízení ). Jeho
údery oznamovaly, kterým směrem pojede
vlak třikrát dva údery od Rakovníka a třikrát tři
údery od Berouna. Zabezpečení kromě tohoto zařízení bylo provedeno pomocí terčových
elektromechanických vjezdových návěstidel.
Jejich provozním nedostatkem bylo, že neměla předvěst a proto byla ve druhé polovině 20.
let minulé ho století vyměněna za mechanická
návěstidla s předvěstmi a skupinovými odjezdovými návěstidly.
Postupně byla provedena výměna ve všech
stanicích, počínaje Městečkem a konče Berounem Závodí. Ještě později byla ve Zbečně
instalována vložená návěstidla. V roce 1936
bylo přikročeno k modernizaci návěstního
a zabezpečovacího systému stanice Rakovník.
Na obou zhlavích byly postaveny stavědlové
věže, byly zřízeny drátovody pro ústřední stavění výhybek a postavena skupinová odjezdová
návěstidla, podle tehdejších předpisů dvouramenná. Zároveň byla osazena i skupinová seřaďovací návěstidla pro řízení posunu.
Stanice Zbečno byla vybavena vodárnou
a vodní jeřáby v Rakovníku byly napojeny
na vodárnu výtopny. Trať byla osazena dvouramennými bočními skloníky, které byly buď
dřevěné nebo odlévané. Osvětlení nástupišť
bylo provedeno typickými petrolejovými svítilnami na litinových stojanech nebo na konzolách upevněných na staniční budově.
Vozový park nebyl tak bohatý jako u Buštěhradské dráhy a nebyl, vzhledem k tomu,
že tato dráha brzy přešla do přímého majetku
státu, ani zdokonalován.Osobní i nákladní vozy
byly jen krátké konstrukce. Vozy na uhlí tvořily asi 44 % z nákladních a z toho je patrné, že
tato dráha už neměla charakter dráhy převážně
uhelné, ale sloužila už více obchodu a průmyslu.
Třebaže dráhu postavil stát, bylo řízení provozu svěřeno soukromým společnostem nejprve dráze Duchcovsko podmokelské, potom Ústecko teplické a nakonec od roku 1877 České
západní dráze. Tato byla roku 1894 zestátněna
a potom veškerý provoz převzal stát.
Výtopna v Rakovníku byla postavena
v úrovni stanice, na protilehlé straně od staniční budovy. Byla to jen menší výtopna, neměla
ani rotundu, ale jen podélnou remízu a za ní
malou točnu. Organizačně patřila nejdříve
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pod výtopnu Českobudějovickou a Zdickou,
od r. 1904 měla samostatnou správu. Své poslání zpočátku plnila snadno, neboť tu byly jen
3 lokomotivy z celkových 12, které pro provoz
nové dráhy přidělil stát. Šlo o stroje řady BPI. Z čísel strojů 201 až 212 přidělených dráze,
se v Rakovníku nacházela č. 208, 209 a 212.
Byly označeny také jmény Pürglitz ( Křivoklát
), Rakonitz ( Rakovník ) a Stadtl ( Městečko ).
Při označování strojů rakouským státním číslováním byla tato řada označena 32, stroje Rakovnicko protivínské dráhy měly čísla 32.13 až
32.24 a v Rakovníku se nacházely 32.20, 32.21
a 32.24. Později sem byl zařazen ještě stroj č.
211 Althütten ( Stará Huť ), 32.23. Nejdéle se
zachovala lokomotiva č. 212, která pod číslem
ČSD 311.008 posunovala na Smíchově ještě
v roce 1936.
Mezi lety 1894 a 1904 jezdily lokomotivy
řady 32 v Rakovníku již jen na posunu a obsluho-valy vlečky. Byly to pravděpodobně stroje
32.24 Městečko a 32.13 Beroun. Na trati jezdily 3 páry osobních vlaků a jeden pár nákladních denně. Rakovnická výtopna potřebovala
na osobní vlaky 2 lokomotivy řady 88 (později
u ČSD tento typ označen 222.0) a jednu další jako záložní. Nákladní vlak jel dopoledne
do Berouna a navečer zpět do Rakovníka. Byl
vezen strojem řady 56, který byl v Rakovníku
nejprve 1 a potom 2 ( u ČSD 324.1 ). V neděli byla slabší zátěž a tak pravidelná lokomotiva vymývala kotel a byla nahrazována strojem
řady 88. Po vymytí vezla řada 56 večerní osobní
vlak do Berouna, tam se stroje vyměnily a zpět
do Rakovníka už vezl každý svůj pravidelný
vlak. Později byla řada 88 na osobní dopravě
nahrazena řadou 24, u ČSD 233.0. Stroj 24.12
sloužil ještě v roce 1924 v Rakovníku na posunu, ale přečíslování se nedočkal. Po roce 1904,
kdy některé osobní vlaky začaly projíždět až
do Loun, byly na ně nasazeny lokomotivy rakouské řady 4 ( u ČSD 254.2 ) a pak v červenci
1914 řada 106 ( 264.1 ). Ta se stala spolu s řadou 6 ( 264.0 ) pro osobní vlaky v Rakovníku
na dlouhou dobu charakteristická, neboť poslední z nich odešly až roku 1946.
Trať Louny Rakovník byla původně zamýšlena jen jako spojka dvou chmelařských
oblastí. Ale brzy vynikla jako další část kdysi
neuskutečněné severojižní magistrály a tak
byla provozně spojena pro dálkovou nákladní
dopravu s dráhou Rakovnicko protivínskou
a v osobní dopravě vytvořila provozní celek
jako trať Louny Beroun. Tím znovu narostl
význam uzlu Rakovník. Po zavedení dálkových
uhelných vlaků ( patrně v r. 1906 ) na ně byly
nasazeny stroje řady 59 ( 324.2 ). Protože jich
však bylo hodně, tak se zpočátku do Rakovníka již nevešly a byly rozděleny do podřízených
výtopen v Berouně a ve Zdicích. Výtopně v té
době patřily 4 zadní staniční koleje a pro odstavování osobních vozů mohla být použita
jen jedna kolej. To činilo stanici dost těsnou
a výstavba nové výtopny tak nabývala stále více
na naléhavosti. Ještě před 1. světovou válkou
byl schválen projekt velké výtopny s vyvazovacími dílnami, ale vlivem válečných událostí
byla dána do provozu až roku 1921. Teprve
potom zde byly soustředěny z Berouna i Zdic

stroje řady 59 ( celkem 27 kusů a ještě 3 zůstaly
ve Zdicích ) pro nákladní dopravu a také sem
bylo kmenově převedeno 9 lokomotiv pro trať
Rakovník Bečov a 3 lokomotivy pro trať Rakovník Mladotice.
V letech 1931 -32 převzala vozbu uhelných
vlaků Obrnice Protivín řada 434.0, která je
zde postupně rekonstruována na řadu 434.2.
V osobní dopravě řada 264.0 úplně nahradila
řadu 264.1 a byla dále doplněna stroji 354.0.
V období intenzivní motorizace provozu
ČSD v roce 1934 byly zavedeny motorové vlaky nejen na trati Louny Beroun, ale také přímé
spojení mezi Rakovníkem a Zdicemi. Dva páry
motorových vlaků zde byly vedeny zdickými
motorovými vozy, nejprve M 242.0 a později
M 130.1. Ostatní motorové vlaky do Berouna,
Loun a Lužné vozí rakovnická výtopna stroji M
130.2 ( zprvu 5 kusů a do roku 1938 doplněna
na 10 kusů ) a M 120.4 ( 3 kusy ). Od r. 1935 se
v osobní dopravě do Berouna objevují i stroje
354.7, kterých měla výtopna 5 ( 30, 84, 93, 109
a 138 ).
V úplném provozu ČSD po jejich vzniku
v roce 1918 byla nejprve trať Rakovník- Beroun
a výtopna Rakovník. Přechod všech tratí rakovnického uzlu pod ČSD byl završen zestátněním
Buštěhradské dráhy v roce 1923. V roce 1924
bylo rozhodnuto v celé oblasti ČSD nahradit
sací brzdu tlakovou a zavést ji i v nákladní dopravě, kde dosud vládlo jedině ruční brzdění

tak, aby se trasa vyhnula přechodu na zbytek
ČSD. Březnem 1939 pak končí i samostatnost
tohoto zbytku. Dálková doprava uhlí na berounské byla sice obnovena, ale v osobní dopravě mezi Louny a Berounem došlo k redukci
počtu vlaků.
Téměř do konce roku 1944 zůstal rakovnický uzel stranou jakýchkoliv válečných zásahů.
V té době se do oblasti Rakovníka začaly evakuovat lokomotivy z výtopen ohrožených postupující frontou. Brzy zaplnily nejen výtopnu,
ale i části vleček a odstavné staniční koleje a tak
byly umístěny i na traťovou kolej úseku Rakovník Blatno od zastávky Šanov po hranice
protek-torátu v km 9,5 směrem k Pšovlkům.
V únoru 1945 už konvoj dosáhl délky 2 km,
přesáhl i před zastávku Šanov a blížil se k Senomatům, kde v té době musely vlaky z Rakovníka končit. Nálety „hloubkařů“ se brzy dotkly
i rakovnických vlaků. Zprvu šlo o zásahy u dálkových uhelných vlaků do Protivína. V březnu
1945 už ale byla situace kritická a poškozené lokomotivy se nestačily opravovat. Přímo rakovnická výtopna byla 13. března napadena dvěma
kotláři a po jejich náletu zůstala provozuschopná jediná lokomotiva 310.048. Napaden byl
i konvoj studených lokomotiv u Senomat.
V období po 2. světové válce je v osobní dopravě na trati Louny Beroun nejpočetnější řada
354.0 a koncem 40. let je prakticky nahrazena
řadou 354.1. Později se v osobní dopravě uplat-

vozů. Na lokomotivy musely být dosazeny parní kompresory. Tento proces trval až do roku
1930. Ve 30. letech došlo také ke změně v podřízenosti služeben, kdy Rakovník, Beroun
i Zdice se staly pobočkami výtopny v Plzni.
Za okupace a po osvobození byla výtopna Rakovník opět samostatná, ale při reorganizaci
v roce 1950 se stává pobočkou hlavního depa
ve Zdicích.
Tragické události 2. světové války začínají nejprve po mnichovském diktátu tím, že se
Rakovník stává útočištěm mnoha lokomotiv
a vozů z výtopen a stanic v odstoupeném území. Trať do Berouna byla z rakovnických jediná
zdánlivě nedotčená, ale byla ochuzena o přepravu dálkových uhelných vlaků, neboť uhlí
z okupovaného Mostecka se zprvu vozilo na jih

ňují stroje 464.0 a motorové vozy M 131.1, jen
krátce M 240.0 a od r. 1969 M 262.0.
V nákladní dopravě po válce dominuje řada
434.2, od r. 1959 je nahrazovaná řadou 534.03.
Parní provoz v Rakovníku končí rokem 1978 .
Prameny :
1. Vladimír Zuska : 100 let tratí Rakovník Bečov
n. T., Protivec Bochov.
2. Vladimír Zuska : Historie provozu železnic
na Rakovnicku.
3. Mojmír Krejčiřík : Po stopách našich železnic
4. Pavel Schreier : Zrození železnic v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku.
Zpracoval kolektiv pracovníků Železničního
muzea ČD Lužná u Rakovníka (ing. Kaplan
František, Zajíc Jan).

strana 9

Nižborský list

Fotosoutěž plná překvapení



V neděli 17. listopadu byly v restauraci Zastávka vyhlášeny
výsledky 2. ročníku obecní fotosoutěže. Rozhodování poroty
(K. Zusková, K. Jonášová, T. Hanák) bylo nelehké, protože
proti loňsku se přihlásil dvojnásobný počet fotografů, rovných dvacet! Ale prohlížet 220 došlých snímků byla naopak
čirá radost: krajiny, detaily, lidé, zvířata, překvapivé pohledy
na naše okolí, na oblohu nad námi, na skláře při práci, na rákosí, vykukující za
rezavými
plechy.
Porota byla opravdu
až zaskočena, kolik
je mezi námi lidí s
pozorným i poetickým zrakem a pohotovým prstem na
spoušti. Největším
překvapením určitě
byla kolekce teprve
desetileté
Dorotky Dobešové, jejíž
snímky ovšem „strčily do kapsy“ mnohé dospělé –	
   mezi
těmi získala cenu
za nejlepší kolekci
Vlaďka Rudovská,
jejíž snímek „Čekání“ byl zároveň
vyhlášen jako vůbec
nejlepší v letošním
ročníku.
Prezentaci
dodaných i oceněných
snímků si prohlédněte na www.obecnizbor.cz - třeba se pro
Vás stanou inspirací
❱ ❱ ❱ Vítězka fotosoutěže Vlaďka Rudovská, kterou vyfotil pan a příštího ročníku se
Jiří Šrubař.
zúčastníte už i Vy!

	
  

Nižborská	
  cukrárna	
  a	
  kavárna	
  

S	
  V	
  Ě	
  T	
  L	
  U	
  Š	
  K	
  A	
  
s	
  dětským	
  koutkem	
  
Vás	
  zve	
  k	
  příjemnému	
  posezení	
  	
  
u	
  dobré	
  kávy,	
  čaje,	
  vína,	
  zákusků	
  	
  
a	
  jiných	
  dobrot	
  
	
  

Otevírací	
  doba:	
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Po	
   	
  

14.00	
  –	
  18.00	
  

Út	
   	
  

	
  	
  9.00	
  –	
  18.00	
  

	
  

St	
   	
  

	
  	
  9.00	
  –	
  18.00	
  

	
  

Čt	
   	
  

	
  	
  9.00	
  –	
  18.00	
  

	
  

Pá	
   	
  

	
  	
  9.00	
  –	
  18.00	
  

	
  

So	
   	
  

10.00	
  –	
  16.00	
  

	
  

	
   Ne	
   	
  

10.00	
  –	
  16.00	
  

	
  

www.facebook.com/kavarna.svetluska	
  

www.syryzfrancie.cz
Máte-li rádi
dobré francouzské sýry jako my,
jste na dobré
adrese! Famózními sýry, jemné
paštiky, křupavá
bageta a plné víno vykouzlí z všedního
dne nevšední!
Abychom
Vám
dodali vždy čerstvé zboží, nedržíme
skladové
zásoby;
jednou za měsíc vozíme sýry na základě Vašich objednávek. A je jen na Vás,
jak dlouho je necháte zrát ve své lednici,
neboť každý ze sýrů chutná jinak v různé
fázi své zralosti. Přesvědčte se sami!
Více informací naleznete na www.syryzfrancie.cz. Sýry lze objednávat buď
u nás on-line v E-SHOPU nebo v Nižboru
v cukrárně Světluška.
Jana a Lubomír Havlíčkovi
GAUDIUM NATURAE s.r.o.
Stradonická 191, Nižbor
Tel: 607 068 228

Nižborský list

Sdružení zaměstnanců společnosti Rückl Crystal a.s. Nižbor připravuje SKLÁŘSKÝ
PLES na 14. 3. 2014 v Keltovně v Nižboru. Rezervace vstupenek na vrátnici sklárny.

Rozvrh hodin
v sokolovně,
rok
Rozvrh
hodin v sokolovně,šk.
školní
rok 2013/14
2013/2014
Pondělí

Tenis – děti
Jonášovi
15.00 – 16.30

Úterý

Zdravotní tělocvik
A.Hloušková
16.30 – 17.30

Středa

Gymnastika
P.Něměčková
15.00 – 16.30

Čtvrtek

Pátek

Pronájem
16.00 – 17.00

Kopaná – děti
B.Rudovský
V. Beneš
16.30 – 18.30

Aerobic
L.Sedláková
18.30 – 19.30

Sportovní hry
L.Sedláková
J.Lukešová
17.30 – 18.30

Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
18.30 – 20.30

Cvičení rodičů s dětmi
J.Lukešová
L.Sedláková
16.30 – 17.30
Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
17.00 – 19.30

Outdoorový oddíl Draci
T.Janeček, F. Filip
15.00 – 18.00
Pronájem
8.30 – 9.30

Badminton
Žloukovice
10.00 – 12.00

Neděle

Stolní tenis
M.Šmíd, I.Hynek
10.00 – 15.00

Pronájem
15.00 – 16.00

Nohejbal
Kozák
20.00 – 22.00

Pronájem
20.30 – 21.30

Pronájem
20.00 – 21.00
Stolní tenis – turnaje
M.Šmíd, I. Hynek
12.00 – 20.00

HipHop - děti
A.Čapková
16.00 – 17.30

Pronájem
20.30 – 21.30

Pronájem
20.30 – 22.00

Aby záda nebolela
L.Sedláková
17.45 – 18.45

Kalanetika
L.Khailová
19.30 – 20.30

Badminton
Janovský
18.00 – 20.00

Sobota

Kalanetika
L.Khailová
19.30 – 20.30

HipHop – žactvo
A.Čapková
17.30 – 18.30

Základní škola využívá
sokolovny
po celý školní rok:
pondělí-čtvrtek od
10:45 - 12:10

KONTAKTY:
náčelnice - Jitka Lukešová
tel.: 777 843 420
jednatelka - Kateřina Zusková
tel.: 602 208 614
Volejbal
Petřík
20.00 – 22.00
FitDance
J.Kravec
18.45 – 19.45

Volejbal
F.Filip
20.00 – 22.00

Základní škola využívá sokolovny po celý školní rok : pondělí-čtvrtek od 10 .45 hod. – 12.10
hod. 11
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Fotbal SK Nižbor
Fotbalistům SK Nižbor se v okresním
přeboru vcelku daří, i když ztráta na postupové příčky je poměrně velká.

❱ ❱ ❱ Snímek z utkání SK Nižbor, v němž domácí rozdrtili Praskolesy 6:1.

Fotbalisté na zimním turnaji
OFS Beroun ve spolupráci s ČL-U
Beroun pořádají na UMT (Beroun - Máchovna) zimní fotbalový turnaj pro dospělé. Vedle týmů Hořovicka B, Hýskova,
Komárova, Loděnice, Neumětel, Tetína,
Trubína, Všeradic a Zdic se do turnaje
přihlásilo i mužstvo SK Nižbor. To hraje ve skupině A a postupně se střetne se
Všeradicemi, Komárovem, Hořovickem B
a Hýskovem.
Rozlosování zápasů SK Nižbor
Sobota - 1. 2. 2014:
Všeradice - Nižbor (15:00)

Sobota - 15. 2. 2014:
Nižbor - Komárov (13:00)
Neděle - 23. 2. 2014:
Hořovicko B - Nižbor (11:00)
Sobota - 1. 3. 2014:
Nižbor - Hýskov (10:00)
Sobota - 8. 3. 2014:
Zápas o 9. místo: 5 A - 5 B (10:00)
Zápas o 7. místo: 4 A - 4 B (12:00)
Zápas o 5. místo: 3 A - 3 B (14:00)
Zápas o 3. místo: 2 A - 2 B (16:00)
FINÁLE: 1 A - 1 B (18:00)
Náhradní termíny:
čtvrtek 20. 2. 2014 a středa 26. 2. 2014

Nižborská hokejbalová liga
Tradiční Nižborská hokejbalová liga roztáčí kola svého 23. ročníku. Jedna z nejstarších
hokejbalových soutěží v ČR začala 1. prosince
a na hřišti v Nižboru budou svádět klání týmy
plné hokejbalových nadšenců téměř do poloviny února. Tradiční zimní soutěže se účastní
letos pět týmů. Vedle stálých účastníků, celků
HC Lemra Nižbor, Žlubinec Kings a Diablo
Beroun, budou v nadcházejícím ročníku působit i dva celky složené především z hráčů
mimo okres Beroun. Favoritem celé soutěže
je celek Riders Kladno, který obhajuje loňský titul. Nováčkem a týmem, na který bude
upřená pozornost víc, než na kohokoli jiného,
je celek Pražských Pepíků. Celek z hlavního
města se Nhl účastní po více než deseti letech
a zda se vyrovná se specifiky nižborského
svatostánku a pravidly Nhl se ukáže již v prosinci.
Bohužel vedení soutěže muselo s politováním akceptovat neúčast dvou dalších
týmů. Loňský druhý celek soutěže, HC Pe-

run, se po mnoha letech strávených v pelotonu Nhl neúčastní. Podobně jako nováček
minulého ročníku Vikings Beroun. Oba
týmy doplatily na organizační problémy
a časovou zaneprázdněnost svého vedení.
V posledním desetiletí se dařilo především týmům HC Lemra Nižbor (šest titulů)
a HC Sokol (čtyři tituly). Poslední ročníky
však měly jednoho společného jmenovatele - mimořádný střelecký výkon Bohumila
Gottharda. Teprve třicetiletý, stále aktivně
hrající rekordman Nhl, navyšuje hranici
vstřelených branek, když překonal i někdejšího rekordmana Pavla Hučka. Oba hráči
jako jediní ve své kariéře dosáhli více než
dvou set vstřelených branek! Klub, který má
Gottharda ve svém středu, patří v novodobé historii k horkým kandidátům na titul.
V posledních šesti ročnících jej ve svém
středu měl vždy vítěz Nhl! Bude tomu tak
i letos?
Roman Novák

A-MUŽSTVO: OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Komárov - SK Nižbor 4:4 (1:3) Branky:
Matějka F. 3, Němeček M., SK Nižbor - Stašov 3:0 (1:0) Branky: Němeček M., Matějka
F., Matějka V., Neumětely - SK Nižbor 3:0
(3:0), SK Nižbor - Trubín 0:0, Osek - SK
Nižbor 2:3 (2:2) Branky: Pick, Matějka F.,
Hybš, SK Nižbor - Tlustice 2:1 (2:0) Branky: Němeček M., Lukeš R., Chlumec - SK
Nižbor 1:0 (0:0), SK Nižbor - Praskolesy
6:1 (3:1) Branky: Lukeš R. 2, Němeček M.,
Janovský, Sevald, Stuna, Z. Třebaň - SK
Nižbor 2:2 (2:0) Branky: Matějka F., Lukeš
R., Loděnice B - SK Nižbor 2:2 (0:0) Branky: Sevald, Hybš, SK Nižbor - Karlštejn 3:2
(1:2) Branky: Matějka F., Němeček M., Kučera, Č.L.U. Beroun B - SK Nižbor 1:1 (1:1)
Branka: Matějka F., SK Nižbor - Všeradice
4:0 (2:0) Branky: Lukeš R. 2, Lukeš D., Hybš.
SK Nižbor je se ziskem 23 bodů na 3. příčce tabulky. Vede Chlumec se 32 body o bod
před Trubínem.
B-MUŽSTVO: III. TŘÍDA MUŽŮ
Vysoký Újezd - SK Nižbor B 4:4 (2:1) Branky:
Matějka V. 2, Kučera, Brožovský, SK Nižbor B
- Tetín 1:1 (1:1) Branka: Molina, Cembrit Beroun - SK Nižbor B 5:1 (3:1) Branka: Boubín,
SK Nižbor B - Svatá 5:0 (4:0) Branky: Matějka V. 2, Kaniok, Boubín, Luňák, Hudlice - SK
Nižbor B 2:0 (0:0), SK Nižbor B - Chyňava
1:2 (1:1) Branka: Matějka F., Tmaň - SK Nižbor B 5:2 (3:1) Branky: Kučera, Matějka V., SK
Nižbor B - Lužce 6:4 (6:1) Branky: Sevald 4,
Matějka V., Šimáček, Zdice B - SK Nižbor B
1:1 (0:0) Branka: Ježek, Nový Jáchymov - SK
Nižbor B 5:1 (2:1) Branka: Boubín, SK Nižbor
B - Broumy 3:1 (2:1) Branky: Boubín 2, Bína,
Libomyšl - SK Nižbor B 3:1 (2:1) Branka: Šimáček, SK Nižbor B - Mořina 3:3 (0:2) Branky: Bína 2, Šimáček
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
Nižbor/Chyňava - Loděnice 2:8 (1:5)
Branky: Zambaga, Jiras, Komárov - Nižbor/Chyňava 7:0 (4:0), Nižbor/Chyňava
- Tetín 1:0 (1:0) Branka: Jiras, Neumětely
- Nižbor/Chyňava 1:2 (1:0) Branky: Válek, Husák, Nižbor/Chyňava - Tlustice
3:0 kontumace, Podluhy/Rpety - Nižbor/
Chyňava 5:3 (2:1) Branky: Sechovec 2, Jiras, Nižbor/Chyňava - Praskolesy 1:3 (0:0)
Branky: Husák, Zdice - Nižbor/Chyňava
2:3 (0:1) Branky: Nejedlý, Jiras, Sechovec
B-tým je na 10. příčce tabulky se 13 body
o čtyři body před Mořinou, Libomyšlí a Svatou a o šest bodů před Tmaní. Vede Chyňava.
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