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Krátce z obce
Svoz domovního odpadu

Naše obec (spolu s ostatními obcemi,
kde se vyváží domovní odpad pomocí čárových kódů) obdržela od společnosti AVE
odpadové hospodářství Beroun s.r.o. informaci, že tato společnost od nového roku
skončí s vyvážením popelnicových nádob
tímto systémem. Společnost AVE odpadové hospodářství Beroun s.r.o. navrhuje
zavedení systému tzv. paušálních plateb.
S tím ale dotčené obce nesouhlasí, protože
v době, kdy se klade čím dál tím větší důraz
na separování a omezování odpadu, je to ne
krok, ale několik kroků zpátky.
Společně s ostatními obcemi hledáme
náhradní řešení, ale není to úplně jednoduché. Nejde jen o to, co bychom chtěli, ale
do hry vstupuje i to, že musíme dodržet
řadu zákonných ustanovení – např. zákon
o zadávání veřejných zakázek. O vývoji
v této problematice budete informováni
v příštím vydání Nižborských listů.

Pitná voda ve Žloukovicích

Zaručeně pitnou vodu (laboratorně
kontrolovanou) si občané mohou nabírat
do nádob u nového (veřejně přístupného)
zdroje vody, který se nachází u vodojemu ve Žloukovicích pod bývalou hájovnou. (GPS 50.009565, 13.943545)

3. Talentiáda se vydařila
Stejně jako ta minulá a předminulá se
letošní Talentiáda 16. května opět vydařila.
Znovu byl sál nižborského hotelu Praha zaplněn do posledního místa rodinami a sousedy
školáků a skoro osmdesát účinkujících dětí
je všechny opět potěšilo. Na scéně se střídali muzikanti ve skupinách i sólisté, skupinky zpěváků i řada talentovaných zpěvaček,
kroužek začínajících kytaristů, předvedli se
cvičenci – i kluci, nejen dívky – a závěr patřil už tradičně nejefektnějšímu vystoupení
taneční skupiny Free Motion v několika vě-

kově odlišných uskupeních. Ohlas na jejich
temperamentní taneční kreace byl obrovský,
ale velké ovace sklidilo každé vystoupení
i všech ostatních dětí. Každému z nich bylo
ve tváři znát, kolik trémy na začátku a kolik
spokojenosti na konci svých vystoupení prožívaly. A zjevně se všichni snažili nic nepokazit, a naopak všechny potěšit. Zaslouženou
radost z úspěchů svých svěřenců jistě sdíleli
i pedagogové, kteří děti celé měsíce na Talentiádu připravovali.
Jan Lukeš

Hřbitov

V říjnu by se na místním hřbitově
ve Stradonicích mělo provádět odborné ošetření stromů. Dále bychom chtěli
lépe označit novými samolepkami hroby, u kterých je možný pronájem, a dále
ty, u kterých již vypršela doba pronájmu. Pokud se na vašem hrobě objeví
červená samolepka, neprodleně kontaktujte OÚ Nižbor – pronájem vašeho
hrobu je propadlý a hrob by mohl být
zrušen nebo pronajat jinému zájemci.
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Důležité informace
k výstavbě vodovodů
Nižbor – Vodovod Pod Nádražím
V současné době je vybudován nový hlavní vodovodní řad. 22. 8. proběhla jeho kolaudace.
Nyní se budují jednotlivé přípojky k nemovitostem. Bohužel se ukázalo, že technický stav sklárenského vodovodu je takový, že
bez provedení nutných oprav a úprav na tomto vodovodu není možno začít se zaslepováním přípojek. Výše sankce za případné ohrožení provozu skláren v případě delší poruchy
na dodávce vody je tak vysoká, že žádná
realizační firma by do takového rizika bez
provedení navržených oprav a úprav nešla.
Bohužel ani subdodavatelská firma realizující
výkopy nepracuje tak, jak bychom si představovali, takže se na sebe potíže nabalují a pak
způsobují problémy v dodržování termínů.
V dnešní době, kdy firmy nemají absolutně
nouzi o práci, není jednoduché vůbec někoho, kdo by např. výkopové práce provedl, sehnat. Věříme, že se nakonec podaří celou akci
„přepojování“ úspěšně realizovat.
Nižbor – Prodloužení vodovodu
k bytovému domu č.p. 99
Tato akce by měla být realizována v druhé
polovině září 2019.
Nižbor – Vybudování vodovodu
do Hamburku (k bývalé Staré škole)
Realizace této akce by měla proběhnout
v měsíci říjnu 2019 a měla by trvat zhru-

ba měsíc. Bližší informace budeme mít až
po jednání s realizační firmou, která vyhrála
výběrové řízení (Building Expert s.r.o., IČ
02685183, V zářezu 902/4, Praha 5), které ale
proběhne až po uzávěrce tohoto listu. Chtěli
bychom, aby se s hlavním řadem zároveň vybudovaly i veřejné části vodovodních přípojek (majitele nemovitostí na trase budoucího
vodovodu, kteří projevili o přípojku zájem,
již navštívil projektant a přípojky se projektují. Nic jiného zatím není potřeba ve věci
vodovodních přípojek činit. O všem budete
včas informováni). Jen prosíme, aby všichni obyvatelé Hamburku vzali na vědomí, že
v měsíci říjnu bude značně omezena průjezdnost dané lokality.

POZOR!

Z důvodu plánované výstavby vodovodu v Nižboru v Hamburku (v úseku
od kapličky k bývalé Staré škole), která
proběhne v měsíci říjnu, vás v předstihu
informujeme o tom, že v této době bude
značně omezena průjezdnost v dané oblasti.
Prosíme, abyste si na tuto dobu pokud
možno neplánovali dovoz rozměrnějších
nákladů apod.
O případných objízdných trasách,
na kterých se snažíme s majiteli domluvit
(po soukromých polních nebo lesních cestách), vás budeme informovat.
Obecní úřad Nižbor

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 10. 6. 2019

Zastupitelstvo obce Nižbor:
Schvaluje:
n Vítěznou firmu na realizaci zakázky Předzámčí, JZ nárožní křídlo, 2. etapa oprava střechy, krovů a stropů, kterou je firma Lareno
s.r.o., IČ 26447002, 281 67 Stříbrná Skalice,
U Jabloně 358.
n Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Fondu kultury a oprav památek na akci
Předzámčí, JZ nárožní křídlo, 2. etapa opravy
střechy, krovů a stropů, ve výši 500.000,- Kč.
n Rozpočtová opatření č. 6/2019, jejichž
součástí je veřejnoprávní smlouva č. 12/2019
a smlouva na poskytování sociální služby – zajištění pečovatelské služby společností Digitus
Mise, z.ú. .
n Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
n Účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad.
n Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
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n Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Nižbor – vodovod Pod Nádražím“.
n Postup při výběru vítězné firmy na realizaci
zakázky Nižbor vodovod Hamburk a prodloužení vodovodu k č.p. 99
Pověřuje:
n Starostku k podpisu smlouvy s vítěznou
firmou na realizaci zakázky Předzámčí, JZ
nárožní křídlo, 2. etapa oprava střechy, krovů
a stropů.
n Starostku k podpisu smlouvy s vítěznou
firmou na realizaci zakázky Nižbor vodovod
Hamburk a prodloužení vodovodu k č.p. 99.
Nesouhlasí:
n S členstvím obce Nižbor v destinační agentuře Berounsko, z.s., v pozici zakládajícího člena.
n Vzhledem k uvedeným skutečnostem
v bodě 15 s projednáním žádosti o odprodej
části pozemku p.č. 186/2 v k.ú. Žloukovice.
n S navrhovanou směnou pozemku p.č. 142
za část obecního pozemku p.č. 631, vše v k.ú.
Žloukovice.

Rekonstrukce kanceláře
na obecním úřadu

Během prázdnin probíhala rekonstrukce
kanceláře na obecním úřadu, jejímž cílem bylo
rozšířit prostory kanceláře a provést rekonstrukci již nevyhovujících rozvodů elektřiny,
internetu a telefonů. V současné době se práce
dokončují a občané by již neměli být rekonstrukcí a stavebními pracemi omezováni.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
Termín konání:
SOBOTA 12. října 2019
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky 8:15 – 8:30
STRADONICE
– na návsi 8:45 – 9:00
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce busů 9:15 – 9:30
- na parkovišti u mostu 9:30 – 10:00
Odkládat materiál určený ke sběru
na sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří odpady z plastu – ty se likvidují
ve speciálních žlutých pytlích.
Eternit se může odevzdávat pouze
v malém množství a odpad musí být uložen do neprodyšného pytle.
Staré lednice můžete odevzdávat
pouze kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus
uhradit částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor
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Aktualizace povodňových plánů
nemovitostí ohrožených povodněmi
Upozorňujeme občany, že pokud se jejich
nemovitost nachází v zátopovém území, je
ohrožena povodní a vlastník dané nemovitosti bude potřebovat pomoc od obce, je možno
na obecní úřad zaslat vyplněný Povodňový
plán nemovitosti, který je ke stažení na webových stánkách obce v sekci „Formuláře“.
Těm, kteří již své povodňové plány mají
na obecním úřadu odevzdané z minula, jen
opětovně sdělujeme, že pokud došlo k nějaké změně v uvedených údajích (telefonní
spojení apod.) týkajících se jich i ohrožených
objektů, že mohou vyplnit a na obec zaslat
formulář tzv. Povodňového plánu vlastníka
nemovitosti (pokud při eventuální povodni
budou od obce potřebovat pomoc). Někteří
vlastníci nemovitostí mají v povodňovém
plánu obce své povodňové plány a požadav-

ky zaneseny. Jen upozorňujeme, že je nutné
tyto plány aktualizovat v případě, že dojde
ke změně vlastníka nemovitosti, změně telefonního spojení, změně adresy nebo k jiným

skutečnostem oproti původním informacím,
které jsou uvedeny v povodňovém plánu
vlastníka nemovitosti.
Obecní úřad Nižbor

Mobilní rozhlas

V minulém čísle Nižborského listu jsme
vás informovali o nové službě pro občany
– o zavedení tzv. Mobilního rozhlasu v obci
Nižbor. V současné době je do této aplikace
zaregistrováno 255 kontaktů, z toho za část
obce Nižbor je zaregistrováno 171 kontaktů,
za část obce Stradonice 50 kontaktů a za část
obce Žloukovice 34 kontaktů. Mobilní rozhlas v současné době využívá 14,6 % obyvatel, což naši obec řadí mezi obce s průměrným pokrytím kontaktů. Celkem bylo dosud
prostřednictvím aplikace rozesláno 29 rozesílek a celkový počet rozeslaných sms činil
4024. Nově je možno automaticky převádět
sms zprávy na hlasové zprávy pro skupinu Nevidomí a slabozrací. Na zavedení této
služby jsme od občanů zaznamenali celou
řadu kladných ohlasů. Kdo ještě tuto moderní
službu nevyužívá a měl by o ni zájem, může
se zdarma zaregistrovat buď přes registrační
formulář na adrese: www.obecnizbor.mobilnirozhlas.cz, anebo registračním letákem,
který je i nadále k dispozici na Poště Partner
Nižbor a stačí ho vyplnit a doručit na obecní
úřad. Registraci již provedeme za Vás. Další
možností je vyplnit leták i přímo na obecním
úřadě, kde vám s vyplněním rádi pomůžeme.
Obecní úřad Nižbor

CO JE CASH BACK?

V obci Nižbor sice není bankomat,
ale občané mohou při platbě kartou
uplatnit tzv. Cash Back a získat určitý
obnos v hotovosti. V prodejně COOP
při útratě alespoň 200 Kč si můžete vybrat až 3 000 Kč v hotovosti. Na čerpací
stanici při útratě 300 Kč si můžete vybrat až 1 500 Kč v hotovosti.

Hodinový stroj ve věži
zámku opět v chodu
Po zhruba čtvrt století trvající odmlce
se v nejbližší době opět rozezní hodinový
stroj ve věži zdejšího zámku.
Když v roce 2015 proběhla demontáž
celého zařízení z věže, netušili jsme, kolik
vody uplyne v řece, než se stroj znovu rozběhne. Z věže se snesla, podle slov hodináře,
doslova hromada šrotu. Za jeho několik desetiletí trvající praxe se údajně nesetkal s tak
zničenými hodinami. Ozubená kola bez
zubů, popraskané hřídele, zničená ložiska,
zlomený rám, zohýbané části stroje, chybějící součástky a všudypřítomná rez. To jen pro
ilustraci, jaký byl celkový stav stroje po jeho
prvotním ohledání. Po více než dvouleté odmlce, kdy stroj „odpočíval“ ukryt na zámku,
následovala přes rok trvající usilovná práce
v hodinářské dílně. Proběhla kompletní generální oprava celého zařízení včetně rozvodů k ciferníkům. Ty byly také zrestaurovány
včetně ručiček.
Letos na jaře, kdy byl stroj přivezen zpět
do Nižbora, jsme nevěřili vlastním očím,
když se nám objevil v celé své kráse nádherně zrestaurovaný. Zkrátka jako nový. Po-

stupná zpětná montáž a seřízení celého stroje
trvaly dosti dlouho, ale nevěřili byste, kolik
práce se muselo udělat. Navíc ve věži je tak
málo místa, že čtvrtinu času strávíte neustálým přelézáním z místa na místo a balancováním na trámech.
Zrestaurovány byly i oba cimbály, z nichž
ten menší odbíjí čtvrthodiny a větší pak hodiny celé. Je krásně zdobený a nese letopočet 1715, což je s největší pravděpodobností
i rok, kdy byly do věže hodiny osazeny. S určitostí se jedná o stroj vyrobený v Čechách,
ale nikde se nenašla žádná značka hodinářského mistra, který stroj sestavil. A tak nám
jeho původ zůstane zřejmě navždy utajen.
I když původní ruční natahování zůstalo
zachováno, přece jen došlo k jisté modernizaci. Aby se nemuselo každý den běhat nahoru
do věže a klikou stroj natáhnout, byly osazeny tři speciální elektromotory, které budou
stroj automaticky natahovat.
Přijďte si tedy zblízka poslechnout, jak
hodiny odbíjí, nebo se třeba i podívat na stroj
samotný.
Jaromír Pecka
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Návštěva
z Parlamentu

Soutěž o nejkrásnější nádraží
Vážení občané, v letošním roce byla dokončena oprava budovy železniční stanice, která
dopadla tak úspěšně, že opravená budova nižborského nádraží byla nominována do soutěže o nejkrásnější nádraží roku 2019.
Do soutěže se můžete zapojit i vy a hlasováním tak přispět k případnému vítězství (nebo
alespoň dobrému umístění) Nižbora mezi finalisty soutěže.
Více na http://www.nejnadrazi.cz/, hlasovat je možno do 10. 10. 2019.

V rámci pravidelných poslaneckých dnů
a výjezdů navštívil koncem června naši obec
poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Skopeček.
Nebyl tu samozřejmě poprvé, z jeho rodných
Hořovic to nemá tak daleko, zastaví se občas
na pivních slavnostech nebo tudy projíždí při
výletě na kole, ale při této pravé oficiální návštěvě se mohl detailněji seznámit s chodem
a problematikou obce. Vedení obce těší, že
se mu u nás líbilo. Poslanci Skopečkovi jsme
se pochlubili také zvelebenou místní základní
školou. Ocenil i prostředí nově zrekonstruovaného hotelu Praha. Zajímal se o všechno kolem správy obce, jak se tu lidem žije, jak se
daří podnikat, jaké jsou zde služby pro občany,
lékařská péče, kultura, sport… Při návštěvě
ve sklárně Rückl, která je významným místním zaměstnavatelem a podnikem s dlouhou
tradicí, se dozvěděl od ředitele, jak se sklárna
snaží v těžkém oboru sklářství v současné době
uspět. Výrobek, který se pokusil vyfouknout
u pece, se sice moc nepovedl, ale aspoň tak
na vlastní kůži vyzkoušel, že to v tom vedru
není hračka. Jedním z hlavních účelů návštěvy
byla také nabídka pomoci obci a získání podnětů ze strany jejího vedení, na co se zaměřit
v legislativních záležitostech, aby jak správa
obce, tak život jejích obyvatel byly příjemnější
– a to je nakonec naším společným cílem.

Úřad práce ČR a město Beroun

Sklárna Rückl vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 9. 2019 10-16 hodin
areál sklárny Rückl, Nižbor

Vás zvou na akci

BURZA ŠKOL
Vstup zdarma

Nevíte kam po základní škole?

„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“

Prezentace středních škol, učilišť a gymnázií (nejen z okresu Beroun).
Seznam vystavujících škol a program jednotlivých prezentací bude včas
upřesněn prostřednictvím oficiálního FB profilu ÚP ČR.

VSTUP ZDARMA

exkurze sklárny s odborným
výkladem zdarma
prodej výrobků za zvýhodněné ceny
keramická dílnička soutěže pro děti
malování na obličej kolotoč
malování skla
divadélko NA ROHU U NÁS
občerstvení hudba moderátor

16. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin
Kulturní dům Plzeňka
Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun
„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

www.ruckl.com
www.uradprace.cz
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n Ve Žloukovicích v lokalitě U Křížku je nově nainstalovaná informační cedule na téma Člověk
a strom. Pěkně upravené místo s opraveným křížem a posezením je dalším příjemným místem,
kam se můžete vydat na procházku, posadit se a kochat se krásnou okolní přírodou. Všem, kdo
se o toto místo starají, patří náš dík.

Zájezd do divadla Hybernia

Obec Nižbor pořádá 19. 10. 2019 zájezd
na muzikál Tarzan do divadla Hybernia. Začátek představení je ve 14 hod. Odjezd autobusu ve 12 hod. od sklárny. Vstupenky u paní
Jitky Bornové, tel. 723 813 201.

Vánoční výstava

Tradiční vánoční výstava zahrádkářů se
koná na zámku Nižbor ve dnech 22.– 24. 11.
2019.

Čištění a kontrola komínů

Oznamujeme občanům, že jsou vyhlášeny termíny pro čištění a kontrolu komínů,
které bude provádět kominík p. VLK z Hudlic (www.kommonstav.cz, tel. 725 493 873).
Cena za čištění a kontrolu je 500 Kč/jednu
spalinovou cestu. PRO OBJEDNÁNÍ KONKRÉTNÍHO DNE A HODINY VOLEJTE
PANA VLKA. Termíny: čtvrtek 26. 9., úterý
8. 10., sobota 26. 10. vždy od 8:15 do 13:15 h.
V případě většího zájmu budou vypsány
další termíny.

Nové knižní publikace
vydané obcí Nižbor
V letošním roce si v Nižboru připomínáme dvě události, které úzce souvisí s její
historií.
První výročí se týká sto třiceti let trvání
zdejší školy. Ve třech kapitolách brožury
vydané k této příležitosti se dočtete o historii zdejšího školního obvodu, která je zhruba třísetletá. Dále pak o předchozí historii
současné školní budovy a nakonec o školní budově samotné. Průřez její minulostí
a osudy učitelů a jejich žáků je doplněn několika desítkami současných i historických
fotografií, fotokopiemi dokumentů, snímky
sbírkových exponátů apod.
V pořadí druhé výročí letošního roku
je sto dvacet let ode dne, kdy zemřel princ
Emil Egon z knížecího rodu Fürstenbergů.

Je jako poslední uložen v knížecí hrobce poblíž zámku. I tato kniha obsahuje tři
kapitoly. Je v nich vypsána historie rodu
a jeho působení na Křivoklátsku, připomenuty nejvýznamnější osobnosti rodu
a jejich vazba na Nižbor a nejbližší okolí.
Jedna z kapitol je věnována historii areálu knížecí hrobky a průběhu obnovy, která
proběhla před několika lety. Také v tomto
případě je kniha doplněna mnoha dobovými i současnými fotografiemi, kopiemi rodokmenu a matrik rodu, dobovými články
z tisku, reprodukcemi obrazů či snímky
nalezených artefaktů.
Obě publikace vyjdou zhruba v polovině září a zájemci si je budou moci zakoupit
na Obecním úřadě v Nižboru.

Fotosoutěž „Zátiší“

Fotosoutěž
na téma „Zátiší“
se blíží do finále.
Do konce září můžete
své soutěžní snímky
zasílat na mailovou
adresu obec.nizbor@
telecom.cz. Co třeba zvěčnit letošní
houbové žně? Zátiší
s největším hříbkem
vítáno – aneb foto
s názvem „Bedly, co
jsme snědli“ vám budiž inspirací.
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Ještě ohlédnutí za masopustem

„Labutě na niti“

V minulých dnech proběhla v naší
obci neobvyklá záchranná akce pod názvem „Labutě na niti“, kterou provedli
členové Dobrovolného ekologického
spolku – ochrana ptactva, Záchranná stanice živočichů Plzeň.
Díky všímavosti našich spoluobčanů
byly na řece zpozorovány labutě, které byly
zapleteny do rybářských vlasců. Přímo pod
lávkou ve Stradonicích byla odchycena celá
labutí rodina (rodiče + 7 mláďat). Zvířata
byla prohlédnuta a jednomu mláděti byl
odstraněn z levé nohy zaškrcený vlasec. Labutě byly okroužkovány a vypuštěny zpět
na řeku Berounku. V Nižboru nad jezem
pak byla překontrolována a okroužkována
další labutí rodina (rodiče +5 mláďat).
Obec Nižbor děkuje paní Pechkové
za všímavost a zájem o zvířata. Členům
spolku pak za pomoc a vyproštění labutě
z namotaného vlasce.
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Ačkoli meteorologové předpovídali nepříznivé počasí, nadšenci z Nižbora, Stradonic
a Žloukovic se nezalekli, oblékli kostýmy
a vyrazili do stradonických ulic. Konal se zde
totiž již 10. tradiční masopust. Maškary se sešly v sobotu 9. března u stradonického hřbitova
a bylo opravdu na co koukat. Mohli jste se setkat jak s maskami tradičními, tak i s převleky
z 21. století, např. v podobě filmových hrdinů.
Účast byla letos rekordní nejen co do počtu
masek, ale i co do počtu srdečně otevřených
dveří. Tančilo se, zpívalo a připraveného pohoštění bylo víc, než se dalo sníst a vypít. Atmosféra byla opravdu úžasná; sousedé – jste
skvělí! Moc děkujeme!
Dík patří i těm, kteří se podíleli svým nadšením na pořádání této akce, ale i projíždějícím za drobné příspěvky.
Získané finanční prostředky byly využity
k úhradě a údržbě masky medvěda a objednaného harmonikáře. Dále jako příspěvek
na hudbu a drobné ceny pro děti, které vydržely a užily si odpoledne plné her na návsi.

Velké díky patří rovněž všem, kteří se postarali
o odpolední občerstvení (klobásky, svařák, čaj
atd.), které přispělo k rodinné atmosféře celé
akce.
Všichni jsme nesmírně rádi, že se masopustní tradice u nás stále drží a že se i díky ní daří
stmelovat a rozvíjet vřelé sousedské vztahy.
Za Rodinné centrum Nižbor
Michaela Císařová a Lenka Kutinová
www.makovice.eu/akce/masopust
Fotografie: Slávek Kaplan

Pozor: představení nižborských ochotníků
NENÍ ochotnické představení!

Jestli jste někdy viděli nějaký výjezdový „kus“ známých divadel z Prahy, dáte mi za pravdu.
Oproti rutinně odehraným, často až odbytým představením, v nichž herci (nejednou zvučných
jmen) koukají tajně na hodinky, kdy už budou doma, je nižborská verze Horníčkových „Dvou
mužů v šachu“ plná energie, originálních režijních, ale často i okamžitých improvizovaných
nápadů. Herecké výkony jsou naprostým překvapením – tréma samozřejmě nemohla chybět, ale
časem zmizela a z ochotníků se stali... ano, skuteční herci, pohybující se po scéně „jako doma“
a konverzující pohotově a bez zábran. Takže to vlastně nemohlo dopadnout jinak: nadšení všech
zúčastněných bylo po zásluze odměněno nadšením publika.
P.S: To nadšené publikum ale bude chtít další pochoutky! A laťka je zatraceně vysoko – takže
Otto Weiss, režisér, dramaturg, živelný herec a hnací motor celého divadelního „spolčení“ má
před sebou zatraceně náročný úkol.
V nynější době spolek připravuje reprízy výše zmíněných Dvou mužů v šachu a na listopad
chystají psychologické drama s detektivním nádechem, atraktivní zápletkou, poezií všedního
dne s názvem Equus z pera Petera Shaffera.
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Trio LEMAJA a kvarteto Napříč
V létě před patnácti lety vstal nižborský zámek
z mrtvých – z vybydleného objektu připomínajícího zámek se zásluhou vedení obce, několika
grantů a několika firem vyloupl skvost nad Berounkou, který okouzlil už nespočet turistů. Byl to
velký a velmi náročný projekt. Podíleli se na něm
i středočeští archeologové. Dlouho před otevřením pro veřejnost zde provedli archeologický
průzkum, a hlavně vybudovali dnes již proslulou
audiovizuální expozici o keltských dějinách a kultuře. Navštívili ji už tisíce turistů a stovky školních

výprav z celé republiky i zahraničí. Do slavnostního hávu byl upraven velký sál, dnes sloužící
jako plně využívané kulturní centrum. Pořádají se
v něm svatby, vítání občánků, výstavy zahrádkářů, besedy se zajímavými hosty a také koncerty.
Nikdo nespočítá kolik, zda jich byly desítky či
stovky. Mnozí interpreti se rádi vracejí po nějaké
době znovu s novým programem. Právě v neděli
2. června odpoledne zde opět zněla hudba a zpěv.
Dva spřátelené dívčí soubory se před návštěvníky
střídaly v pásmu zajímavých, většinou neznámých
skladeb. Bylo to trio muzikantek a zpěvaček LEMAJA a kvartet flétnistek, skupina NAPŘÍČ. Obě

Hudba a zpěv dětí ve stradonické kapli
V interiéru kaple sv. Liboria zní hudba a zpěv od nepaměti několikrát do roka. Už mnohokrát tam vystoupili dospělí interpreti, ale
ve středu 19. června odpoledne sem zavítaly nižborské děti s pásmem

skupiny jsou už několik let zdejšímu publiku známé. Vystupovaly nejčastěji na vánočních koncertech, s vážnější hudbou, ale nepodbízely se hraním
i dětem známých skladeb, jako je Poem, Largo
a Věrné milování. (I ty by samozřejmě perfektně
zvládly). Naopak skladby dosud zcela neznámé
nejdřív několika detaily přibližují. LEMAJA umí
nádherné lidové písně v dvoj- a trojhlasých úpravách, flétnistky hrají klasické polyfonní skladby
napříč stoletími. Zámek je tak stále přitažlivější
a dalším silným magnetem určitě bude v blízké
budoucnosti zpřístupněné tajuplné podzemí.
Jan Lukeš

hudby a zpívání. Nejen pro rodiče připravili tento koncert žáci hudební
přípravy pod vedením paní učitelky Věry Hamerníkové. Posluchačů
přišlo víc než dost a program se jim nemohl nelíbit. Poslechnout si,
jak dokážou krásně hrát a zpívat mladí občánkové naší obce, je zážitek
více než příjemný. 				
Jan Lukeš

n Každým rokem je měsíc červen pro školáky mimořádný – jezdí se na výlety a výpravy za poznáním, soutěží se v rámci školy i okresu, sportuje
se, snaží se vylepšit známky na vysvědčení. Pro školáky 5. třídy je v nižborské škole tím posledním. Tradičně se páťáci loučí se svou rodnou školou a svými spolužáky na besídce, připravené hlavně pro rodiče. Letošní besídka 21. června se neobyčejně povedla, děti se představily s pásmem
vtipných scének a půvabných tanečků. V závěru se trošku zasmutnilo při projekci snímků na památku všech hezkých chvil, které tyto děti se svými
učitelkami v pěti dlouhých letech ve škole i mimo školu prožívaly. V tak jedinečný den trocha nostalgie nikoho nezabije.
Jan Lukeš
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
Mateřská škola v novém
V průběhu letošního léta prošla mateřská škola zřejmě nejzásadnější rekonstrukcí
od svého vzniku. Díky grantu z prostředků
EU se podařilo vyměnit topný systém v celé
budově. Do loňského roku jsme topili akumulačními kamny, která neumožňovala zásadní
regulaci a byla velmi nehospodárná. Nyní je
v mateřské škole rozvedeno plynové ústřední
topení.

Jak jsme se loučili se školním rokem
Den dětí jsme oslavili s dárkem od zřizovatele mateřské školy, s vědeckým workshopem s opravdickými chemickými pokusy.
Děti v bílých pláštích zkoumaly a porovnávaly hustotu kapalin a používaly přitom opravdové laboratorní pomůcky.
V pohádce o Babičce Chrotě se děti seznámily s řadou neobvyklých hudebních nástrojů
– na vlastní uši slyšely, jak hrají, a na závěr
představení si je mohly na chvilku vypůjčit
a pořádně si je prohlédnout.
Lesy ČR pro nás opět připravily dobrodružný den v lese plný zábavy i poučení.
Cesta lesem byla dlouhá, ale děti byly vytrvalé a množství úkolů je opravdu bavilo. S dopravou nám pomohl laskavý tatínek-hasič,
který děti vozil v krásném hasičském voze.
Děkujeme!
Závěr školního roku byl kvůli nadcházející rekonstrukci hektický. Když už mateřskou školu pomalu přejímali stavbaři, děti si

Dále došlo ke kompletní výměně podlah
v některých místnostech, například třída Soviček má novou podlahu i koberec. Úplně
nové jsou i některé dětské šatny, kde došlo
k výměně podlah i nábytku. Ve skladovacích
prostorách školní jídelny byla nainstalována
klimatizace kvůli lepší ochraně skladovaných
suchých potravin, ovoce a zeleniny.
Celá tato rekonstrukce vyžadovala obrovské pracovní nasazení ze strany dodavatele,
zřizovatele a zaměstnanců mateřské školy,
aby byla mateřská škola včas připravena
na nový školní rok. Děkujeme všem, kdo pracovali na tom, aby se tohoto náročného cíle
podařilo dosáhnout!
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zpříjemnily den v nafukovacím planetáriu se
vzdělávacími pořady o přírodě a vesmíru.
Co nás čeká?
Všichni zaměstnanci mateřské školy už se
těší, až v září uvítají děti ve školce, která vypadá jako nová. Na čtrnáct nejmladších děti čeká
třída Berušek, kde je uvítá paní učitelka spolu
s asistentkou. Místo asistentky bylo zřízeno
z prostředků EU, konkrétně z fondu OP VVV.
Tato třída je adaptační, děti v malém kolektivu
naleznou spíše individuální péči a teprve si začínají zvykat na čas strávený bez rodičů.
Starší děti se stanou Stonožkami, zatímco třída Soviček bude plná nejstarších dětí,
z nichž většina se již bude těšit do školy.
V letošním školním roce nás opět čeká
mnoho kulturních a poznávacích akcí. Pojedeme do Prahy na prohlídku Národního divadla, prozkoumáme život v lese a navštíví nás
několik divadelních společností. Také připravujeme nějaké vědecké pokusy a exkurze.
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Základní škola Nižbor: Zpátky do lavic
Proč ty prázdniny vždycky tak rychle utečou? Čas zkrátka nezastavíme. Letním radovánkám jsme dali definitivní sbohem a školní
	
  
rok 2019/2020 už začíná nabírat na obvyklých obrátkách.
	
  
Pojďme se ještě krátce poohlédnout
po uplynulém školním roce. Rozloučili jsme
	
   třídou, a to se vší parádou. Výse s naší pátou
let do přírody s přespáním byl páťáky hodno	
  
cen jako „super“.
Program, který si pak páťáci na rozloučenou se školou nachystali pro
	
   velmi zábavný a děti předvedsvé rodiny, byl
ly celou plejádu svých talentů. Doufám, že
	
   představení budou se mnou
všichni účastníci
souhlasit, že rozlučka to byla parádní. Všem,
dnes již šesťákům, srdečně přejeme, ať se jim
v jejich nových školách dobře daří.
Všichni žáci naší školy se pak se školním rokem rozloučili nejen učením, ale také
spoustou zábavně poučných aktivit, návštěvou velkolepého vystoupení R.A.K. v Berouně začínaje, divadlem, sportovními soutěžemi
a návštěvou našich lesů s odborníky konče.
Co nás však čeká v novém školním roce,
který jsme tradičně společně zahájili v plném
počtu na školním dvoře?
Do první třídy letos nastoupilo patnáct
prvňáčků. Srdečně je vítáme v naší škole
a věříme, že se jim u nás bude líbit a že si novopečení žáčci na své nové školní povinnosti,
radosti i starosti brzy zvyknou.
Hlavní velkou událostí, která nás čeká,
jsou oslavy 130. výročí založení nižborské
školy. Ty pro vás chystáme na naší škole
v pátek 27. září. O náplni a časech bohatého
programu budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a na veřejných
informačních místech v obci.
V novém školním roce se naši pedagogové nechystají ve svých aktivitách polevit,
ba naopak. Náročné učivo žákům plánujeme
zpestřit další dávkou aktivit nejrůznějšího
typu. Jako škola bychom rádi posílili spolupráci s rodinami našich žáků. Více se zaměříme na budování vzájemného respektu
jednoho k druhému a dobrých mezilidských
vztahů. Nádherná okolní příroda přímo vy-

zývá k tomu, abychom se učili o ni více peNezapomeňte sledovat naše nové webové
čovat, chránit
a také ji využívat
k mnoha
stránky www.zsnizbor.cz,
kde najdete OPĚT
všechTJ jiSOKOL
NIŽBOR
V PROSTORÁCH
SOKOLOVNY
pohybovým a výukovým aktivitám. Pro zany potřebné informace.
PŘIPRAVILA OD 10.září 2019 S přáním krásných dnů za všechny zajištění maximálního bezpečí dětí se chystáme vstoupit do projektu Asociace bezpečná
městnance ZŠ Nižbor, kteří o vaše děti pečují
škola.
Mgr. I. Vrbková

CVIČENÍ	
  DĚtí	
  4-‐10	
  let	
  

	
  	
  

TJ SOKOL NIŽBOR od 10. září 2019 opět připravila v prostorách SOKOLOVNY

CVIČENÍ DĚTÍ 4-10 let S JÍŤOU
KAŽDÉ ÚTERÝ od 17:30
18:30 	
  	
  
	
  	
  	
  S	
  do
JÍŤOU	
  

Kolektivní pohybové sportovní a míčové hry. Cvičení na nářadí a s drobným náčiním jako např. míče, trampolínka, švédské
bedny, lavičky, kruhy, nebo žíněnky. Opičí dráha, kruhové tréninky a posilování. Relaxační i protahovací cvičení, zdravotní
cviky, prvky dětské jógy pro správné držení těla atd.

	
  	
  KAŽDÉ ÚTERÝ

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   OD 17:30hod	
  

PŘIJĎTE MEZI NÁS. TĚŠÍ SE NA VÁS JITKA LUKEŠOVÁ, DiS. pod TJ SOKOL NIŽBOR
tel.: 733 626 112, e-mail: jitkalukesova@seznam.cz

DO 18:30hod.
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„Vítej, zlatý hattricku!“
Tento v současnosti často užívaný slogan prolétl hlavou nejen samotným účastníkům, ale i všem ostatním, kteří věřili družstvu Stradonic, že dokáže obhájit prvenství v soutěži v požárním sportu v tzv.
„Žloukovickém brodění“.
Již 19. ročník této soutěže úspěšně uspořádali dne 5. července opět
kamarádi hasiči ze Žloukovic. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev
mužů a 4 družstva žen. Nutno podotknout, že se jedná v našem okrsku
o technicky a fyzicky nejnáročnější soutěž, kterou má pořádající sbor
Žloukovic vždy bezvadně připravenou. Družstvu Stradonic ve složení Vlastimil Jaroš, Jiří Šídlo, Jaroslav Pečinka a Lukáš Prepletaný se
podařilo úspěšně navázat na minulá dvě vítězství a dosaženým časem
10:08 tak získali „putovní pohár“ z této soutěže potřetí v řadě.

Dobrovolní hasiči Nižbor

Úpravy ve zbrojnici SDH Stradonice

V letošním roce bylo v měsíci červenci započato s úpravami
ve zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů ve Stradonicích. Finančně tuto
akci zajistil vlastník této nemovitosti obec Nižbor a samotné úpravy
provedli Vladimír a David Lukešovi.
Zmíněné úpravy se především týkaly zhotovení nové podlahy.
Nově byly i vyštukovány stěny a stropy v hlavní části zbrojnice. Jedná
se o část budovy, která byla skutečně v žalostném stavu. Provedenými
opravami a úpravami tak může vzniknout ve zbrojnici i zázemí pro
členy sboru, protože z původní šatny bylo po zakoupení vozidla VW
Transporter v roce 2013 zbudováno stání pro toto vozidlo.
Budova současné zbrojnice (původně se jednalo o stodolu čp. 17)
byla zakoupena v roce 1950 z důvodu uskladnění autostříkačky zn.
Laurin a Klement, která byla pro sbor zakoupena v roce 1948 tehdejším místním národním výborem. Z této budovy byla postupnými úpravami vybudována zbrojnice tak, jak ji známe dnes. Z velké části si tyto
úpravy zajistili místní členové sboru.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat zejména OÚ Nižbor, který
našim požadavkům vyhověl a finančně tuto akci zajistil. Také bychom
rádi poděkovali Vladimíru a Davidu Lukešovi a dále obyvatelům Stradonic za jejich dlouholetou podporu.
SDH Stradonice
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Letošní rok byl z pohledu našich hasičů přelomový a v podstatě
navázal na triádu důležitých událostí. V roce 2017 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Stradonice výročí 125 let, v roce 2018 oslavil SDH
Žloukovice 120 let a letos se nám podařilo jakožto jednotce dobrovolných hasičů obce Nižbor postoupit do kategorie JPO3 (jednotka
požární ochrany). Co to všechno znamená? Že i v dnešní době, která
dobrovolné činnosti příliš nesvědčí, jsme schopni udržet a rozvíjet
jednotku v provozu a být zde pro naše občany, když nás potřebují.
Každé období má své propady a své růsty. Nyní jsme v době, kdy se
nám daří držet dobrou partu nadšených, mladých hasičů, kteří táhnou za jeden provaz s těmi starými, zkušenými pardály, a to nás žene
kupředu. Za poslední čtyři roky se nám podařilo „omladit“ jednotku
z průměrného věku 52 let na 34 let. Společně s členy SDH Stradonice a SDH Žloukovice pak tvoříme tým JPO Nižbor, kterému se díky
intenzivní činnosti a nasazení daří udržovat letitou tradici na poloprofesionální úrovni a pomáhat dobrovolně občanům našich obcí,
což v dnešní legislativně náročné době není jednoduché.
Jakožto jednotka se účastníme jak pravidelných cvičení, tak tréninků a v neposlední řadě i výjezdů k událostem v našem hasebním
okrsku. Za poslední 4 roky dokonce máme jako jednotka 100%
účast na všech oficiálně hlášených výjezdech na pomoc našim občanům, vyjíždíme jak k požárům, tak k technickým pomocem. To
vše i díky podpoře naší paní starostky a zastupitelstva. Letos jsme
absolvovali již 34 zásahů, což je stejný počet jako za celý rok 2018.
Také se věnujeme preventivní ochraně, práci s dětmi a sportovní
činnosti. Je to činnost dobrovolná, ale každý z nás, tak jako to viděli naši praotcové, kteří dobrovolné hasiče zakládali, ji berou jako
svou povinnost. Povinnost občana žijícího v malé obci, kde hasiči,
ostatně jako další spolky, udržují aktivní život.
Doufám, že nám tento současný trend vydrží co nejdéle a nadále zde budeme k dispozici pro naše občany, když nás potřebují.
Rádi vás budeme informovat o naší činnosti zde v Nižborském listu. Můžete nás sledovat a podpořit přímo na Facebooku: https://
www.facebook.com/HasiciNizborJPO/
Pokud vás zajímá více či byste i vy rádi přispěli ke společné
dobrovolné činnosti, neváhejte nás kontaktovat přímo nebo prostřednictvím naší obce.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D, velitel JSDHO Nižbor

Nižborský List

n Dne 24. 7. 2019 se do okolí táborové základny Jitřenka vypravilo s úkolem posbírat odpadky kolem cest a v lese 55 táborníků z tábora Malý
princ pořádaného DDM Ulita. V rámci návštěvy „ekoplanety“ posbírali okolo 2500 jednotlivých kusů odpadků. Vedoucí odpad následně vytřídili
a správce táborové základny pan Platovský jej odvezl do příslušných kontejnerů.
František Vaníček, hlavní vedoucí

Fotbalový Memoriál
Ladislava Krabce
V sobotu 3. srpna 2019 se uskutečnil
na hřišti Za Rybníky v Nižboru již 51. ročník Memoriálu Ladislava Krabce v kopané. Letos se dařilo domácím fotbalistům,
kteří ve finále porazili mužstvo Praskoles.
Třetí místo obsadila Chyňava, čtvrtí byli
fotbalisté Všeradic.
Tradiční turnaj mezi čtveřicí
soupeřů se odehrál v přátelské
atmosféře, diváky
neodradila
ani
nepřízeň počasí
a na dobře připraveném trávníku
viděli spoustu hezkých akcí a pěkné góly.
Nižborští fotbalisté vstupují do sezony
2019/2020 s cílem udržovat a zlepšovat areál
Za Rybníky a vytvářet podmínky pro sportování všech věkových kategorií, zejména
mládeže.
Tým dospělých startuje ve 3. třídě Berounska, dorost v okresním přeboru kladenského okresu, starší a mladší žáci v okresním
přeboru Beroun.
Složení výboru fotbalového oddílu: Jan
Krubner, Pavel Hučko, Richard Matějka, Jiří
Veselý, Miroslav Dvořák. Trenéři a vedoucí mládeže: Filip Filip, Petr Nejedlý, Kamil
Procházka.
Více informací o zápasech a jednotlivých
mužstvech na www.sknizbor.estranky.cz

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek












veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), zabalené v krabici
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: ve dnech 7. – 11. 10. 2019
Po, St: 8:00–17:00

Út, Čt, Pá: 8:00–12:00

v zasedací místnosti OÚ Nižbor
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. 491 524 342, 224 316 800
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BEROUN BIKE MARATON 2019
V neděli 22. 9. 2019 se mohou milovníci cyklistiky zúčastnit dalšího ročníku Berounského
bike maratonu, jehož trasa povede i územím naší obce. Start
závodu je v Berouně na Husově
náměstí a zájemci si mohou vybrat ze dvou tras (Hobby 24 km
a Masters 49 km).
Beroun Bike Maraton si nenechá ujít ani loňská i letošní čerstvá národní šampionka v jízdě
na horském kole Jitka Čábelická
po boku se svým týmovým kolegou Matějem Průdkem, který se
také nedávno stal mistrem ČR.
Vlastní kategorii na Beroun
Bike Maratonu budou mít i ti
nejmenší. Děti od 1 do 10 let se
mohou zdarma zúčastnit krátkého závodu na Husově náměstí,
kde symbolicky poměří své síly
na cca 150 – 2000 m dlouhé trati a podle věku budou rozděleni
do dílčích kategorií.
Zázemí závodu nabídne
jak závodníkům, tak divákům

moderovaný program, myčku
a úschovnu kol, spoustu soutěží
tombolu s hodnotnými cenami od partnerů závodu. Přímo
na náměstí bude probíhat kruhový trénink Super Kruháč, který
si diváci budou moci zdarma
vyzkoušet.
V den konání závodu od 10
do 16 hodin dojde k omezení
provozu a pohybu v některých
částech Nižbora a Stradonic.
Jedná se zejména o úseky:
cyklostezka od BMX směrem
na Beroun, náves ve Stradonicích a cesta k oppidu, cesta podél Habrového potoka od MŠ až
ke hřišti, cesta z Kalné ke hřišti.
Bezpečnost podél trasy bude
zajištěna pořadatelskou službou.
Jménem pořadatelů žádáme občany o vstřícnost a zvýšenou
pozornost v době závodu. Naši
občané mají startovné zdarma,
zájemci se mohou přihlásit na adrese pavelhucko@seznam.cz.
Více na www.berounbike.cz

Turnaj přípravek v hokejbalu
Čím je na poli kultury v Nižboru Talentiáda, tím byl pro mladé
sportovce 1. a 2. červen – Nižborský pohár přípravek. Byl to také příklad vůle, poctivého výcviku a umění. SK Kelti, v jejichž dresu byly
i děti nižborského hokejbalového oddílu, bojovali s úžasným nasazením a jejich elán přinesl to nejcennější ovoce: vítězství mezi 10 soupeři. Získaly velké sympatie diváků a od organizátora velký pohár.
Na snímku jsou vidět v plné zbroji a kráse i se svými trenéry.
Jan Lukeš

NEDĚLE 22. 9. 2019
HUSOVO NÁMĚSTÍ

TRASA

Doprovodný program

Úschovna a myčka kol

Hobby 24 km + Tombola
Masters 49 km +

DĚTSKÝ ZÁVOD ZDARMA
STARTOVNÉ KOUPÍŠ NA

WWW.BEROUNBIKE.CZ

ZÁVOD SE KONÁ ZA PODPORY
A POD ZÁŠTITOU MĚSTA BEROUN

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR
E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek Dolejš
n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 18. 11. 2019
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