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Krátce z obce
Provozní doba
na obecním úřadu

Z důvodu provádění oprav v kanceláři obecního úřadu a z důvodu čerpání
dovolených bude v období červen až
srpen 2019 pro občany úřad otevřen
pouze v úřední dny:
Pondělí 8-12 hod., 13-18 hod.
Středa 8-12 hod., 13-18 hod.
Děkujeme za pochopení.

Svoz odpadu v pytlích

SŽDC dokončila opravu
výpravní budovy v Nižboru
Další středočeské nádraží se může pyšnit opravenou výpravní budovou. Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) během
šesti měsíců zrekonstruovala nádražní
budovu v Nižboru na Berounsku. Stavební
práce za přibližně 6,5 milionu korun bez
DPH zrealizovala společnost Dosta.
Předmětem stavebních úprav byl jak exteriér, tak interiér více než sto let staré budovy.
Nová je střecha i fasáda objektu, zásadními
úpravami prošly čekárna pro cestující, dopravní kancelář i denní místnost výpravčích.
Spodní část fasády je do výšky 1,5 metru
opatřena sanační omítkou, do zhruba čtyř
metrů je ošetřena trvalým transparentním antigraffiti nátěrem. Na střešní krytiny se použil
oplastovaný plech. Obnovily se také všechny
klempířské konstrukce na fasádě i na střeše,
na které byl nově doplněn hromosvod.
Nová jsou i oznamovací zařízení, zejména
hodiny na fasádě směrem k nástupišti a prosvětlená tabule s názvem železniční stanice.
Instalovaný mobiliář v provedení antivandal
tvoří zejména lavice a odpadkové koše. Če-

kárna pro cestující má novou omítku i podlahu, v jejím rohu se vybudovala vestavba
služebního hygienického zařízení.
V rámci opravy výpravní budovy proběhla
také revitalizace veřejných WC, která se nacházejí v samostatném objektu. Ta jsou nyní
přístupná bezbariérově. Veřejná WC spojuje
nově s nástupištěm chodník, zpevněné plochy v okolí výpravní budovy prošly úpravou
a u nástupiště se mírně rozšířily.
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Upozorňujeme občany, že sběrná místa
na odvoz pytlovaného odpadu jsou určena pouze k odkládání žlutých pytlů
na plasty a černých pytlů na komunální odpad dodávaných svozovou firmou
AVE. Pytle je možné zakoupit v prodejně COOP nebo během úředních hodin
na Obecním úřadě v Nižboru.

Co rozhodně nepatří
do kanalizace

Mimo jiných věcí je zakázáno do kanalizace splachovat vlhčené ubrousky
a oleje nebo jiné tuky. Ty můžete odkládat (slité do PET lahví) do speciálních
černých popelnic, které jsou umístěné
v Nižboru u prodejny COOP a ve Stradonicích a Žloukovicích na návsi
v ohrádce na svozovém stanovišti.

!!! Šetřete pitnou vodou z řadu !!!

Důrazně upozorňujeme občany, že voda
z vodovodu není určena k napouštění bazénů, zálivce zahrádek, mytí aut apod. Primárně je určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Při nedodržování těchto zásad hrozí situace, kdy v době zvýšených nároků na odběry pitné vody může docházet k zakalení

vody nebo i k omezeným dodávkám vody.
Bazény se mají napouštět z cisterny.
Pokud to není technicky možné, lze je dopouštět vodou z vodovodní přípojky, avšak
velmi pomalu a mimo dobu odpoledních
a večerních špičkových odběrů (bližší informace na webových stránkách společnosti VaK Beroun, a.s.).
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Další nové historické prostory na zámku

Počátkem roku byla ukončena nájemní
smlouva v jedné z bytových jednotek na zámku. Jedná se o byt, který stavebně přímo navazuje v úrovni prvního patra na místnosti za sálem. Po konzultaci s pracovníky památkového
ústavu bylo rozhodnuto, že tyto prostory budou vyjmuty z bytového fondu.
Hlavním důvodem je skutečnost, že v celém objemu bytu se téměř všude dochovala původní stavebně-technická dispozice z období,
kdy byl zámek přestavěn do současné, barokní

podoby. Jedná se zejména o dřevěné kazetové
podlahy, dveře s původním kováním i krabicovými zámky, vestavěné skříně, ozdobné římsy
a fabiony na rozlehlé chodbě spolu s křížovou
stropní klenbou atp.
Velké překvapení přinesla místnost ve válcové, gotické věži. Tato věž je jedním z posledních viditelných dokladů hradního období
areálu. V éře renesance prošla zásadní přestavbou, která bohužel vzala za své při barokizaci
zámeckého areálu.

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 11. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Bere na vědomí
n informace uvedené v bodě 1 -12 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele zápisu pana Jaromíra Pecku
a pana Filipa Filipa.
n Doplnění dnešního jednání o bod požadovaný ing. Řepíkem týkajícího se výstavby vodovodu v ulicích V Hamburku a Ke Hřišti a podpisu předložené dohody o finanční spoluúčasti
mezi obcí a občany Nižboru.
n Doplněný program jednán ZO.
n Ponechání odměn členům ZO v původně
schválené výši – bod 1 j zápisu.
n Opakované přijetí revolvingového úvěru
ve výši 2 mil. Kč na období jednoho roku a pověřuje starostku obce K. Zuskovou k jednání
o úvěru a podpisu smlouvy s KB a.s. – bod 2
a zápisu.
n Rozpočtová opatření č. 3/2019 – bod 3 a příloha č. 2 zápisu.
n Model pro budování veřejných částí vodovodních přípojek uvedený v bodě 8 a zápisu.
n Výši příspěvku za vybudování veřejných
částí vodovodních přípojek u budovaných vodovodů Pod Nádražím a V Hamburku dle podmínek stanovených v bodě 8 b zápisu.
n Posunutí termínu výstavby vodovodu
do Hamburku (k bývalé Staré škole) na podzim 2019 – bod 8 c zápisu.
n Jako vítěznou firmu realizaci zakázky malého rozsahu (Nižbor, vodovod – stavební úpra-
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vy čerpací stanice, vodního zdroje, vodojemu
a výtlačného řadu) firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, Praha 5,
IČ 60193689 s nabídkovou cenou 1.189.000,Kč bod 8 g zápisu.
n Uzavření smluv se Středočeským krajem týkajících se zřízení služebnosti inženýrských sítí č. 2945/00066001/2018/-KL/
KY/BS (vodovod Hamburk) a smlouvu č.
3213/00066001/2018-KL/KY/BS (vodovod
k domu č.p. 99) – bod 9 zápisu.
n Výsledky provedené inventarizace obecního
majetku za období roku 2018 – bod 10 zápisu.
Pověřuje starostku obce:
n K. Zuskovou k jednání o revolvingovém
úvěru ve výši 2 mil. Kč a podpisu smlouvy
s KB a.s. – bod 2 b zápisu.
n Starostku k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci rozsahu (Nižbor, vodovod
– stavební úpravy čerpací stanice, vodního
zdroje, vodojemu a výtlačného řadu) firmu
bod 8 g zápisu.
Nesouhlasí:
n s požadavkem na uzavření dohody o finanční spoluúčasti na realizaci stavby „Prodloužení vodovodního řadu v Nižboru, ulice V Hamburku a Ke Hřišti“ dle předloženého návrhu
za stejných finančních podmínek jako v případě dohody o finanční spoluúčasti uzavřené
mezi obcí Nižbor a panem Seidlem – bod 8
h zápisu.

Po snesení sníženého stropního podhledu
se po více než šesti desítkách let objevila impozantní, renesanční křížová klenba s osmi lunetami. V bezmála šesti metrech výšky se nám
tak dochoval pozůstatek z doby, kdy tehdejší
majitel nižborského panství, Jindřich Konrád
Šanovec z Šanova (1601–1613), přestavěl tehdejší hrad na renesanční sídlo.
Klenba je však staticky narušena a bude
tedy zapotřebí odborného zásahu, aby se předešlo jejímu dalšímu poškození.
Na veškerých plochách zdí i stropů bude
muset být proveden restaurátorský průzkum.
Téměř s určitostí se pod novodobou výmalbou
bude nacházet historická dekorativní výmalba,
ať už barokního, nebo klasicistního původu.
Z chodby je také přístup po krátkém schodišti na knížecí oratoř v kostele. Ta doposud
nebyla nikdy veřejně přístupná.
Po stavebně-historickém průzkumu pracovníky památkové péče by měly následovat
nezbytné stavební práce (opravy omítek, nová
elektroinstalace atp.). Poté bude zahájeno dosti
časově i finančně náročné období restaurátorských oprav veškerých prostor, včetně historických výmaleb. Z místností, které kdysi sloužily jako knížecí knihovna, by se pak s jistotou
mohly stát velmi přitažlivé prostory, které přímo navazují na stávající prohlídkový okruh.
Jejich využití může být určeno buď pro stálou
expozici, nebo na tematické výstavy. Plocha
čtyř místností a rozlehlé chodby o celkové výměře cca 130 m2 to jistě umožní.
K bytu také náleželo skladiště v úrovni přízemí. Jedná se o místnost o rozloze více než
40 m2. Obvodové zdivo je ponejvíce gotického
původu a na severní straně je až 2,5 m silné.
Strop je tvořen valenou renesanční kamennou
klenbou. Veškeré omítky jsou rovněž renesančního původu. Podlaha je krytá pálenou
dlažbou, tzv. půdovkami. Byly zde objeveny i dlaždice s reliéfní výzdobou. I zde bude
bohužel nutno opravy provádět pod dozorem
pracovníků památkové péče.
Prostor by měl sloužit jako zázemí pro veřejnost při návštěvě zámku a také pro zajištění
nejrůznějších společenských akcí, které se zde
konají.
Jaromír Pecka
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Obec Nižbor zavádí novou službu:

mobilní rozhlas

Vážení občané,
v rámci zlepšování informovanosti našich
občanů zavádíme novou moderní službu: Mobilní rozhlas. Co vám tato služba přinese? Budete zdarma dostávat formou SMS či e-mailu
zprávy a aktuality, jako jsou například informace z úřadu, upozornění na přerušení dodávky elektrické energie, pozvánky na nejrůznější
sportovní či kulturní akce, hlášení o nalezených
psech, sběr nebezpečného odpadu, prodej v obci
a další zprávy. Informace, které jste dosud dostávali formou hlášení obecního rozhlasu, případně na nástěnkách, se tak k vám dostanou
přímo na váš mobilní telefon či do e-mailové
schránky, abyste byli informováni o všem, co
vás zajímá. Výhodou je, že si sami můžete určit,

jaký druh informací chcete dostávat, neboť při
registraci si zvolíte pouze ty skupiny informací,
o které máte zájem.
Registrace je možná buď přes registrační
formulář na adrese www.obecnizbor.mobilnirozhlas.cz, anebo prostřednictvím registračního
letáku. Ten si můžete vyzvednout v úředních
hodinách na obecním úřadě, dále jej naleznete
na pobočce Pošta Partner na čerpací stanici Benol a pro rodiče školních a předškolních dětí je
k dispozici i v ZŠ a MŠ Nižbor. Pro registraci
můžete využít také registrační formulář z tohoto
Nižborského listu. Vyplněný a podepsaný registrační formulář odevzdáte na OÚ Nižbor a zde
vás do Mobilního rozhlasu zaregistrujeme.
Majitelé chytrých telefonů si navíc mohou

do svého mobilního telefonu stáhnout bezplatnou aplikaci Zlepšeme Česko, která je součástí
platformy Mobilní rozhlas, díky níž mohou pohodlně ohlásit například přetékající kontejnery
na tříděný odpad, černé skládky, ztraceného
psa, vrak, nebezpečné výmoly, špatné parkování atd. Výhodou aplikace Zlepšeme Česko je
celorepublikové fungování. Hlášení občanů jsou
provozovateli Mobilního rozhlasu kontrolovány,
upřesňovány a tříděny, takže k vedení obce se
dostanou jen relevantní podněty. Více informací
naleznete na www.zlepsemecesko.cz.
Věříme, že vás nová služba osloví a že tuto
možnost, být o dění v obci informováni, využijete.
Registrační leták uvnitř listu!

Keltský svátek Beltain zaplnil zámek
K nižborskému jaru patří už tradičně replika keltského svátku
Beltain na zámeckém nádvoří. Letos ji středočeští archeologové
připravili již po patnácté a zas bylo na co koukat. Ukázali se tam
dobově oblečení dudáci skupiny Blue Squadron Pipe Band. Z dalších účinkujících se nám v drastických soubojích představili již
dobře známí válečníci skupiny Vousův kmen, tanečnice a tanečníci
skupiny Gall–Tír, temperamentní irskou muzikou potěšily kapely

Gliondar, Sona, Alison a Dick O´Brass. Nechyběly stánky s pestrým občerstvením a nezapomnělo se ani na děti. Trpělivě vyhrabávaly z písku kosti a střepy, skládaly na louce obří puzzle a třeba si
i zastřílely z kuše. Dokonce mohly prohledávat terén pod nohama
opravdovým fungujícím detektorem kovů. V mnoha stáncích plných suvenýrů a pamlsků pak utratily mimořádné kapesné do poslední korunky.
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Aktuální informace z oblasti vodního hospodářství
Žloukovice
Akce vyhledání vodních zdrojů pro budoucí zásobování Žloukovic pitnou vodou, která
byla pořízena ze získané dotace ze SFŽP, byla
úspěšně dokončena. V těchto dnech probíhá
ze strany Odboru ŽP MěÚ Beroun kolaudace
celého stavebního díla, které zahrnuje tři vrty,
cca 1200 m přívodního potrubí a objekt vodojemu s dvěma nádržemi na vodu o kapacitě
2 x 25 m3. Odborný dohled nad budoucím
provozem celého díla bude pro obec zajišťovat společnost VaK Beroun, a.s. Poté co bude
celá akce administrativně vyřízena, plánujeme celou stavbu slavnostně uvést do provozu za přítomnosti veřejnosti. Pravděpodobně
v době, kdy budete číst tyto řádky, bude již
možné si nabírat vodu z veřejně přístupného
odběrného zařízení, které je umístěno před vodojemem. Rozbory kvality vody, jejíž vzorky
byly odebrány, vyšly velmi dobře a voda má
kvalitu pitné vody, kterou kromě klasického
chlorování není třeba jinak upravovat. Individuálně si mohou občané z modrého stojanu
před vodojemem nabírat vodu do dovezených
lahví nebo nádob. V budoucnu bude také možno (po domluvě s obcí a provozovatelem) načerpat vodu i do menší cisterny a zajistit tak
dovoz vody do domácností, které budou „bez
vody“. Upozorňujeme, že místní hasiči tuto
službu budou moci provádět pouze pro naše
občany, kteří se ocitnou ve stavu nouze, co se
týče vody ve studni. Rozhodně nebudou moci

Studánky
ve Žloukovicích

Zdroje vody vždy byly, jsou a budou
pro člověka jedním z nejcennějších míst.
V současné době si to díky prohlubujícímu
se suchu čím dál tím více uvědomujeme.
Dnes v podstatě není problém u každého
domu vyvrtat hluboký vrt pro čerpání podzemní vody, ale v minulosti se lidé museli
spolehnout na místa, kde voda přirozeně
vyvěrala na povrch. Na těchto místech se
budovaly studánky, které poskytovaly kvalitní vodu. I já a to nepatřím ke starší generaci, si pamatuji, jak jsme chodili pro vodu
s plechovými kbelíky.
Na přelomu roku 2018/2019 byla stavební firmou Mrva z Hýskova provedena
oprava tří studánek v k.ú. Žloukovice. Studánky byly vyčištěny, byl odstraněn mnohaletý nános zeminy, kamení, listí a studánky
dostaly celý nový kabát v podobě kamenné
stavby a dřevěných dvířek. U dvou studánek byly v bezprostředním okolí postaveny
opěrné zídky a zpevněn přístup. Studánky
najdete v blízkosti býv. Kovárny, v západní
části chatové osady a v části obce ,,Kamýk“.
Děkujeme Obci Nižbor za obnovu
a zkrášlení těchto míst.
Radek Štech, Žloukovice
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lidem zavážet vodu do bazénů, nádrží na zalévání apod. To si zájemci budou muset zařídit
u jiného dodavatele. Jsme zatím na úplném začátku a pravidla pro odběry větších množství
vody“ se budou ještě dotvářet.
Co dál?
V současné době probíhá tzv. studie proveditelnosti případného budoucího vodovodu.
Provádí se inženýrsko-geologický průzkum
dvou navržených tras, posuzuje se případná
ekonomická náročnost a posuzují se další klady a zápory navržených řešení. Tato studie by
měla být podkladem pro výběr trasy budoucího vodovodu. Následně by měla být vybrána
projekční kancelář, která projekt zpracuje,
pak následuje vyřízení stavebního povolení.
To by mohlo být realizováno možná do konce příštího roku. Otázkou pak zůstává, jak se
podaří sehnat dotaci na výstavbu vodovodu,
a samotná výstavba vodovodu – časově a finančně náročné akce, u kterých teď nejsme
schopni závazně určit přesnější termín případné realizace. Ujišťujeme vás, že na tom
budeme intenzivně pracovat!
Rozhodně ale platí, že bez nalezení vodních zdrojů, které jsme provedli, by nebylo
možné na záměru výstavby vodovodu vůbec
pokračovat.
Stradonice
Zde má obec objednané práce spojené
s hydrogeologickým a geofyzikálním průzku-

mem za účelem vyhledání vodního zdroje, ze
kterého by v budoucnu mohly být zásobovány vodou Stradonice.
Nižbor
V současné době je zahájena výstavba vodovodu v ulici Pod Nádražím, na který budou
přepojeni stávající odběratelé vody ze sklárenského vodovodu.
Na podzim bychom chtěli realizovat
výstavbu prodloužení vodovodu v úseku
od obecního úřadu k bytovému domu č.p. 99
(bývalá pošta) a do části ulice V Hamburku
(od kapličky k bývalé Staré škole).
Zhruba v polovině července by měla být
dokončena projektová dokumentace na rozšíření vodovodu do zbylé části Hamburku
(ukončení v ulici Ke Hřišti u zahradnictví).
Pak bude následovat vyřizování stavebního
povolení. Vzhledem k tomu, že úřady jsou
zavaleny prací (a přestože všichni zákonodárci slibovali, jak to bude jednodušší),
málokterý úřad v současné době vyřizuje
žádosti v termínech do 30 dnů, a tak absolutně nevíme, kdy můžeme počítat s vydáním
stavebního povolení. Ubezpečujeme vás, že
z naší strany nic nebudeme zbytečně prodlužovat.
Dále probíhá zpracování projektové dokumentace řešící nezbytné opravy a úpravy
na „aromském“ vodovodu.
Obec Nižbor
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Jaké byly letošní Slavnosti piva?
Od samého poledne v sobotu 18. května až
téměř do půlnoci hostila Panská louka u řeky
jako každoročně spoustu návštěvníků této
v Nižboru i v celém okolí známé a oblíbené
akce.
Tahle slavnost nepřitahuje celé rodiny
jen nabídkou rozličných druhů piva z mnoha
tuzemských pivovarů, ale je to pro každého
i velmi vítaná příležitost setkat se po krátké
či dlouhé době se svými příbuznými a přáteli
a nad kalíškem osvěžujícího moku prodiskutovat aktuální události, starosti a radosti.
A samozřejmě je to příležitost pro četné stánkové prodejce vystavit a prodávat své zboží
a pro hostující kapely taky příležitost prezentace na veřejnosti. Zprvu se zpívaly k rado-

sti dříve narozených známé melodie klasické
country hudby, a jak se připozdívalo, byla
muzika stále tvrdší a hlasitější, k radosti pro
změnu zase těch o dost mladších. Bylo dobře
postaráno o zázemí akce: spousta lavic a stolků pod širákem i pod velkou stanovou celtou, stánky s gulášem, klobáskou i sladkými
pamlsky. Děti se vozily na konících, houpaly
se a točily, když zrovna neutrácely za limonádu a ve stáncích za všelijaké dárky. Několik
set návštěvníků mohlo být s akcí spokojeno
a mohli odcházet s úmyslem přijít za rok zas.
Díky všem firmám, které se do akce zapojily
a díky hlavnímu organizátorovi Romanu Veverkovi.
Text a foto: Jan Lukeš

Obecně závazné vyhlášky
Vážení občané, s blížícím se létem vás moc
prosíme o dodržování těchto platných obecně
závazných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Tak jako v řadě jiných obcí i u nás platí, že
na veřejných prostranstvích v zastavěné části
obce a na všech cyklostezkách je možný pohyb psů pouze pod dozorem doprovázející
osoby a vedením na vodítku.
Věříme také, že všichni pejskaři budou dále
natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí i jiní lidé. Dále prosíme,
aby během letních měsíců nevenčili své psy
v místech, kde se lidé rekreují – např. u řeky
na Panské louce.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno:
1. rušení nočního klidu (od 22.00 hod.
do 06.00 hod.);
2. používání hlučných strojů a zařízení v ne-

vhodnou denní dobu. Sekat, řezat apod. můžete:
a. v sobotu po celý den do 20 hod.;
b. v neděli od 9.00 do 12.00 a od 15.00
do 18.00 hod.;
3. ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) jsou hlučné činnosti po celý den
zakázány.
Dodržujte prosím noční klid (zejména prosíme
kuřáky, kteří budou pravděpodobně od června
kouřit před hospodami, aby hlasitým hovorem
v noci nerušili ty, co už dávno spí).
Obecně závazná vyhláška obce Nižbor č.
2/2009, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Nižbor
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to pouze ve dnech, kdy není bezvětří
nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli
ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem. Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli nebo ve státní
a ostatní svátky. Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor.

Fotosoutěž? Zátiší!

Tématem letošního ročníku obecní
fotosoutěže je zátiší – jeho definice zní
takto: „Umělecké dílo, zobrazující neživé
předměty, obvykle běžné, které mohou být
přírodního původu (ovoce, květiny, kameny) nebo vyrobené člověkem (sklenice,
dýmky atd.) v umělém prostředí.“ Mnohá
zátiší jistě znáte ze slavných obrazů či fotografií. Vy sami je můžete najít či naaranžovat doma, na stole, v kuchyni na prkénku (Zátiší s loňskou mrkví), u okna
(Zátiší s pavučinkou a muškou), v dílně
(Zátiší s pilkou a uříznutým palcem), ale
i venku, na dvorku i v lese (Zátiší s pírkem na mechu). Kdekoli, cokoli. Pohrajte
si se světlem a stínem, kompozicí, pozadím, úhlem pohledu. Hledejte poezii v atmosférách a nečekaných kombinacích
barev. Dívejte se zblízka, v detailu. Zkoušejte, přesouvejte, osvětlujte, zatemňujte.
Vyfoťte si své zátiší několikrát, pokaždé
trochu jinak. Nepospíchejte, užijte si to
a bez ostychu se můžete inspirovat i zátišími slavných umělců, která najdete v galeriích či na internetu. Ve finále vyberte
své nejzdařilejší zátiší, upravte formát,
ořízněte. A až si budete opravdu jisti, že
je to „to pravé“, pošlete své (pojmenované) dílo na mail obec.nizbor@telecom.cz
s označením FOTOSOUTĚŽ. Těšíme se!
Na vaše fotky i na tradiční podzimní vyhlášení na Zastávce.

Obecní úřad připravuje:

Občané se mohou přihlásit na níže uvedené
akce, na které je srdečně zveme:
n Zájezd do sklípku na Moravu o víkendu
28. - 29. září 2019. Sklípek v Moravské Nové
Vsi – vinařství Nešpor. Podrobnosti na vývěsních tabulích
n Divadlo Hybernia – muzikál Tarzan. 19. 10.
2019 od 14:00. Prodej vstupenek od července
u pí Bornové, 723 813 201.
Rezervace jsou závazné!
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V lesnickém parku se aktivně bojuje s kůrovcem
Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím
regionálního charakteru, ovšem výhled v dlouhodobém horizontu je nejistý pro podstatnou část Evropy. Lesy Křivoklátska jsou též
postiženy negativními vlivy a jednotlivé dřeviny na tuto situaci různě reagují.
Dřeviny, které mají velký problém, jsou
v podstatě tři. Smrk, borovice a jedle. U všech
tří jehličnanů je to právě kombinace sucha,
které oslabilo imunitu celých porostů a následně v mnoha případech nástup různých
druhů kůrovců, kteří se specializují na jednotlivé dřeviny. Lesníci ale zjišťují i pouze
uschlé stromy, které nejsou kůrovci vůbec
napadeny. Zkrátka, sucho udeřilo v mnoha
lokalitách tak zásadně, že schnoucí stromy již
nebyly ani atraktivní pro podkorní hmyz.
Lesníci musí volit priority ve zpracování
poškozených dřevin a stromů v obraně proti hmyzu. Zásadní je obrana proti kůrovcům
na smrku. Tito lýkožrouti dokáží působit kalamitní škody velkého rozsahu a tím ohrožují
i další majetky v regionu. Hlavním úsilím lesníků je tedy zpracovat a asanovat napadené
smrkové dřevo. Je to každodenní lesnická činnost, kdy se vyhledávají jednotlivé napadené
stromy v porostech a zadávají se k těžbě. Bez
této mnohdy až detektivní práce lesníků by se
to neobešlo. Jeden napadený a neasanovaný
strom může na konci léta zapříčinit napadení
již několika desítek dalších stromů. Klasické
způsoby obrany jsou již často nedostatečné,
a tak přichází na řadu i nová řešení. Takovou
novou věcí, se kterou se můžete při procházce lesem setkat, je textilní tkanina (neprůhledná textilie černé barvy). Pokrývá se s ní
chemicky ošetřené dřevo na skládkách, aby
byla aplikace přípravku více účinná a aby se

zabránilo kontaktu ostatních živočichů s ošetřeným dřevem. Další velice účinnou metodou
je užití tzv. insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou látkou eliminující podkorní hmyz
(průhledná síťovina tmavě zelené barvy).
Toto řešení bude využito v regionu pouze výjimečně jako přímá obrana v místě velkého
napadení. Místo aplikace této sítě bude jasně
vyznačeno páskou a cedulkou. Obecně nebude tento prostředek obrany užitý v těsné blízkosti turistických tras a lidských obydlí, kde
je riziko kontaktu například dětí.
Borovice a jedle se zpracovává postupně,
ovšem bude to chtít trochu shovívavosti při
procházce lesem. Lesnictví se navíc potýká
s nedostatkem pracovníků v těžbě dřeva a návazných činnostech. K tomu se ještě přidaly

veliké odbytové problémy, kdy o dřevo není
zájem. Odběratelé mají plné sklady a nestíhají dřevní hmotu zpracovávat. Klesá také
cena dřeva (např. u pilařské kulatiny až na 1/3
oproti ceně na začátku roku 2018), a tím pádem je zpracování u menších vlastníků lesa
až na samé hranici rentability, mnohdy i pod
ní.
I listnaté dřeviny trpí suchem, houbovými
patogeny a hmyzem. V mladých i starých porostech uvidíte proschlé i zcela suché duby,
jasany, olše, javory. Sucho je komplexní problém, který musí řešit vlastníci lesa v celé
Evropě.
Miroslav Pecha
specialista pro Lesnický park Křivoklátsko
ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.

Dětský karneval v sokolovně

Celé sobotní odpoledne 2. března zněla ze sálu nižborské sokolovny hudba a písničky pro
děti. Konal se tu tradiční jarní karneval, který pro nejmenší občánky opět připravily maminky,
sdružené v nižborském Sokole, a další dobrovolníci. Velké poděkování za realizaci akce patří
Jitce Lukešové a Nikole Grušové. Návštěvnost výborná, děti spokojené, vydováděné, takže tradice sokolských „šibřinek“ zdárně pokračuje.
Jan Lukeš

n I v letošním roce se někteří obyvatelé
naší obce připojili k akci Ukliďme Česko.
Odpad nasbírali rozmanitý... Děkujeme
jim.
Obecní úřad Nižbor
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n Dne 17. dubna se v kapli ve Stradonicích konal koncert flétnového kvarteta
Signum, které slovem doprovodil vypravěč
poezie Václav Fikrle.

Muzejní noc tentokrát v duchu kamene

n V neděli 14. dubna se v sále nižborského zámku konal pěvecký koncert, na kterém
vystoupili pěvci Národního divadla Simona
Procházková a Ivo Hrachovec s duchovními
písněmi od světových hudebních velikánů.
Brilantně je doprovázel klavírista Bronislav
Procházka.
Foto a text: Jan Lukeš

Již patnáctá muzejní noc se uskuteční
v pátek 7. června, letos s podtitulem Cesta
kamene a jejím cílem bude ukázat různé využití hornin.
V době od 18:00 do 22:00 je v Muzeu
Českého krasu připraven bohatý program
pro malé i velké. Návštěvníci si budou moci
vyzkoušet např. štípání pazourku, sochařský workshop, výrobu šperků z kamene, hru
Drápky a samozřejmě si prohlédnout muzeum v netradičním čase. Připraveno bude také
storytellingové divadelní představení Cirku-

su Žebřík a hudba v podání unikátní pravěké
kapely Altsteinzeitliche Knochenklangbilder.
K dispozici bude také muzejní geolog a paleontolog, kteří budou prezentovat zajímavosti
ze světa hornin a fosilií.
Kromě Jenštejnského domu a Geoparku Barrandien bude program připraven také
v Muzeu berounské keramiky a na Horní
bráně. Tam představí zástupci Hvězdárny
Žebrák příběh meteoritu z roku 1824, který
dopadl na území jejich obce. Vstup na akci je
zdarma.
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
Ohlédnutí za zápisem
Ve čtvrtek 9. května proběhl v naší mateřské škole zápis dětí pro následující školní rok.
Paní učitelky si povídaly s dětmi a jejich rodiči, děti si mohly pohrát s hračkami a prohlédnout si nové prostředí. K zápisu se dostavilo
celkem 28 dětí. 3 z nich se budou vzdělávat
individuálně, uvidíme se tedy jen při takzvaném „přezkoušení“. 21 dětí je v současné
době místních, 4 z dětí nemají trvalé bydliště
v našich obcích, tedy v Nižboru, Stradonicích
či Žloukovicích. Výsledky zápisu uveřejníme až za několik dní, ale již dnes je jasné,
že všechny místní děti starší tří let a většina
dvouletých budou přijaty.
V posledních letech mírně poklesl počet
nově narozených dětí, takže pro všechny
místní děti, které přišly k zápisu, se nakonec
našlo místo ve školce, i když v některých případech to bylo trochu napínavé.
Nejmladší děti budou umístěny ve třídě
Berušek, kde bude zapsáno pouze 14 dětí, aby
se jim dostalo co nejpečlivější a individuální
péče. Proto jsme také požádali o grant z prostředků OP VVV (takzvané šablony), díky kterému bude i příštím roce ve třídě spolu s paní
učitelkou přítomna asistentka. Starší děti budou zapsány ve třídách Soviček a Stonožek.
Informace pro přijaté děti najdete na našich webových stránkách (aktuality), třídní
schůzka proběhne v prvním zářijovém týdnu.

n Sovičky se učí plavat v berounské Laguně.

n Momentka ze zahrady.

n Malí kuchaři upekli muffiny.
Letní rekonstrukce
V letních měsících proběhne v budově
mateřské školy velká rekonstrukce topného
systému a kompletní výměna části podlah.
Šetrnější způsob vytápění by měl zásadně
přispět ke zvýšení komfortu prostředí školy a k ekonomickým provozním úsporám.
Prosíme proto o trpělivost a omlouváme se
za případně ztížené podmínky. Je to pro dobrou věc!
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Akce
Na začátku jara nás navštívil
divadelní soubor s představením
Jak Oskárek našel petrklíč. Víly
učily děti poznávat jarní květiny
a děti pomáhaly tancem probouzet
přírodu. Nebyly to však ledajaké
víly, protože uměly hrát na různé
hudební nástroje a děti si tak mohly
prohlédnout zblízka třeba kontrabas.
Na tradičním výletě k hasičům

na nás opět čekaly nové zážitky.
Děti si mohly vyzkoušet sušák, který hasiči používají, když se vrátí ze
zásahu v mokrém oblečení. Větrák
se nám moc líbil, byl dokonce tak
silný, až dětem čepice lítaly! Hasiči dětem předvedli v akci některé
další vybavení, například speciální
nůžky, které dokážou rozstříhat
automobil, když v něm po nehodě
uvíznou lidé je třeba jim co nej-

rychleji pomoci ven. Na závěr si
děti mohly vyzkoušet, jak se stříká
opravdickou hadicí.
Co nás čeká?
Těšíme na slavnostní rozloučení s předškoláky, děti již pilně
trénují divadelní představení.
Na konci školního roku nám vždy
přibývá akcí, výletů a divadel, ještě nám zbývá několik lekcí plavá-

ní a bruslení. Držte nám palce, aby
se nám vydařilo počasí na Den
s Lesy ČR. Dětský den oslavíme
se sbírkou netradičních hudebních
nástrojů, které si budeme moci
vyzkoušet v programu Babička Chrota vypráví. Víte, co je to
chrota? Neprozradíme, zatím je
to tajemství, ale po představení se
můžete zeptat dětí!
Mgr. Eva Horvathová

Základní škola Nižbor: Školní rok jde do finále
Jako mávnutím kouzelného proutku se
opět ocitáme na prahu posledních týdnů školního roku. Vrátíme-li se ve vzpomínkách
do našich dětských let, do doby, kdy jsme i my
byli žáčci školou povinní, možná mnozí z nás
znovu pocítí nezaměnitelnou atmosféru tohoto období. Jaro kolem nás vrcholí a vzduch je
nabitý emocemi, ať už je to napjaté očekávání vysvědčení, těšení se na školní výlet, nebo
tréma před závěrečným vystoupením. Nejinak
je tomu i nyní v naší škole. Prostřednictvím
následujících řádků bychom se s vámi rádi
podělili o to, co jsme prožili a co pěkného nás
ještě do konce června čeká.
Velkým potěšením pro nás bylo setkání
s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. K zápisu do první třídy, který se konal v polovině
dubna, se dostavilo 22 dětí. Některé z nich
mají již svoji aktovku či školní batoh připravené, jiné se do školy přišly zatím jen podívat,
aby za rok překvapily svými pokroky. V současné době je do první třídy přijato 16 žáků.
Naproti tomu ti z vás, kteří mají doma naše
starší školáky, už asi vědí, jak silným zážitkem
pro ně byla návštěva Lidic, jež následovala
hned další týden po zápisu. Zkušená a zasvěcená paní průvodkyně zvolila přiměřený způsob,
jak dětem poodhalit tragický osud této obce.
Jistě se shodneme, že je důležité si připomínat
oběti našich předků. Jednak proto, abychom
se k nim nestávali postupem času lhostejnými,
a jednak abychom se zlu kolem nás dokázali
včas postavit a už nikdy nedopustili jeho rozrůstání do tak zrůdných rozměrů.
Další dubnové akce byly věnovány především přírodě. Díky soutěži známé pod zkratkou EVVO k nám zavítali žáci z Hýskova
a společně s místními dětmi plnili úkoly zaměřené hlavně na přírodní společenstvo les.
Skutečnost, že část naší obce leží v chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko, nás přivedla
k myšlence zprostředkovat žákům bližší seznámení s touto institucí. Pracovnice informačního centra CHKO v Křivoklátu pro nás
připravily dopolední program, jehož hlavním poselstvím bylo podpořit v dětech lásku
k našim lesům a jeho zvířecím obyvatelům.
A na své si přišli i ti, kdo rádi cestují vlakem.
Duben se přehoupl a máme tu další výlet,
tentokrát ne po železnici, ale najatým zájezdovým autobusem, směrem k Plzni. Naším cílem
je tamější ZOO. Vřele doporučujeme všem,
kteří dosud neměli příležitost plzeňskou ZOO
navštívit. Děti byly nadšené! Jejich obdivu se

těšili nejen exotičtí predátoři, ale jako správné
děti od Berounky dokázaly ocenit i obří kapry
a sumce ve speciálním venkovním akváriu.
Jednou z nejoblíbenějších a zároveň nejslavnostnějších příležitostí, kdy se veřejnost
může setkat s žáky školy, je již tradiční Talentiáda. I letos nás vřele přivítal Hotel Praha a poskytl nejen nám, ale i účinkujícím
z dalších zájmových uměleckých seskupení
své prostory. Jak ve stručnosti popsat tento
„ohňostroj“ rozmanitosti a nápaditosti? Snad
jakousi mozaikou slov: neopakovatelná roztomilost těch nejmenších, trocha ostychu a zároveň soustředěné nasazení a odhodlanost,

Děti doslova milují převlékání do různých
masek a kostýmů. Další příležitostí pro tuto
oblíbenou činnost jim bylo filipojakubské
odpoledne, které pro ně s originalitou sobě
vlastní paní družinářky v den pálení čarodějnic připravily.
A co máme před sebou? Náš sportovní
výběr, jak si všichni přejeme, určitě naváže
na úspěchy dubnového hokejbalového turnaje
v Berouně a stejně dobře si povede i v plánovaném pentatlonu družstev, kterého se zúčastní také mladí sportovci ze spřízněných škol
ve Tmani, Karlštejně a Hýskově. Mezinárodní
den dětí oslavíme zmrzlinou, jež se bude ne-

dávka romantiky a humoru, radost z pohybu
a rytmus, ze kterého až běhá mráz po zádech.
To vše a mnohem více se vešlo pouze do jediného květnového odpoledne.
Nesmíme zapomenout ani na naši činorodou školní družinu. Z mnoha jejích aktivit
uveďme třeba vycházku s tématem „uklidíme
svoji obec“. Kluci a děvčata vyzbrojeni pevnými rukavicemi jako o závod vysbírali odpadky podél břehu potoka od školy až k fotbalovému hřišti. S jakými hračkami si hrály
děti v minulém století anebo ještě dříve a jak
se vlastně žilo na šlechtickém sídle? O tom
se děti dozvídaly během dvou prohlídkových
okruhů na zámku Hořovice, kam se svými
vychovatelkami také zamířily. Velikonoční
tvořivé dílny spojily dohromady šikovné ruce
našich ratolestí a několika laskavých členek
sdružení nižborských zahrádkářů. Patří jim
náš srdečný dík za jejich velmi vítanou přítomnost a kreativní přínos napříč generacemi.

jen mlsat, ale přímo u nás ve škole i vyrábět.
Nebudou chybět ani soutěže a hry. Chystáme
se ještě na dvě divadelní představení, nejprve
uvidíme a uslyšíme skupinu RAK a poté divadlo z Hradce Králové.
Ač neradi, budeme se muset rozloučit s našimi milými páťáky. Jedním z dárků na rozloučenou by pro ně měl být táborový výlet
s přespáním, kterého se většina z nich už nemůže dočkat. Než jim ale naposledy v naší
škole zazvoní, čeká nejen je, ale i ostatní třídy
ještě kus práce ve školních lavicích a za psacím stolem, aby to očekávané vysvědčení bylo
opravdu zasloužené.
Přestože školní rok ještě dobíhá do své
cílové rovinky, rádi bychom vám všem, kteří naši školu podporujete, kteří jí držíte palce
anebo ji máte zkrátka rádi, již nyní popřáli
krásný čas dovolených naplněný vydatným
odpočinkem! A dětem sluncem zalité a bezstarostné prázdniny!
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Made in Česko - aby mohli skutečně žít
David Sitte z Nižboru se podílí na vývoji moderní endoprotézy
O tom, že my Češi máme obrovskou invenci, nás mohou přesvědčit
významné originální české produkty. V tomto případě z oblasti, která kombinuje medicínu a moderní technologie. V tomto díle našeho
seriálu vám představíme revoluční miniinvazní rostoucí endoprotézu
stehenní kosti, která může zajistit kvalitní budoucí život dětským pacientům s kostním tumorem.
Kostní nádory postihují zejména dětské pacienty, kteří ještě nemají
ukončený růst. Použití standardní – nerostoucí – kloubní náhrady je
v těchto případech nevhodné. U pacientů vzniká mnoho pooperačních
komplikací, ale zásadním problémem je, že takto vyléčená končetina
dále neroste a pacienti se v důsledku operace stávají invalidními. Řešením je pro ně taková endoprotéza, která svojí konstrukcí zajistí růst
neboli prodlužování měkkých tkání, cév, vazů a nervů. Laicky řečeno:
znamená to, že díky rostoucí endoprotéze budou mít pacienti v dospělosti obě končetiny funkční a stejně dlouhé.
Projekt rostoucí endoprotézy stehenní kosti vznikl na základě poptávky lékařů, kteří neměli v naší zemi dostupné a vhodné řešení pro
zvyšující se počet přeživších onkologicky a traumatologicky nemocných dětských pacientů, především s onemocněním skeletu v oblasti
kolenního kloubu. Tyto situace řešili resekcí neboli odstraněním velkých částí poškozených kostí, místo nichž implantovali umělý kloub
nebo hřeb skrz celé koleno v kombinaci s kostními štěpy. Případně
byla řešením amputace končetiny. Ve všech těchto případech vznikalo
mnoho problémů – dětská těla nedokázala přijmout kostní štěp, hrozila infekce… Ale hlavně takto „vyléčená“ končetina dále nerostla
z důvodu odstranění růstových spár a pacienti se v důsledku stávali
invalidními.

Na počátku byla studie

Nápad na realizaci rostoucí endoprotézy vzešel z české společnosti
Beznoska. Díky iniciativě jejího vedení a pracovníků byl řešen vývojový úkol revoluční miniinvazní rostoucí endoprotézy stehenní kosti.
Sama myšlenka na její vývoj vznikla po ukončení studie „Výsledky
přežívání pacientů s osteosarkomem“ lékařů Janíčka, Pazourka a Černého, která hodnotila dlouhodobé výsledky léčby zhoubných kostních
nádorů dvou skupin pacientů léčených v 80. letech minulého století
a na přechodu milénia. Práce byla ohodnocena jako nejlepší publikace
časopisu Ortopedie v roce 2012.
„Práce mimo jiné prokázala, že v současné době např. u osteosarkomu – zhoubného kostního nádoru – pět a více let přežívá 65 % dětských pacientů, kdežto v 80. letech jich naopak do pěti let 70 % umíralo, a to přesto, že docházelo k radikálním operacím – amputacím,“ říká
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc., lékař a v době realizace přednosta
kliniky I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
který se stal odborným konzultantem a garantem projektu.
Vývoj probíhal ve firmě Beznoska za spolupráce poměrně rozsáhlého
týmu. Vedoucím úkolu byl vedoucí vývojové konstrukce Ing. Jaroslav
Fencl a hlavním projektantem Bc. David Sitte. Literární rešerši vypracoval Ing. Tomáš Křivan a analýzy rizik Ing. Jana Čoupková. Prototypy
byly vyráběny ve vývojové dílně pod vedením Stanislava Škrlanta.
Na projektu rostoucí endoprotézy samozřejmě také aktivně spolupracovali lékaři – doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc., doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D., a přednosta kliniky MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.,
z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a také tým specialistů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Endoprotéza na míru

Rostoucí endoprotéza se vždy navrhuje ve spolupráci s lékaři na zakázku dle tělesných dispozic dítěte před odstraněním nádoru nebo jako
výměna za dříve implantovanou nerostoucí náhradu. Nejprve se dle
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rentgenových snímků a CT vyšetření navrhne 3D model a po jeho odsouhlasení lékařem se dohodne cena a zpracuje výrobní dokumentace.
Použité materiály pro výrobu jsou korozivzdorná ocel, titanové a kobaltové slitiny, modifikovaný polymer a plazmou nanášené speciální
povrchy pro lepší přirůstání tkáně kosti k implantátu. Výroba trvá přibližně dva měsíce.
„Implantát je tvořen pevným tělem, jehož délka se určuje podle tělesných dispozic pacienta,“ vysvětluje konstrukci David Sitte. „Obsahuje distrakční mechanismus tvořený globoidním šnekovým soukolím
a pohybovým trapézovým závitem. Do tohoto těla se vkládá modulární systém výsuvných členů. Kolenní kloub je závěsného typu s rotací
a měkkým došlapem artikulačních ploch. Velikostní řada kolenních
komponent byla vyvinuta speciálně pro dětské pacienty na základě
anatomických studií rozsáhlého souboru dětských pacientů. Femorální
a tibiální dříky jsou ryze individuální záležitost každého pacienta. Femorální dřík je kotven kostním cementem v dřeňovém kanálu stehenní
kosti. Tibiální dřík je zasunut do dřeňového kanálu lýtkové kosti bez
kotvení, tím je umožněn přirozený růst zdravé lýtkové kosti. Součástí
implantátu je potřebné instrumentárium umožňující snadnou a bezpečnou implantaci a následné miniinvazní distrakce.“
„Distrakce neboli prodlužování náhrady se provádějí dle předoperačního plánování, predikce růstu a zdravotního stavu pacienta,“ doplňuje jeho slova docent Janíček. „Zhruba jednou za půl roku o pět až
sedm milimetrů za pomoci speciálního distraktoru neboli šroubováku
se stupnicí. Pacient je uveden do celkové anestezie a za pomoci RTG
zesilovače zavede operatér Kirschnerův drát do kanalizovaného šneka
v implantátu. Po drátu provede miniinvazní řez v délce 15 milimetrů
a zavede distraktor. Pět otáček distraktoru znamená 1 milimetr vysunutí.“
Rostoucí endoprotéza stehenní kosti podle jeho slov umožňuje v intervalech, které jsou dány aktuálním stavem růstu dítěte, prodlužování
stehenní kosti a růst cév a nervů ve stejné délce jako na druhé nepostižené končetině.

n S prototypy implantátů (zleva) Bc. David Sitte, hlavní projektant,
Ing. Milan Sekerka, zástupce vedení spol. Beznoska
Projekt Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti se v předloňském loňském roce stal absolutním vítězem soutěže Ceny TA ČR
a získal též ocenění „Český nápad“. Je také nositelem ocenění Vizionář
2017 od sdružení Czechinno.
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Nižborští
zahrádkáři
informují

Je tady jaro, na které každý zahrádkář celou zimu netrpělivě čeká. Proto i naše organizace ožívá. Dovolte nám podělit se s vámi
o naše radosti. Počátkem března se konala
naše výroční členská schůze. Seznámili jsme
se s činností za minulý rok a s plány na ten letošní. Protože nejde jen se lopotit na zahradě,
pořádáme během roku několik zájezdů.
Ten první, do botanické zahrady v Praze–
Troji, se uskutečnil 3. května. 23. srpna vyrazíme na výstavu květin v zámecké zahradě
v Čimelicích. Věříme, že ve spolupráci s naší
baráčnickou obcí se uskuteční i zájezd na Jablko roku do Litoměřic. Připojíte se k nám?
Moc by nás to potěšilo! Přihlásit se můžete
u paní Vosykové nebo paní Hlaváčkové.
Stalo se již tradicí, že koncem roku pořádáme na zámku v Nižboru velkou výstavu –
zapište si, že ta letošní proběhne od pátku 22.
do neděle 24. prosince. Jsme přesvědčeni, že
bude příjemným oživením začátku zimy i vítaným pozastavením v předvánočním shonu.
A opět samozřejmě uvítáme, když nám i vy
přispějete svými výrobky a výpěstky. A děkujeme tímto i dětem a paním učitelkám z naší
školy a ze školek Sluníčko a Makovičky!
Rok co rok nám totiž naši zámeckou výstavu
oživují svými nápady a výstava tak získává
na kráse.
Vážení a milí občané, pokud si říkáte, že
by pro vás bylo fajn se našich akcí zúčastnit,
nebo se dokonce připojit jako náš člen, s největší radostí vás mezi sebou uvítáme. Hezké
léto přejí vaši zahrádkáři.

3. května: Zájezd nižborských zahrádkářů do Troje

Zamířili do Botanické zahrady hl. m. Prahy v Praze–Troji. I když perla zahrady – Fata Morgana – nestojí zrovna za rohem parkoviště, ale vysoko ve svahu nad ním, neváhali se do ní vydrápat po nesčetných schodech. Odměnou jim byl úžasný pocit, že se ocitli v tropickém pralese
nebo v jiné exotické krajině plné botanických a zoologických zázraků a zvláštností. Včetně poletujících krásných motýlů. U všeho jsou odborné popisy a je toho tolik, že do jedné hlavy se to
nikdy nemůže vejít. Potěšil i panoramatický výhled na matičku Prahu, a navíc několik vytrvalců
stihlo i letmou prohlídku malebného trojského zámku s úžasně vymalovanými rozsáhlými sály
a zajímavou expozicí archeologických nálezů umístěnou ve sklepení.

16. května: Další výlet jako vždy vydařený

Na vlastivědné zájezdy a do divadla se jezdívalo „se sklárnou“, nyní „s obcí“. Skalní nižborští turisté to klidně zaměňují, protože pořád jezdí s obětavou organizátorkou Jitkou Bornovou. Jen místo
Sdružení zaměstnanců sklárny Nižbor dnes zájezdy dotuje ze svého rozpočtu obec Nižbor. Účastníci
květnového výletu zamířili do barokního zámku Krásný Dvůr, rodového sídla Černínů, přestavěného z bývalé středověké tvrze. Návštěvník v něm projde komnatami s dobovým vybavením a pak
může obdivovat krásu jednoho z nejstarších a nejcennějších anglických parků u nás. Škoda že počasí
příliš nepřálo romantické procházce jeho pěšinami. Dalším cílem byl zámek v Klášterci nad
Ohří, kterým výpravu provázela sympatická
mladá průvodkyně. V zámku bylo co obdivovat – je zde totiž museum porcelánu s ukázkami
světově proslulých výrobků zdejší porcelánky
od pohárků přes jídelní servisy až k obkladům
krbových kamen. A opět vábil k procházkám
anglický park s vzácnými dřevinami, zajímavými plastikami a stavbičkami. Nedaleko zámku
vyvěrají léčivé prameny Kyselka a Evženie
a kolem nich byly založeny Lázničky. Spokojení se vraceli účastníci domů, a kdo chtěl, stihl
ještě v sále hotelu Praha Talentiádu.
Jitka Bornová, Jan Lukeš

strana 11

Nižborský List

Pochod s oslavou turistů
zakončený Svatojanskou poutí
Vydejte se v sobotu 22. června na památeční procházka z Tetína přes Beroun do Svatého Jana pod Skalou. Vychází se v 9:30
od fary na Tetíně, nebo se můžete připojit
v 10:15 v Berouně před vlakovým nádražím.
Pochod je malou vzpomínkou na obětavost tetínského faráře K. Dvorského, který
zde v letech 1959 – 2000 působil a dvakrát
týdně chodil pěšky do Svatého Jana pod Skalou, aby zde sloužil mši svatou. Je i příleži-

tostí zúčastnit se programu tradiční Svatojánské pouti. Letos bude navíc pochod probíhat
po trase a souběžně s oslavami Klubu českých turistů u příležitosti 130 let od vyznačení první turistické cesty, konkrétně červeně
značené cesty Vojty Náprstka. Hlavním dějištěm této akce se stane obec Svatý Jan pod
Skalou, kde bude pro všechny výletníky připraven bohatý kulturní a turistický program
či tradiční Svatojanská pouť.

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému
Vás zvou na
Foto: Pavel Paluska

pátek 14. června
2019
od 9:00 do 16:00

kemp na Hrázi, Beroun - Závodí

Den BeZPečí

PrograM:
l 9:00 - 9:15
l 9:20 - 9:40
l 9:50 - 10:10
l 10:20 - 10:40
l 10.40 - 11:20
l 11:30 - 11:50

zahájení - zástupce města Beroun , PČR, HZS,
ukázka - sebeobrana - MP Beroun a Hořovice
ukázka výcviku sl. psů - psovodi PČR
ukázka zadržení pachatele - ZJ Středočeského kraje
ukázka zásahu - HZS Beroun a Poříční oddělení Labe
ukázka techniky - Dálniční oddělení Rudná

l 12:00 - 12:20
l 12:30 - 12:40
l 12:50 - 13:10
l 13:20 - 13:40
l 13:50 - 14:20
l 14:30 - 15:00
l 10:00 - 14:00

ukázka výcviku sl. psů - psovodi PČR
ukázka zadržení pachatele - ZJ Středočeského kraje
ukázka techniky - Dálniční oddělení Rudná
ukázka - sebeobrana - MP Beroun, Hořovice
ukázka výcviku psů
- Základní kynologická organizace Beroun
ukázka zásahu - HZS Beroun a Poříční oddělení Labe
na místě vrtulník letecké služby PČR

Vacková
mistryní světa!
V Innsbrucku v Olympic hall se konal
světový šampionát kickboxu, kterého se zúčastnilo 32 zemí. Valentina Vacková bojovala
v kategorii juniorek do 18 let ve váze -56 kg
v disciplíně K1. Vyhrála celou kategorii a získala pas. Do finále se probojovala s rumunskou šampionkou a mistryní světa Andreeu
Cebuc, kterou porazila 3:0.

celoDenní PrograM:
l 9:00 - 16:00
l 9.00 - 16:00
l 9:00 - 16:00
l 9:00 - 16:00

BESIP nárazová plošina s následným otočením vozidla kolem osy
Autoškola Zavadilka a BESIP Středočeského kraje, jízda zručnosti dětí na kolech, simulace opilosti řidiče, testy z pravidel silničního provozu
ukázka techniky HZS a techniky PČR (moto, Superb, služební vozidla)
prezentace zúčastněných - Dům dětí a mládeže Beroun (střelba ze vzduchovky), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
Český červený kříž, Magdaléna o. p. s., Pro zdraví 21 z. ú., Krajská hygienická stanice středočeského kraje, Četnická stanice Nová Huť
pod Nižborem, Rehabilitační nemocnice Beroun

www.bezpecnyberoun.cz
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