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Dodržujte vyhlášky, v Nižboru nežijete sami
Vážení občané, s blížícím se obdobím léta
vás opětovně žádáme o dodržování obecně
závazných vyhlášek, které jsou pro toto období
nejaktuálnější. Jedná se o dodržování:
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o pohybu psů na veřejných prostranstvích

Tak jako v řadě jiných obcí, i u nás platí, že
na veřejných prostranstvích v zastavěné části
obce a na všech cyklostezkách je možný pohyb
psů pouze pod dozorem doprovázející osoby
a vedením na vodítku. Věříme také, že všichni
„pejskaři“ budou nadále natolik slušní, že bu-

3. ročník

Bitva NIŽBOR
festival

18.6.2016

otevřené historie
Hlavní mediální partner:

Hlavní partneři:

-Po celý den je možno shlédnout prezentaci vojenské techniky
-Velké dobové tržiště, historická řemesla, tradiční občerstvení
-Mnoho pyrotechnických efektů, profesionální ozvučení
-Parkování zdarma, WC zajištěno
Bohatý celodenní program pro celou rodinu

pořadatel akce:

11.h – otevření areálu BOHATÝ PROGRAM PRO VŠECHNY
návštěvy sklárny Rückl crystal , šermířská představení, tance,
divadlo, workshopy pro děti i rodiče….
15.h – BITVA na téma Vikingové proti Křesťanům (bitvou
provází herec Tomáš Hanák).
le
16.h – další programy… střelci, jak se žilo vojákům za 1.světové
yvate
tní ob adech
války, vojenská technika a zbraně.
s
í
m
....pro becních úř odej.
20.h – večerní BITVA – pohanský rituál.
o
pr
je na něný před
21.h – zahrají CHILLIGUNS-ROCK ELECTRONICA
d
o
h
ý
22.h – ohňová show, ohňostroj…poděkování a rozloučení.
zv

partneři akce:

dou důsledně odklízet exkrementy po svých
miláčcích a omezí případné obtěžování sousedů neúnosným štěkotem (prosíme, abyste
na toto dbali zejména během nočního klidu).
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno jednak rušení
nočního klidu, který je (od 22.00 hod. do 06.00
hod.) a používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou denní dobu.
Sekat trávu, řezat dřevo a používat jiné
hlučnější stroje můžete:
Ve všední dny a v sobotu po celý den do 20
hod., v neděli od 9.00 do 12.00 a od 15.00
do 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky, které mohou ale připadnout
na jinak „všední den“) jsou hlučné činnosti
po celý den zakázány.
Obecně závazná vyhláška obce Nižbor
č. 2/2009, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Nižbor.
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné
materiály, a to pouze ve dnech, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby
nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli nebo
ve státní a ostatní svátky po celý den.
Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno
na hasičský záchranný sbor.
Obec Nižbor

Tonery pomohou Klubíčku

Pokud chcete pomoci Klubíčku Beroun,
o.p.s. (poskytovateli sociálních služeb), můžete odevzdávat použité tonery do sběrného
boxu umístěného v chodbě na OÚ. Z každého
takto odevzdaného toneru získává Klubíčko
Beroun, o.p.s. určitou finanční částku.

Jak řešit krizové situace
časy jsou pouze orientační, bude upřesněno při vstupu do areálu, změna programu vyhrazena, program za každého počasí

www.nizbor-bitva.estranky.cz

Na webových stránkách obce www.
obecnizbor.cz jsou v oddíle Rizika
a nebezpečí uvedeny výstrahy, rady
a informace pro veřejnost, jak řešit
krizové situace, které mohou nastat.
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Knihobudka

V nejbližší době bude bývalá telefonní budka přeměněna na knihobudku.
JAK BY TO MĚLO FUNGOVAT?
Máte doma pěknou knížku, kterou
už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do KnihoBudky a vyměňte za jinou. Nebo ji tam prostě
jen nechejte, ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudka zkrátka slouží
k bezplatnému půjčování a vyměňování knih - nespleťte si ji, prosím, se
sběrnou starého papíru. Obecní úřad
vám přeje příjemnou četbu!
Obec Nižbor

n Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do akce „Uklidíme Česko“. Velké poděkování si zaslouží zejména manželé Burianovi ze Žloukovic, kteří sesbírali neuvěřitelné
množství odpadu.

Usnesení č. 1/2015 z jednání Zastupitelstva
obce Nižbor konaného dne 7. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Nižbor:
1) Schvaluje:
n Vítěznou firmu na realizaci akce: Zámek Nižbor, st.p.č. 151/6 – předzámčí, JZ
nároží, oprava střechy, krovu a stropů pod
ním firmu Lareno s.r.o, Vlkovec 77, 257 24
Chocerady, IČ 26447002 a na akci Nižbor
- výstavba výtahu v budově OÚ firmu Václav Kestler – BAU KONEX, IČ 16681436,
Hornická 630, Tlučná (za splnění podmínek
uvedených v zaslané výzvě ze dne 7.3.2016)
a schvaluje uzavření smluv o dílo s těmito
vybranými firmami na realizaci výše uvedených akcí – bod 4 c zápisu.
n Výsledky inventarizace obecního majetku
za rok 2015 – bod 5 zápisu.
n Rozpočtová opatření č. 2 – bod 6 zápisu.
n Záměr úprav části pozemku p.č. 4/1 v k.ú.
Žloukovice – bod 7 zápisu.
n Návrh zadání změny č. 4 územního plánu
obce Nižbor – bod 9 zápisu.
n Podání žádosti o provedení komplexních
pozemkových úprav – bod 10 zápisu.
n Odložení projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 629 v k.ú. Nižbor dle
podmínek uvedených v bodě 12 a zápisu.
h) Směnu pozemků v k.ú. Stradonice (směna nově odděleného obecního pozemku
p.č. 140/14 o výměře 369 m2 za nově oddělený pozemek p.č. 113/3 o výměře 2548
m2). a doplatkem ze strany obce ve výši
do 5.000,- Kč se Strojírnami Poldi, a.s., Dubská 243, Kladno – bod 12 b zápisu.
n Bezplatnou Směnu pozemků v k.ú. Nižbor
(směna části obecního pozemku p.č. 452/19
o výměře cca 120 m2 za část pozemku p.č.
444/7 o výměře cca 80 m2, který je součástí
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komunikace) s paní Martinou Bednářovou,
nar. 22. 7. 1982, trvale bytem Dobrovského
385, 266 01 Beroun – bod 12 c zápisu.
2) Nesouhlasí s projektem protipovodňové
ochrany dolní Berounky zahrnující studii
na vybudování retenční nádrže (Vodní dílo
Křivoklát) – bod 13 zápisu.

FOTOSOUTĚŽ aneb CO ZOOM DAL
S omluvou za pozdní připomenutí oznamujeme, že obecní fotosoutěž proběhne
i v tomto roce.
Jak jistě víte, z vybraných snímků minulých ročníků vznikl opravdu krásný nástěnný kalendář, který stojí za to mít doma nejen jako připomínku úspěšné soutěže
a důkaz schopností a citu zúčastněných fotografů-amatérů, ale i jako jakési album
originálních pohledů na naši obec, kraj i svět – kalendář je stále k mání na OÚ, v této
chvíli za symbolických 20,- Kč.
A letos? Inu, CO ZOOM DAL – tedy důraz na detail, neobvyklý pohled na jinak
opomíjená, nenápadná či zdánlivě neatraktivní místa, zákoutí, předměty, tvary, přírodu. Nebojte se snímků, které působí abstraktně, kompozic, skvrn, odrazů ve vodě,
ve skle, prosté hry barev, světla a stínu... Ale samozřejmě budeme mít radost – jako
každý rok – z každé zaslané fotky. Fotografie v digitální podobě zasílejte na mail
obec.nizbor@telecom.cz – nezapomeňte označit předmět mailu: FOTOSOUTĚŽ.
Uzávěrka bude koncem září, vyhlášení proběhne v první polovině října v restauraci
Zastávka. Držíme palce – a Vy prst na spoušti fotoaparátu!
OÚ Nižbor

Nižborští zahrádkáři
informují
Letošní zámecká výstava zahrádkářů
v Nižboru se bude konat v předvečer adventu,
ve dnech 25. – 27. listopadu 2016 od 10 do 17
hodin, se zaměřením na VÁNOCE. Bude opět

hostit návštěvníky, vystavovatele i prodejce.
I naše veřejnost se může zapojit a pochlubit
se úspěchy své pěstitelské činnosti a v týdnu
před zahájením výstavy dodat do soutěže svá
jablka, uvítáme i rukodělné a tvořivé výrobky
s vánoční tématikou, z nichž tři nejhezčí budou oceněny. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zahrádkáři v Nižboru
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Žloukovické
cesty
V letošním i loňském roce zajistila nižborská obec podstatnou část cest ve Žloukovicích jejich vyasfaltováním nákladem
zhruba 1,2 mil. Kč., za což je nutno vyslovit
mimořádné uznání. V současné době probíhá značně složitá oprava cesty pro pěší
na Kamýk. Cena za tuto opravu také lehce
převýší částku 1 mil. Kč.
Při této příležitosti lze zavzpomínat
na dřívější léta, tedy když se v roce 1937
přistěhoval z Nezabudic do obce řídící učitel a správce školy Václav Šťastný, který zde
působil až do uzavření místní školy v roce
1949. Uvedený pan řídící byl znám jako „veselá kopa“ a na tehdejší místní cesty se vyjádřil následující krátkou básní:
Žloukovice to je obec,
samá jáma, díra, kopec,
nechoďte tam prosím Vás,
zlámete si někde vaz.
Když jdeš večer na procházku,
aby Tě ved na provázku,
bys nezakopl o kámen,
byl by s Tebou hned ámen.
Těch překážek je tam více,
nejhorší jsou ty hnojnice,
do těch můžeš vletěti,
celý týden voněti.
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Vystihl celkem dobře tehdejší stav místních cest, když i v noci zde byla všude tma,
protože elektrické světlo sem bylo zapojeno
až v červenci roku 1947.
Baterku bys dnes v noci nepotřeboval,
protože veřejné osvětlení září v obci po celou noc a je zaváděno i do chatových oblastí.
To by dnes pan řídící musel napsat
na žloukovické vozovky pochvalnou báseň.
Ale jde samozřejmě o logický vývoj.
Jaroslav Šturc

Vážení občané,
k napsání níže uvedených řádků nás vedla naše osobní zkušenost s děním kolem
sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který proběhl v sobotu 14. 5. 2016.
I přes upozornění se opět našli jedinci, kteří:
- odpad složili předem na svozová místa,
- odevzdávali odpad, který vůbec do sběru tohoto druhu nepatří.
Z těchto důvodů bude obec nucena přistoupit k razantnějším opatřením, kterými
mohou být např.:
- monitorování svozových míst před konáním sběru,
- zpoplatnění za odevzdání některého druhu odpadu.
Upozorňujeme všechny občany, že během celého roku mohou veškeré elektrospotřebiče (které jsou kompletní) bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře Technických
služeb Beroun.
Po – Pá 7:00 - 17:00
So
8:00 - 13:00
Podrobné informace vč. informací o cenách:
Odpovědný pracovník:
Jiří Patera
Tel: 311 548 211, 311 548 226, E-mail: sberny.dvur@tsberoun.cz

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Program:

skladby z písňové, duchovní a operní tvorby
W.A.Mozarta
Účinkují:

Hana Řípová soprán
Lenka Šmídová-Farkačová mezzosoprán
Jiří Zápotocký baryton
Miroslav Navrátil klavír
Průvodní slovo: Jiří Zápotocký
	
  

Cestou necestou
poputujeme za pohádkou
T.J. Sokol Nižbor Vás zve v sobotu
25. 6. 2016 od 9:00 – 11:30 na „Pohádkovou cestu“.
Cesta bude startovat u mateřské
školky v Nižboru (kousek nad obchodem COOP) a probíhat cestou kolem
potoka až na fotbalové hřiště. Pro děti
bude připravena cesta plná pohádkových postav a soutěží. V cíli na děti čeká
odměna za splnění soutěží, malování
na obličej, diskotéka, každé dítě dostane
jednoho buřtíka na opečení a také zde
bude otevřený stánek s občerstvením.
Vstupné 30 Kč. Výtěžek z akce půjde
na vybavení naší tělocvičny.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2016

Na zámcích Kuks a Ratibořice v Babiččině údolí
Ve čtvrtek 12. května se znovu vypravili za poznáním turisté z řad zaměstnanců
zdejší sklárny a další občané obce, tentokrát
do kraje Boženy Němcové. Zájezd se opět
skvěle vydařil. Přispělo k tomu ideální slunečné počasí, neucpané silnice i šikovné
průvodkyně na zámcích. A jako vždy se

Cestování s dětmi
do zahraničí

Věděli jste, že:
➦ také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen
do států EU, ale i do dalších států: Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu,
Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
➦ pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
➦ doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
➦ dětem do 15 let vyřizuje občanský
průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,

J

o spokojenost účastníků postarala osvědčená trojice paní a pan Spalovi a obětavá organizátorka paní Jitka Bornová. Ta už uvažuje
o dalším zájezdu na sklonku léta, možná
v září, zase do některého zajímavého koutu
naší krásné země.
Text a foto J. Lukeš
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy l až 22),
➦ lhůta pro vydání občanského průkazu
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč
pro děti do 15 let,
➦ i nově narozené dítě musí mít pro cesty
do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) - rodný
list dítěte není cestovním dokladem.
Více informací na: www.mvcr.cz/cianek/
osobni-doklady
*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016

ídelníček na chatách bývá pestrý. Většina osadníků využívá
svých políček a zahrádek k pěstování různých ovocných a zeleninových produktů. To samozřejmě vyhovuje kuchařkám a posléze
nedočkavým strávníkům. Příroda a okolí naskýtá velké množství pamlsků a poživatin. Takové houbové
menu upravené na několik způsobů
je doslova rájem chuťového smyslu.
Řeka Berounka přispěje něčím,
co každý den není ve městech běžné
na jídelníčku. Ryby smažené, grilované, obalované i nakládané jsou
pochoutkou většiny osadníků.
Vzpomínám si na jeden gurmánský den u kamarádů Andreje
a Handy. Po bujarých oslavách na posvícenské zábavě, která se protáhla až do ranních hodin, přemohl nás všechny spánek a únava. Já
jako první vstávajíc okolo poledne jsem chtěl připravit nějaký ten
gábl, který by určitě přišel všem vhod. Vše, co jsem našel k jídlu v ku-

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

chyňce a komoře k výtvoru díla pod názvem „Stradonický sajrajt“. Vše
to proběhlo na bázi omelety, prostě co dům dal. Sám velký a populární kuchař Zdeněk Pohlreich by žasnul nad mým výtvorem. Velká
kulinářská show se odehrála během pár minut. Kamarády vzbudila
táhnoucí se vůně. Ve třech nám
to šmakovalo, až se dělaly boule
za ušima. No a samozřejmě velká žízeň, ta musela zákonitě přijít po takovém pamlsku.
Má záliba se ostatně netýká jen jídla, ale i piva a vína, jichž jsem
býval velikým milovníkem, a mnozí stále jsou. Nemusí zůstat jen
u velkých obědů a večeří. Různé ovocné poháry z místních zdrojů
a doplněné třeba zmrzlinou a šlehačkou, to je též chuťový zážitek.
Prostě na chatách a chalupách chutná.
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Razímová Marie 		
Dvořáková Jindřiška
Krátký Lubomír		
Milfait Miloš		
Stuna Zdeněk 		
Skuhrovec Václav
Landová Milena		
Kravec Jan		
Vaniš Petr		
Kučera Vladislav		
Dejnožková Jiřina
Ondráček Bohumír
Malá Marie 		
Benedyktová Věra
Šturcová Anna		
Pipiška Ladislav		
Beránková Věra 		
Červenka Jiří 		
Mrkáčková Helena
Jonáš Václav		
Mošnová Jana		
Bornová Jitka		
Balín Václav 		
Baráthová Jolana		
Růžičková Jana 		
Malá Jolana		
Bazík Jindřich		
Boušková Marie		
Květinová Marta
Skuhrovcová Vlasta
Malcová Hana		
Chaloupková Jana
Vaňková Olga		
Dušková Jaroslava
Chvojková Eliška
Sevald Jaroslav		
Kroftová Květoslava
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Jak se dá strávit jarní nedělní odpoledne aneb Fitness maraton
Začalo to nevinným dotazem: „Chystáte
nějaký maraton?“ Nevěděla jsem, ale odpověděla jsem ANO. Aniž bych o tom vlastně dříve přemýšlela. A tím jsem se upsala.
Vymyslel se termín, místo provedení v Niž-

boru bylo jasné hned - sokolovna, příprava
programu a hlavně nalákat ty, které celý maraton vytváří – „cvičenky“.
2 hodiny, to zvládne každý. Naplánovaly
jsme si hodiny 3. Pokryly jsme akčně celé
odpoledne a vznikl i prostor ke zpestření
se sportovními tématy a aktuálními trendy
v kosmetice.
15. 5. 2016 proběhl v sokolovně Nižbor
Fitness maraton. Program klapl bezvadně.

A hlavně - všechny jsme to zvládly! Náplní
fitness maratonu byly 3 typy cvičení (TABATA, kruhový trénink, kardio posilování
celého těla s využitím vlastní váhy - CORE).
Začátek byl zpříjemněný krátkou inspirací místní kosmetičky
Míši Davidové, která
nám dala typy ke sportovnímu líčení. Pak už
to přišlo, první pokořená skupinová TABATA v Nižboru (je to
velmi intenzivní cvičení - 4 cviky, které se
8x opakují, interval 20
vteřin, 10 vteřin pauza, celkem 20 minut
v pohybu s maximálním nasazením). Ani
líčit jsme se nemusely
– barva v obličeji byla
opravdu zdravě červená. Další cvičení po tomto drilu už byla
pohodička (jak říkám: „Plážovka.“).
V 18:15 jsme se už chopily připravených
bublinek (prý výborná spalovačka) a vystoupila dětská stradonická taneční skupina
Free Motion, které jsme předaly malý dar
v podobě finančního příspěvku z vybraného vstupného na taneční soutěžní kostýmy. Děti dvou věkových kategorií vyšvihly
nádherné 4 choreografie, se kterými měly

16. ročník rybářských závodů na Berounce v Nižboru
Vidět z nižborského mostu pár rybářů usazených na břehu řeky není v tuto dobu nic zvláštního, ale vidět tam vedle sebe možná stovku prutů trčících z hloučků skalních vyznavačů Petrova cechu, to je vidět jen jednou do roka.
A to při oblíbených rybářských závodech
na Panské louce, připravovaných Místní
organizací rybářského svazu v Nižboru. Závody v letošním roce, v sobotu 14. května,
dá se říct že neměly chybu. 50 přihlášených
závodníků (vloni jich bylo 35), ideální počasí. Hezké a praktické ceny od sponzorů
a pohoda při vyhlašování výsledků. Snímky
to dokazují. Spokojenost účastníků je příslibem, že tradice rybářských závodů v Nižboru hned tak nezanikne.

letos úspěchy i na dvou tanečních soutěžích
(Czech Dance Organization, Taneční skupina roku) a celovečerním divadelním představení v Rock Opeře.
Kdo nezvládl tento první maraton, nemusí
smutnět, chystám fitness posilování s československými hity, sparing cross fitness
(kruhový trénink ve dvojicích) a v září odjíždíme na víkend do nedalekých Tuchlovic.
Tereza – akreditovaná fitness
instruktorka MŠMT, FB: Fitereza

Taneční skupina Free Motion
má za sebou
úspěšnou soutěžní sezónu!
Free Motion se věnuje mnoha stylům současného moderního tance na rekreační
i soutěžní úrovni.

Náplní tréninků jsou jak moderní taneční techniky jako je Hip Hop, Break Dance,
House Dance, Hype, Dancehall, Funky nebo
R´n´B, tak i technické základy tance, balet,
moderna a akrobacie. Tančit zde mohou
děti již od 3 let. Nejprve se učí zábavnou
formou vnímat rytmus, poslouchat hudbu a ovládat své tělo. Postupně se začínají
učit technicky náročnějším variacím a choreografiím. Jsou také vedeny k větší disciplíně a týmové práci. Zkoušejí improvizaci
a vlastní tvorbu, kde si začínají formovat
vlastní taneční osobnost.
V Nižboru má taneční skupina dva soutěžní týmy. V kategorii do 8mi let „Free
Motion MINI“ v letošním roce soutěžilo 12
místních dětí. Natrénovali společně choreografii Let´s Go! A vyrazili na první soutěže ve svém životě. Nikdo z dětí se nezalekl
obrovského publika ani velké taneční stage
a všichni perfektně zatancovali své vystoupení.
Z regionálního kola v Plzni přivezl
soutěžní tým Free Motion MINI 1.místo.
Na krajském kole to byly také zlaté medaile
a na Mistrovství Čech pak úžasné 3.místo!
Starší děti z Free Motion jsou již ostřílení závodníci. V letošním roce dětský tým
natrénoval choreografii Welcome To Miami
a vyrazil do soutěžního klání. Z regionálního kola v Plzni přivezl 1.místo. Na krajském
kole v Praze vyhrál také 1. místo a na Mistrovství Čech pak skončil ve velké konkurenci na krásném 8.místě!
Všem dětem z Free Motion gratulujeme
a držíme palce do další taneční sezóny!
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
Růženky, Labutího jezera a mnoha dalších
v nádherném provedení s bohatými kostýmy uchvátilo všechny děti, největší úspěch
však sklidilo humorné baletní vystoupení
noční hlídky policie. Výlet do Státní Opery
byl na nějakou dobu posledním, protože budovu nyní čeká velká rekonstrukce.

n Exkurze k hasičům
V dubnu jsme jeli do hasičské zbrojnice
do Berouna. Děti si zblízka prohlédly nejnovější hasičskou techniku a některé její
součásti si mohly samy vyzkoušet. Všechny
děti se mohly posadit do hasičského vozu
a prozkoumat jeho vybavení. Po názorném
předvedení, jak fungují speciální nosítka pro pacienty, s nimiž se nesmí hýbat, si
mohly samy přenést své „zraněné“ kamarády. Nakonec přijelo na dvůr houkající vozidlo a děti si zkusily práci opravdickou hasičskou stříkačkou.
n Hurá do Opery
Děti z mateřské školy Sluníčko i z klubu
Makovičky navštívily společně představení Baletní školy Olgy Kyndlové při Státní
Opeře Praha. Bohatý program seznámil
děti s úryvky z nejznámějších baletních děl
i s přípravou budoucích baletek a tanečníků. Ukázky z Louskáčka, Cipollina, Šípkové

Fotbal - mladší žáci U13
Mužstvo mladších žáků pokračuje i v jarní
části sezóny v dobrých výkonech. V základní
části se posunulo o jednu příčku a skončilo
na pěkném čtvrtém místě své skupiny. V současné době bojuje po sloučení berounské
a hořovické části okresního přeboru ve skupině o konečné 5. - 8. místo tabulky. A to je polovina hráčů týmu stále ještě v přípravkovém
věku, hrají tedy o kategorii výš. V okresním
přeboru je celkem patnáct mužstev. Ať jejich
boje skončí jakýmkoliv výsledkem, udělali
během jednoho cyklu velký pokrok, vždyť
v přípravkách se nikdy neumístili v konečném pořadí na lepším než 15. místě na okrese.
AKCE „KOPEME ZA HONZÍKA“
Protože náš život není jen o fotbale, uspořádalo mužstvo mladších žáků během mistrovského utkání proti SK Hudlice dobročinnou
sbírku, jejíž výtěžek byl posléze předán FN
v Motole. Peníze byly určeny na nákup přístroje
pro děti trpící svalovou dystrofií. Díky dobrovolným dárcům, rodičům i klukům ( za každý
vstřelený gól v tomto utkání šlo na účet 200,- Kč
a hráči v utkání vstřelili 17 branek) se podařilo
vybrat úžasných 11496,- Kč. Paní Kubíková,
která má celou akci ve FN v Motole na starosti
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n Poděkování sponzorům
Místní zahrádkářský svaz přispěl mateřské škole na rostliny, které zdobí třídy.
Dárce, který si nepřál být jmenován, přispěl
na vybavení mateřské školy větší částkou
peněz. Všem moc děkujeme!
n Ohlédnutí za zápisem
K zápisu do Mateřské školy „Sluníčko“
přišlo celkem 32 dětí, 28 z nich mělo trvalé
bydliště na území obcí Nižbor, Stradonice,
Žloukovice. Bylo přijato 24 místních dětí.
Všechny děti starší 3 let byly přijaty a dostalo se i na 6 mladších. Situace se výrazně
zlepšuje, poměr nabídky a poptávky se pomalu vyrovnává. V loňském roce se o prázdninách a v průběhu školního roku nakonec
našlo místo pro všechny místní děti. Nechceme nic zakřiknout, ale věříme, že se tak
stane i letos.
n Plavání
Nejstarší děti z mateřské školy se stejně
jako každý rok účastní nepovinného plaveckého výcviku. Výcvik pořádá TJ Lokomotiva Beroun a koná se v Laguně Beroun
- v prostorách dětského bazénu s teplejší
vodou, tzv. atrakcích. Děti jsou rozděleny
byla vybranou sumou ohromena. Níže si můžete přečíst její poděkování.
Závěrem bych Vám, trenérům, všem hráčům, jejich rodičům a divákům fotbalového
utkání, kteří přispěli jakoukoliv částkou nebo
hráli pro dobrou věc, ráda poděkovala.Velice si
vážíme toho, že se najdou lidé, kteří pomáhají
na správném místě. Váš příspěvek bude připsán
na účet Kliniky dětské neurologie 2. LF UK
a FN Motol a po nastřádání celé částky bude
zakoupen přenosný spirometr. Přístroj potřebujeme nejen pro Honzíka, který se na této
kampani podílí, ale i pro všechny ostatní děti
s dechovými obtížemi. Na neurologii se jedná
především o děti trpící svalovou dystrofií, která se projevuje pomalu se zhoršující svalovou
slabostí, a proto jsou děti upoutány na invalidní
vozík. Další fází této nemoci je rozvoj srdečních
obtíží a dechové nedostatečnosti. Děkuji vám
všem, přeji mnoho sportovních úspěchů, hodně
gólů a především radost ze hry.
Marie Kubíková za tým fundraisingu
K tomuto poděkování se připojuje i tým mladších žáků, jsme hrdí, že hrajeme za Nižbor.
DANUBE CHALLENGE CUP
Ve dnech 13. - 15. 5. se mužstvo mladších
žáků SK Nižbor zúčastnilo mezinárodního
turnaje Danube Challenge Cup v Gerasdorfu
u Vídně. Celkem se turnaje zúčastnilo v různých

do dvou skupin a uči se plavat pod vedením
zkušených instruktorek.
n Co nás čeká?
Po společném fotografování (držte prosím palce, ať nám svítí sluníčko!) budeme
slavit Den dětí. Na školní zahradě budou létat draví ptáci. Kromě toho, že se podíváme
na ukázky sokolnické práce, se také dozvíme něco o životě těchto nádherných ptáků.

Z letošního Mezinárodního Loutkofestu
k nám přijede loutkové divadlo - tentokrát
z Finska. V lese za Nižborem nás čeká celodenní dobrodružný program, který pořádají
Lesy ČR.
Nezapomínáme ani na historii - interaktivní představení pro děti nazvané Po stopách krále Karla IV. nás seznámí s životem
našeho nejvýznamnějšího panovníka. Zejména u nejstarších dětí je program do konce školního roku opravdu nabitý, protože
mezitím musejí stihnout plavání a polodenní výlety do okolí mateřské školy.
Kolektiv MŠ Sluníčko
věkových kategoriích okolo padesáti týmů z celé
Evropy. V naší kategorii U13 hrálo týmů patnáct,
jediným účastníkem z Čech byl tým SK Nižbor.
Účast na turnaji měla být poděkováním našim hráčům za jejich snahu, bojovnost a velké
nadšení, které předvádějí v zápasech. Nešlo ani
tak o sportovní výsledek, jako o to, umožnit klukům zažít, jaké to je hrát velký fotbal. Postupně
se utkali se soupeři ze Srbska, Německa, Polska,
Rakouska a Maďarska. Soupeři byli lepší než my,
vyhráli jsme jediný zápas. Kluci se však vždy
rychle otřepali a turnaj si užili. Největším zážitkem byl určitě zahajovací ceremoniál, průvod
všech účastníků turnaje městem,kdy kluci hrdě
kráčeli pod českou vlajkou, s vlajkou SK Nižbor
v rukou. Stejně tak i závěrečné vyhlášení, kdy
všichni obdrželi medaile UEFA RESPECT.
A pro trenéry a rodiče byly hezké i okamžiky, kdy si kluci nehledě na jazykové bariéry domluvili zápas s místní omladinou, který se hrál
jen tak na asfaltovém plácku za hřbitovní zdí.
A spontánní soutěž ve střelbě penalt s hráči Interu Bratislava. Z turnaje si kluci určitě odvezli
zážitky na celý život, vždyť kdy se jim opět něco
takového podaří.
Děkujeme sponzorům a vedení oddílu za dárkové předměty pro mužstva soupeřů, za výhodné zapůjčení dodávky. Děkujeme rodičům, že své
děti podporují a účast v turnaji jim umožnili.
Jiří Langmajer
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Akce ZŠ Nižbor v posledním čtvrtletí školního roku
Poslední tři měsíce vyučování mají děti ze
ZŠ Nižbor, kromě vyučování, připravený bohatý program plný kulturních, sportovních
a vzdělávacích akcí. 18. – 20. dubna se vybraní
žáci z 1. až 5. třídy zúčastnily v Berouně turnaje škol v hokejbalu, který v poslední době
zaznamenává vzrůstající popularitu u dětí, ale
i u dospělých. Žáci naší školy obsadili pěkné
6. místo. V měsíci dubnu také naši druháčci
zahájili povinnou plaveckou výuku. Bude trvat až do posledního týdne vyučování. Jednou týdně si děti místo učení přinesou plavky
a vrhnou se do bazénu stejně nadšeně jako
se vrhají každý všední den např. na písemku
z matematiky.
Krásný kulturní zážitek jsme měli v pátek 28. dubna na akci Hudební mazec SZUŠ
Dr. Lidinské. Koncert žáků umělecké školy
v sále pojišťovny v Berouně měl úžasnou atmosféru, která se jen tak nezapomíná. Je pěkné vědět, že známé české přísloví „Co Čech, to
muzikant“ pravděpodobně stále platí. Měsíc
duben nám, kromě „sportovního“ počasí“ přinesl také krásné 3. místo z meziškolní soutěže
atletické všestrannosti žáků pořádané na ZŠ
ve Tmani. Náš ústav reprezentovali vždy dva

zástupci ( dívka a hoch) z každé třídy. 16.
května jsme se s dětmi z 1. až 3. třídy vypravili
za Kelty. Zámek Nižbor totiž pořádal krásnou
vzdělávací akci o životě Keltů. Děti si mohly
po vzoru vlastnoručně umlít mouku, upéct

z ní placky a samozřejmě si je sníst. Dále se
dozvěděly zajímavé věci o keltské kultuře, stylu oblékání, bydlení a celkovém způsobu jejich
života.
Dne 23. května nás čeká školní soutěž
EVVO, která již tradičně prověří znalosti žáků
z ekologie. Zúčastní se jí
vybraní zástupci ze škol
Hýskov, Nižbor, Tmaň
a Karlštejn. V každém
školním družstvu bude
jeden žák z primy, sekundy, tercie, kvarty a kvinty.
Na poslední květnový
den se těší žáci 4. a 5.
třídy, protože místo vyučovaní stráví dopoledne
jízdou na kole na dětském dopravním hřišti
v Berouně.
Dostáváme se k poslednímu měsíci letošního školního roku. Ten bude ve znamení oslav
700. výročí narození panovníka Karla IV. Naše
škola se zúčastní dne 7. června vzdělávacího pořadu „Po stopách
Karla IV“, který proběhne na Obecním úřadu.
Za pouhé dva dny se žáci
vydají po stopách lesních,
protože se uskuteční
„Den lesů České republiky“, kterého je naše škola
tradičně součástí. Děti se
dozví zábavnou a soutěžní formou zajímavé věci
o přírodě a její ochraně.
Letošní školní výlet jsme
se rozhodli navštívit evropské město kultury
roku 2015 – Plzeň. Žáci
1. až 3. ročníku navštíví
ZOO Plzeň, po které je
odborně provede pracovník zoologické zahrady. Žáci 4. a 5. třídy
zažijí na vlastním těle interaktivní výstavu
ve vzdělávacím středisku Techmánie. Školní
rok zakončíme kulturním zážitkem v podobě
kytarového koncertu hudebníka pana Paulíka.

Posledním vyučovacím dnem bude čtvrtek 30.
června, kde děti obdrží výsledek svého celoročního snažení, totiž vysvědčení.
Za pedag. sbor. ZŠ Nižbor
Pavlína Kupková a Pavel Stolín

Gymnastické medaile
z Příbrami
V sobotu 14. května se v Příbrami konal
Župní přebor ve všestrannosti. Sokol Nižbor na této soutěži již podruhé reprezentovaly svěřenkyně místní trenérky gymnastiky
Petry Němečkové. Klání se skládalo ze tří
soutěží – sportovní gymnastika, šplh a atletika. Ačkoli konkurence byla opravdu veliká,
naše děvčata si vedla více než dobře. Julie
Podušková ze Stradonic přivezla dokonce
dvě medaile. Zlatou ze šplhu a bronzovou
ze sportovní gymnastiky. V atletice, které
se naše závodnice zúčastnily spíše pro zpestření, obsadila krásné osmé místo. Zdislava
Brodinová obsadila ve sportovní gymnastice 6. místo, ve šplhu třinácté a v atletice 37.
Laura Karasová se umístila ve všech třech
soutěžích na 17. místě. Julie Andielová, jakožto benjamínek a nejmladší účastnice celého klání, skončila na výborném 25. místě
ve sportovní gymnastice, 27. místě ve šplhu
a 42. v atletice. Přes svůj nízký věk projevila
neskutečnou houževnatost a obstála se ctí.
V kategorii žákyně III Nižbor reprezentovala Amálie Brodinová, která obsadila 7. místo ve sportovní gymnastice, 8. ve šplhu a 12.
místo v atletice.
Skvělých výsledků bylo dosaženo jistě
i díky tomu, že se v minulém roce podařilo
rozšířit vybavení nižborské sokolovny o velkou kladinu. I tak ale ještě některé sportovní
náčiní chybí, aby mladé sportovkyně mohly
lépe trénovat a zlepšovat své výkony. Jedná
se především o odrazový můstek, na který
se zatím nepodařilo sehnat potřebné finanční prostředky. Proto se obracíme na každého, kdo by s dovybavením sokolovny chtěl
a mohl pomoci, ať neváhá a ozve se přímo
Petře Němečkové.
Lenka Kutinová
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Dvorní vlak v Nové Huti

Předkládáme čtenářům záměrně tento text v původní verzi. Snad právě
tak bude možno posoudit tehdejší libozvučnou češtinu a vychutnat si tak
náležitě děj popisující dnes již historickou událost. Ta se odehrála v naší
obci právě před 141 roky. Přestože může tento příběh působit dojmem
lokálního klípku, jistě nepostrádá na zajímavosti a dokládá jak významné osoby, byť na kratičkou dobu, navštívily v minulosti Nižbor.
Jaromír Pecka

Za jednoho krásného červnového dne r. 1875 jevilo se ve stanici Novohuťské hnutí obzvláštní. Již časně
z rána oznámen sem příjezd dvorního vlaku s korunním princem Rudolfem Habsburským, synem to Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka
Josefa I. a jeho mladou chotí Stefanií
Belgickou, dcerou belgického krále
Leopolda II.

Všechen personál nádražní byl
narychlo svolán, aby všude uklízel,
smýčil, rovnal a čerstvým pískem
posypal místo před nádražní budovou, přednosta stanice oblékl
parádní uniformu, rovněž i ostatní
nádražní strážníci vyměnili svůj
všední oděv tím nejlepším a s velkým napětím očekáván příjezd
dvorního vlaku. Když tu pojednou se
objevili také knížecí myslivci se štolbou koňmo a hlásili, že jsou z Lánů
princem Emilem z Fürstenbergu
vysláni, aby králevice doprovodili
do lesního oddělení, kdež byl vyšetřen vejr, kvůli němuž tento zvláštní
vlak z Prahy vypraven.
Bleskurychle roznesla se o tom
všem zpráva po Nové Huti a mnozí ani nelitovali zaplatit 1 krejcar
mostného a přichvátali na nádraží,
aby osobně uviděli tak vzácnou návštěvu, zejména pak korunní princeznu. Někteří si ale vyběhli na cestičky ve stráni pod zámkem, odkudž
mohli dobře a nerušeně pozorovati,
co všechno se bude díti na stanici.
Toužebně očekávaný dvorní vlak
po 8. hod. ranní přijel s korunními
novomanžely v průvodu železnič-

ního vyššího hodnostáře. Dědičný
princ rozloučiv se něžně s chotí svojí
vsedl rychle na kůň a se svým průvodem pak uháněl k Lánům do knížecího lesa, kdežto spanilá choť jeho
odebrala se na blízkou a v ranní
rose zářící louku, aby sobě uvila kytici pestrého kvítí. Na této procházce
ji sledovalo pozorně i několik zvědavých paniček z úkrytu na lesní stráni pod zámkem. Mezi nimiž i paní
Levá, žena obtloustlého pekařského
mistra místního a bratra proslulého
českého sochaře Levého.
Viděla, jak korunní princezna se
zarosenou v krásných šatech plouhá
po louce a zželelo se jí této vznešené dámy. Seběhla honem se stráně
domů, přičísla si vlasy, přehodila
na sebe nedělní šat, uvázala bílou
zástěru a natrhavši ve svojí zahrádce několik nejpěknějších květin, jež
ovinula bílým kapesníkem. Přeběhla přes most za řeku a zamířila
na louku přímo ke Štěpánce, před
kterou se hluboce poklonila a podávajíc jí kytici, pravila: Küss die
Hand, gnädige Frau. Die Leute hier
wissen nicht, was sich gebührt. Ich
bringe ihnen da meine Aufmerksamkeit! /Ruku líbám, milostivá paní.
Lidé zdejší nevědí, so se patří. Zde
Vám přináším svojí pozornost!/
Patrně překvapena touto nenadálou prostosrdečností poděkovala
princezna za květinový dárek paní
mistrové a tato spokojena s výsledkem svého moudrého nápadu vrátila
se zpět, aby podala obšírnou zprávu
ostatním na ní čekajícím sousedkám.
Po ranní procházce ve svěžím
vzduchu a s pestrými kyticemi v rukou přišla korunní princezna opět
na nádraží, kdež vstoupila do dvorního vlaku a po šťastném návratu
svého manžela z vejřího lovu opustili oba dva stanici Novohuťskou.
Událost tato dlouho ještě byla přetřásána a místními mlýnky přemílána, ba ani nechybělo jízlivého koukolu
některé utrhačné sousedky, že paní
mistrová asi jistě počítala na hojnou
odměnu korunní princezny.
Doslovný opis písemného záznamu
této události, pořízený vrchním
stavebním řiditelem knížecího
fürstenbergského stavebního úřadu, Janem Baptistou Urbanem.

n Zleva nahoře: V. Malý, F. Moravec, A. Štulc, J. Suchý, O.Haut, Jar. Jaroš, B.
Rosol. Zleva dole: Kostelenský, J. Rosol, K. Mlíčko.

Historický zápas v kopané
O sportovní činnost ve Žloukovicích se zasloužil v počátku třicátých
let minulého století ředitel Pedagogického nakladatelství v Praze
Antonín Štulc. Postavil si zde chatu, kterou s rodinou dosud navštěvuje dnes již 88letá dcera Běla Paclíková, která se za reprezentaci
republiky stala v roce 1955 zasloužilou mistryní sportu v odbíjené.
Jmenovaný zde z místních chlapců založil družstvo kopané a zajistil též
modrobílé dresy. Hrálo se na louce dnešního pěkného sportoviště, jehož
polovina byla majetkem obce a druhá pak patřila V. Malému. Sestava mužstva je z let 1934-35, kdy byla také vybudována silnice do Nižbora. Žákovské
družstvo z té doby vedl F. Dlouhý (na snímku). Nikde ale není žádný záznam
o sehrání ani jediného mimoobecního utkání.
Až do roku 1947 byly hrány minizápasy mládeže, hlavně s letními tábory
YMCA a SETON, zaznamenané již ve sportovní kronice.
K jedinému a dá se nazvat historickému utkání na velkém hřišti, 9. dubna
1950, kdy z podnětu tehdejšího nižborského fotbalového šéfa Ladislava Krabce došlo „Za Rybníky“ k utkání NIŽBOR B – ŽLOUKOVICE, který se hrál
od 14.00 hod. jako předzápas utkání NIŽBOR A – VSJ RAKOVNÍK. Zápas
skončil 1:1, když za Nižbor dal v 10. minutě branku J. Hnízdil a v 65. minutě
vyrovnal M. Šťastný, když jeho střelu stočil obránce Hubáček do vlastní sítě.
Žloukovice měly převahu a nastřelily ještě dvě tyče a jejich sestava byla: Kulhánek F. – Lulák Z., Tkadlec J. – Marek M., Haut V., Jaroš M. st. – Jaroš J.,
Lemon Vl., Šťastný V., Šťastný M, Šturc J. Jiný zápas Žloukovic nikdy sehrán
nebyl, takže tento lze považovat za historický. V historii nižborského fotbalu
zde hrála celá řada „Žloukováků“, ale nelze předpokládat, že by v brzké době
mohlo dojít k podobnému přátelskému střetnutí.
Jinak trvalým tradičním sportem ve Žloukovicích je stolní tenis, když
hráči nastupují za nižborský Sokol. Největších sportovních úspěchů dosáhli
odbíjenkáři nepřetržitě v létech 1960 – 1975 v krajských soutěžích.
Jaroslav Šturc

n Zleva nahoře: F. Kulhánek, F. Lemon, J Petrbok, J. Nový, F. Dlouhý, V. Kos, A.
Marek, J. Štrougal, J. Mašek. Zleva dole: M. Malý, V. Moravec, V. Konopásek.
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