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Milí občané,
letošní rok se nám se nám právě přehoupl přes
vrchol léta, dětem skončily prázdniny a jejich rodičům dovolené. Jsme moc rádi, že se přes prázdniny podařilo rozšířit prostory základní školy o jednu novou třídu a uvnitř školy provést nezbytné
stavební úpravy ve stávajících třídách. Stavební
práce probíhaly také v mateřské škole, kde se
kompletně předělávala kuchyně. V tomto měsíci bychom ještě rádi opravili povrchy některých
komunikací, a pokud obdržíme dotaci z Ministerstva kultury ČR, opravili bychom v další etapě
na zámku omítky na objektech horního nádvoří.
Tento rok je také významný tím, že slavíme
750 let od první písemné zmínky o obci. Jak jsme
již na začátku roku avizovali, plánovali jsme slavit
toto významné výročí během celého roku, a tak
do této doby jste měli možnost zúčastnit se například zdařilých Slavností piva, tradičních řemesel, historické bitvy, promítání z kinematografu
bratří Čadíků nebo pěveckého recitálu na zámku.
Na mostě je možno si prohlédnout tzv. Mostní galerii a získat základní informace o obci.
Hlavním měsícem plánovaných oslav je září.
Jejich podrobný rozpis najdete uvnitř tohoto listu. Děkujeme všem, kteří se na přípravách oslav
podíleli a věnovali tomu hodně ze svého volného
času. Věříme, že vystoupení účinkujících v sobotu
19. 9. 2015 se vám budou líbit a případné drobné
nedostatky nebo zádrhele velkoryse organizátorům a účinkujícím odpustíte. Ostatně s lepším
nápadem nebo pomocí mohl na základě nesčetných výzev přijít kdokoliv a platí to, co jsme psali
již v Nižborském listu v březnu, že oslavy budou
takové, jaké si je občané udělají.
Přejeme Vám všem, abyste si v pohodě užili
následující období a Nižbor pro Vás byl místem,
kde se Vám, trvale žijícím nebo chatařům a chalupářům, dobře žije a pro ostatní návštěvníky bude
místem, kde se jim líbilo a kam se budou třeba
rádi vracet.
Také Vám samozřejmě přejeme, aby se Vám líbily akce, které jsou pro Vás ještě do konce tohoto
pro naší obec významného roku připraveny.
A kromě přání všeho dobrého snad jen zbývá
poprosit svatého Petra, aby nám zařídil na sobotu 19. 9. 2015 hezké počasí. A vyjde-li to, tak sv.
Petra odměníme pěkným ohňostrojem, který mu
vypustíme k jeho nebeským branám.
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta

Číslo 3 - září 2015

Ročník 11

Oslavy 750. výročí
Nižboru pokračují
V letošním roce 2015 si připomínáme 750 let od první písemné zmínky o naší obci.
K této události jsme připravili s dobrovolníky a spolky působícími v obci řadu akcí. Některé se již konaly a na ty, co jsou před námi, Vás srdečně všechny zveme.

❱❱ Červnová bitva o Nižbor na břehu řeky Berounky přilákala stovky diváků.
Sobota 5. 9. od 14:00 do 16:00 posezení
s hudbou v zasedací místnosti obecního úřadu. K poslechu a dobré náladě zahrají Heligonkáři z Kladna.
Neděle 6. 9. od 17:00 se v zámecké kapli bude
konat slavnostní koncert. Vystoupí smíšený
hudební sbor FENIX, který má v repertoáru
středověkou hudbu. V Nižboru zazní cyklus
písní od Adama Michny z Otradovic, Loutna
česká. Soubor vystoupí v dobových kostýmech a dirigovat bude pan Stanislav Poslušný.
Úterý 8. 9. v 10:00 proběhne ve stradonické kapli vzpomínková akce na spisovatele
Františka Nepila. Na toto datum připadá 20.
výročí jeho smrti. Děti ze ZŠ přečtou úryv-

ky z jeho knih a poté položí na hrob kytici.
Součástí vzpomínkové akce je také výstavka
kreseb dětí.
V sobotu 12. 9. od 21:00 pořádá místní fotbalový klub Posvícenskou zábavu. Kdo rád
tančí a chtěl by vyhrát něco z bohaté tomboly, ať určitě přijde do Keltovny.
Pátek 18. 9. se bude na břehu Berounky
(zhruba v místech pod dětským táborem)
stavět milíř. Jeho stavbu budete moci pozorovat pravděpodobně během celého
dne. Od 18:00 si zde budete moci zazpívat
s harmonikou a kytarou. Milíř bude zapálen
v sobotu 19. 9. 2015 ve 12:00.
dokončení na 3. straně
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Historie výroby
dřevěného uhlí

První zmínka o Nižboru
Klíčovým momentem v dějinách Nižboru je existence původního královského hradu,
díky němuž si letos připomínáme 750. výročí od první písemné zmínky o Nižboru.
I když doba založení hradu bývá uváděna různě, nejjistějším pramenem, o který se lze
opřít, je dosud nejstarší známá listina podepsaná na tomto hradě. Tou byla dne 27. září
1265 listina Přemysla Otakara II., kterou tento král dal Konrádovi z Löwendorfu povolení
k založení města Poličky. Pokud zde král Přemysl Otakar II. podepisoval královskou listinu,
je jasné, že hrad musel již stát a dobu jeho založení je možno klást před toto datum. Jeho
zakladatele historické prameny neuvádějí. Možná že hrad založil jako loveckou stavbu už
jeho otec Václav I., který byl náruživým lovcem a často v lesích v okolí řeky Mže, jak se tehdy
jmenovala řeka Berounka, pobýval.
Ale co je psáno, to je dáno - na základě listiny, kterou zde v onom roce 1265 podepsal
Přemysl Otakar II., „král železný a zlatý“, příznivec stavitelských aktivit, se usuzuje, že právě on je jeho zakladatelem. A historie Nižboru se odvíjí od tohoto data. Ve zmíněné listině ještě není uvedeno jako jméno hradu Nižbor, nýbrž Miessempt, jedna z podob, která se
v průběhu času měnila. V listinách ze 13. století můžeme najít i další varianty jména hradu, např. Miesenburg, Mysemberg, Missembt, Misenburch, Mysenburg nebo i Nyznberch.
Ve všech případech se jedná o německé tvary „hradu nade Mží“. Původní jméno hradu se
postupem času „počešťovalo“ a přes různé tvary jako např. Nyznburg či Nyžburk se nakonec
ustálila jeho česká podoba - nejprve Nyžbor (1785) a nakonec Nižbor (1845).
Na místě kamenného hradu zde pravděpodobně již předtím stával jakýsi dřevěný lovecký hrádek. Pro stavbu hradu byl dokonale využit terén: je vystavěn na protáhlé ostrožně
nad soutokem Habrového potoka a řeky Berounky. Hrad Nižbor spolu s několika dalšími
pevnými královskými hrady a hrádky doplnil ve 13. století soustavu hradů zabezpečujících
přemyslovské knížectví a později královskou moc, jejímž centrem byl původně jen hrad Křivoklát, který stál v samém centru panovnické državy - přemyslovského loveckého hvozdu.
Hrad nesloužil pouze jako lovecké sídlo českých panovníků, nýbrž i jako důkladná pevnost
nejen k zabezpečení královských zájmů v tomto kraji, ale i ke střežení tzv. Královské stezky
podél Berounky, která vedla z Křivoklátu a napojovala se v Berouně na Zemskou stezku.
K hradu Nižboru s největší pravděpodobností patřil i nedaleký hrádek Jenčov v údolí Vůznice, sloužící jako lovecké útočiště a založený zřejmě také Přemyslem Otakarem II.
V době, o níž hovoříme - při podpisu královské listiny - hrál již hrad důležitou úlohu
jako správní centrum pro celý Podbrdský kraj a nahradil tak nevyhovující hradiště v Tetíně.
Purkrabí na nižborském hradu byl vysokým státním úředníkem. Král sem z Tetína převedl
také velmi důležitý úřad trestně-správního královského úředníka: popravce, který dohlížel
na stíhání zločinců a jejich potrestání.
Vrchol slávy zažil nižborský Miessenburg za vlády Otakarova syna, krále Václava II.
(1278-1305). Ten si hrad velmi oblíbil, často zde pobýval, a dokonce zde vedl jednání s významnými domácími i zahraničními osobnostmi a činil důležitá státnická rozhodnutí.
K popisu následující dlouhé, místy pohnuté historie hradu, přestavěného později na zámek, a také historie podzámčí, kde vznikla - po několika změnách názvu - stejnojmenná obec
Nižbor, by se musela otevřít již další kapitola, kterou si můžeme nechat zase na někdy příště.
Nicméně její ochutnávku získáte v nově vycházející knize starých fotografií „Nižbor historickým objektivem“, která kromě pamětnických snímků obsahuje ve zkratce i to nejdůležitější z dějin obce a jejího života.
Na základě knihy Jiřího Topinky: Nižbor - Toulky minulostí. Nižbor, Stradonice,
Žloukovice zpracovala Marta El Bournová

strana 2

Historie pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku spadá do dávné minulosti, do doby
přibližně 500 let př. n. l., kdy přicházejí Keltové a s nimi i vyspělá kultura. Tento národ dal
základ zdejšímu zpracování velmi bohatých
železných rud. Zároveň s primitivní výrobou železa v pecích různých obměn, jejichž
výsledkem byla tzv. železná houba, se rozvíjí
pálení dřevěného uhlí, bez něhož se toto odvětví po dlouhá staletí neobešlo a bylo tomu
tak až do počátku průmyslové revoluce. Dřevěné uhlí bylo po celou dlouhou dobu jediným palivem, které dokázalo železnou rudu
roztavit. Až koncem 18. století se začínají používat první „puldovací pece“ vytápěné černým uhlím, ale k úplnému vytlačení dřevěného
uhlí pro vytápění pecí
došlo až v průběhu 19.
století. I po této revoluční změně při výrobě
železa se dřevěné uhlí
používalo nadále, ale už
jen jako přísada nebo
jako základ cementačních prášků atd. Vedle
tohoto hlavního využití
se dřevěné uhlí používalo při běžných každodenních činnostech jako je kovářství, ale
i v domácnosti, a sice jako náplň do žehliček.
Dokladem o důležitém postavení dřevěného
uhlí ve společnosti je například i pojmenování některých míst, z nichž vybírám pražský
Uhelný trh. Teď ale zpět k Berounce na Křivoklátsko. Zde je výroba dřevěného uhlí tradičně a nepřetržitě zastoupena od dob Keltů
až do současnosti. Vedle již zmíněné kvalitní
železné rudy je to zejména velká zásoba dřeva ve zdejších rozsáhlých lesích, která je příčinou této tradice. Milíře se pálily v bezprostřední blízkosti těžby dřeva přímo v lesních
porostech. Takové využití značné části dříví
bylo v nepřístupných polohách jedinou možností zpracování, neboť lehké dřevěné uhlí se
snadno v koších sneslo k odvozním cestám.
Dodnes je velmi snadné najít ve zdejších lesích stará milířiště, která jsou v terénu snadno patrná jako kruhové rovné plochy někde
ve svahu blízko potoka či studánky. Uhlířskému řemeslu se zde věnovaly celé generace
rodin, umění zakládat a pálit milíře se dědilo
z otců na syny.
Právě pálení dřevěného uhlí v milíři bude
možno sledovat přímo u vás v Nižboru
v rámci oslav první zmínky o této obci, která se může právem pyšnit, že ji tato tradiční
křivoklátská výroba provázela po celou její
bohatou historii.
Milan Cyrus
Obec Nižbor děkuje podniku Lesy České
republiky, s.p., lesní správě Nižbor za pomoc při zajištění stavby milíře.
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Hlavní den oslav připadá
na sobotu 19. 9.
dokončení z 1. strany
Dopoledne bude den otevřených dveří
ve sklárně Rűckl Crystal, a.s. – viz přiložená
pozvánka.
V době od 9:00 do 18:00 bude v malé vodní
elektrárně v Nižboru den otevřených dveří.
Po celý den uvidíte (a možná i někde podle
toho, jak bude vát vítr, ucítíte) doutnající milíř.
Sobotní program zahájí v 11:30 královský průvod, v jehož čele půjde král Přemysl
Otakar II. s královnou Kunhutou Uherskou,
následován dvořanstvem, šermíři a šaškem.
Průvod vyjde od základní školy a dále bude
pokračovat po silnicí směrem na Stradonice.
Za dětským táborem se stočí na cyklostezku
a odtud bude pokračovat kolem sokolovny
na Panskou louku. Ve 12:00 bude na počest
průvodu slavnostně zapálen milíř, jehož stavbu jste mohli sledovat po celý předchozí den.
Předběžně se počítá, že průvod dojde na Panskou louku ve 13:00, kde bude pokračovat níže
uvedený program:

Fotografické vzpomínky k 750. výročí Nižboru
U příležitosti 750. výročí první písemné zmínky vydává obec Nižbor vzpomínkovou
knihu historických fotografií vztahujících se k životu obce a zámku Nižbor. Nese název
„Nižbor historickým objektivem“ a bude slavnostně pokřtěna v rámci oslav 19. září
2015 v 16 hodin na Panské louce.
Kniha nás ve fotografiích přenese na místa, která známe, ale dřív vypadala jinak. Objevíme
i budovy, místa a zákoutí, která už neexistují. Zároveň nám připomeneme tváře a lidi, kteří s námi
stárnou, ale i ty, kteří se již stali součástí historie obce a můžeme na ně už jen vzpomínat.
Fotografie, které kniha přináší, nejsou pouhým dokladem o dějinách obce, nýbrž svědectvím
o životě jejích občanů, kteří ji tvořili a budovali, každé rodiny, která byla a je součástí naší obce.
O užitečnosti takové knihy svědčí i samotný zájem Vás, obyvatel obce, kteří jste pro knihu zapůjčili obrovské množství fotografií, a za to Vám patří poděkování. Sami jste si při jejich hledání
a prohlížení jistě vyvolávali vzpomínky na místa a lidi, které fotografie oživují. Jsme přesvědčeni,
že podobné pocity kniha vyvolá i u všech jejích „čtenářů“: pamětníci se pohrouží do vzpomínek,
ti mladší budou chtít znát příběhy, které se za jednotlivými místy a lidmi skrývají… Mnohé z toho
Vám kniha napoví a navíc - neomezuje se jen na fotografie, nýbrž nastiňuje ve zkratce to nejdůležitější o historii zámku, o vývoji obce a jejích důležitých meznících, významných rodácích a občanech, ale hlavně o životě a osudech jejích obyvatel, kteří spolu s námi tvoří ducha obce Nižbor.
Přijďte společně s autory knihu slavnostně pokřtít a nahlédnout do ní – každý si v ní určitě
najde něco, co ho zaujme. Těšíme se na Vás při oslavách jubilea obce 19. září.

n 13:00 - 13:15 uvítání královského průvodu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SKLÁRNY

n 13:30 vystoupení dětí z Makoviček a MŠ
Sluníčko

RÜCKL CRYSTAL a.s.

n 13:15 vystoupení taneční skupiny Plamínek

n 14:00 pohádka – loutkový soubor Pavouk
n 14:30 vystoupení Duo Bozeman

SOBOTA – 19.9.2015, 10:00 – 15:00 hod.

n 15:00 vystoupení hudební skupiny Třehusk
n 16:00 křest knihy Nižbor historickým
objektivem
n 17:00 - 19:00 koncert Wabiho Daňka

»

PROHLÍDKA SKLÁRNY
S ODBORNÝM VÝKLADEM
/10:00 * 10:15 * 10:45 * 11:15 *
12:00 * 12:15 * 12:45 * 13:15/

»

PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA
A
ENY
ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY

»

KOUZELNÍK PAN KRAVATA –
KOUZELNICKÁ A BALÓNKOVÁ
SHOW /10:30 * 12:30 hod./

»

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
A POSVÍCENSKÉ KOLÁČKY PRO
O DĚTI
ZDARMA

»

OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNO

n 19:30 - 21:30 koncert Brass Band Rakovník
n 21:50 ohňostroj

n 22:00 - 23:00 vystoupení skupiny Bugr
Souběžně s tímto programem na podiu
bude probíhat program v různých částech
Panské louky:
n Dětská dílnička s řezbářem, panem Dobrým. n Bublinář, který tvoří bubliny nevídaných rozměrů. n Tradiční kolotoč a houpačky. n Soutěže pro děti. n Ražba pamětních
mincí. n Po celou dobu programu budou
k dispozici stánky s občerstvením.
Kdo si bude chtít odpočinout od všeobecného veselí, bude mít možnost půjčit si loď
a projet se po Berounce.
Dále je pro Vás připravena v úterý 6. 10.
v 17:00 beseda se spisovatelem Otomarem
Dvořákem a ve dnech 13. - 15. listopadu
budete moci navštívit předvánoční výstavu
zahrádkářů, která se tradičně koná na zámku. Souběžně bude v zrenovovaných prostorách bývalé fary na horním nádvoří zámku
uspořádána výstava obrazů pana Karla Zusky
(1918 - 1990).
Srdečně zveme všechny v sobotu 19. 9.
do historického průvodu nejlépe v historických kostýmech (i doma spíchnutých).
Přípravný výbor oslav

PŘIJDŤE – TĚŠÍME SE NA VÁS!
RÜCKL CRYSTAL a.s.
LÁNSKÁ 141, NIŽBOR, 267 05
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Příspěvek
za pravidelné vyvážení
odpadních vod
Od dubna t. r. je vydán zákaz vyvážet odpadní vody na malé ČOV (týká
se i ČOV v Nižboru). Odpadní vody
je možno vyvážet pouze na větší ČOV
(např. ČOV Beroun). Vzhledem k nárůstu ceny za vyvážení odpadních vod
upravila Rada obce i výši příspěvku
za pravidelné vyvážení odpadních vod,
které poskytuje trvale žijícím občanům,
kteří nejsou napojeni na kanalizaci (jedná se převážně o občany ze Stradonic
a Žloukovic).
Jak vzniká nárok na příspěvek?
1. Nemovitost musí být ve vlastnictví
fyzické osoby.
2. V dané nemovitosti musí být přihlášena minimálně jedna osoba k trvalému pobytu, která se na této adrese
opravdu zdržuje.
3. Nemovitost není možno napojit na kanalizaci (jedná se především
o majitele nemovitostí ve Stradonicích
a Žloukovicích).
4. V daném kalendářním roce musí být
uskutečněny minimálně 3 vývozy odpadních vod z dané nemovitosti.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že majitelům nebo nájemcům nemovitostí,
které splňují výše uvedené podmínky,
bude na základě předložených daňových
dokladů o vývozu odpadních vod, zpětně
proplacena částka rovnající se 15 % z celkově doložených nákladů.
Počátek nároku na příspěvek je
od 1. 1. 2008.
Žadatelé doloží do kanceláře OÚ Nižbor minimálně tři originály dokladů o zaplacení za vývozy v daném roce. Z těchto
dokladů budou pro potřeby obce pořízeny fotokopie a originály budou žadateli
vráceny zpět spolu s příspěvkem.
Příspěvek bude proplácen po předložení dokladů ne starších než 1 rok.
Poskytnutí příspěvku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
12. 12. 2007.
Doplnění pravidel na základě rozhodnutí RO ze dne 22. 7. 2015:
Na základě zákazu vydaného společností VaK Beroun, a.s. ve věci vyvážení
odpadních vod na malé ČOV se ke každému předloženému účetnímu dokladu za vývoz odpadních vod vydanému
po 10. 4. 2015 připočte částka 200,- Kč
(tato částka je míněna za jednu cestu
z místa vývozu na ČOV do Berouna).
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Nahlašování poruch dodávky
elektrické energie
Při posledním déle trvajícím výpadku
elektrické energie jsme od několika občanů
ze Stradonic obdrželi informaci, že operátoři při nahlašování poruchy měli problém
s tím, aby dohledali konkrétní nemovitosti
ve Stradonicích, a dále volajícím tvrdili, že
poruchu ještě nemají nahlášenou (ač prokazatelně v tu dobu jsme již z obecního úřadu poruchu nahlašovali). Bohužel v tomto
případě jde o selhání lidského faktoru a to,
aby operátoři nedohledali v informačním
systému obec Stradonice, je opravdu těžko

uvěřitelné (je však třeba mít na paměti, že
Stradonic je několik a je třeba uvádět, že se
jedná o obec Stradonice u Berouna, případně obec Nižbor, část Stradonice).
Upozorňujeme Vás, pokud budete volat
na číslo 840 850 860 a budete nějakou poruchu nahlašovat tak, že pro případné vyřizování stížností je vždy nutno vědět, v kolik
hodin jste na linku volali a s kým jste hovořili (požádat operátorku o sdělení jména).
Jedině tak lze zpětně vyřídit případnou
stížnost (náslechem uskutečněného hovoru).

Za problémy s vyvážením odpadů
často mohou občané
Vážení občané,
v poslední době se množí problémy, kdy
pracovníci Technických služeb Beroun (dále
jen TS) nejsou schopni zajistit řádné vyvážení
popelnicových nádob z některých oblastí našich
obcí z důvodu zúžení komunikací špatně zaparkovanými vozy, nevhodně umístěnými kontejnery na stavební suť nebo přerostlou zelení.
Důrazně Vás tedy žádáme, abyste věnovali (zejména tam, kde jsou úzké komunikace) zvýšenou pozornost tomu:
- Jak parkujete (zda jste nechali minimálně volný
jízdní pruh kolem Vás v šíři alespoň 3 m a nezaparkovali svůj vůz proti jiném vozu nebo překážce, čímž by došlo ke zúžení komunikace).
- Zda při prováděných opravách vašich domů
vozy stavebních firem nebo kontejnery na stavební odpad někde neblokují nebo nezužují
komunikaci.
- Zda zeleň z Vašich zahrádek nepřerůstá
do komunikace, a pokud tomu tak je, žádáme
vás, abyste si veškerou přerůstající zeleň odstranili. Pokud tak neučiníte, budou nuceni
toto provést naši pracovníci.

Řešení je opravdu jen na Vás, kteří v této
oblasti bydlíte!!
I ve vašem zájmu by mělo být, aby byla komunikace dobře průjezdná v případě potřeby
pro vozidla policie, hasičů nebo záchranné
služby a v úterý i pro pracovníky TS. Je třeba
si uvědomit, že vozidlo TS potřebuje mnohem více prostoru na projetí než osobní auto,
a to jak v ulicích, tak hlavně na křižovatkách
a v zatáčkách.
A není podle nás nic špatného na tom upozornit souseda nebo někoho z dané oblasti, že
špatně zaparkoval, nebo tuto informaci předat
na OÚ, aby se situace mohla hned řešit.
Pokud by nedošlo k zlepšení, bude tuto situaci muset obec řešit oficiálně, např. umístěním zákazových značek. Toto krajní opatření
ale pak díky pár neukázněným lidem postihne
většinu obyvatel v dané oblasti.
I přes velký nárůst počtu motorových vozidel a provozu na místních komunikacích věříme, že za dodržování výše uvedených podmínek je situace řešitelná!!
Obecní úřad Nižbor

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 21. listopad 2015
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE – u autobusové zastávky		
8:15 – 8:30
STRADONICE – na návsi				
8:45 – 9:00
NIŽBOR – Šňárová, na otočce autobusů		
9:15 – 9:30
– na parkovišti u mostu			
9:30 – 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti):
7 staré nátěrové hmoty a ředidla 7 znečištěné hadry 7 výbojky, zářivky 7 odpadní
oleje (max. 10 l) 7 televizory (max. 1 ks) 7 mrazáky (max. 1 ks) 7 ledničky (max. 1 ks)
7 pneumatiky (max. 4 ks) 7 vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky
(max. 2 ks) 7 autobaterie (max. 1 ks)
Eternit odevzdávejte v neprodyšných pytlích (malé množství) !!!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami !!!
ODKLÁDAT MATERIÁL URČENÝ KE SBĚRU PŘEDEM NA SBĚRNÁ MÍSTA JE ZAKÁZÁNO !!!
Obecní úřad Nižbor

Nižborský list

Co jsme se dozvěděli
aneb k čemu také sloužil nižborský zámek

Pan Petr Sevald zavzpomínal na své dětství
a přiblížil nám vyprávění svého otce Jaroslava, který byl vyšším důstojníkem předválečné
a poválečné Československé armády.
Osa nižborského zámku je totožná s osou
přistávací dráhy na starém ruzyňském letišti.
Této skutečnosti si povšimli během 2. světové
války němečtí letečtí navigátoři a dokázali ji
patřičně využít ku svému prospěchu.
Stávalo se, že Praha a její okolí bylo ponořeno do mlhy a nebylo vůbec snadné najít
letiště, natož přistávací dráhu. Někdy také
selhaly navigační přístroje. A tu byla po ruce
jednoduchá pomoc. Stačilo udržet kurz osy
zámku a piloti německé luftwafe, kteří se vraceli z bojových akcí, bezpečně dosedli na zem.
Navíc jim byla nápomocná dočasná letec-

ká naváděcí pozorovatelna v prostorách Hradiště. Díky jejímu provozu se dočkal zásadní
rekonstrukce i původní mostek přes Habrový
potok u bývalé „porážky“. Němečtí ženisté tu
zbudovali železobetonovou mostovku, která
nám slouží dodnes. Tak mohla za války nové
a bytelné přemostění využívat těžší vojenská
technika, přivážející vybavení pozorovatelny.
Všimněme si, že i dnes vede nad Nižborem
jeden z koridorů pro přiblížení k ruzyňskému
letišti, a možná i v době dnešních moderních
navigačních přístrojů může být nižborský zámek dobrým orientačním bodem v terénu.
Jak vidno, i sedmdesát let po válce se mohou objevit informace, které nám poodkryjí
historii a zajímavosti obce.
Jaromír Pecka

tel.: 722 347 461
Veterinární péče v klidu Vašeho domova bez
stresu a čekání nebo v zázemí naší ordinace.

Volat můžete denně od 07.00 do 21.00

MVDr. Miloš Havelka, Malé Přílepy 8, www.vemap.cz
Inzerat-210x74mm.indd 1
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Nabídka na tlakové čištění veškerých kanalizačních řadů
MALÝ TLAKOVÝ ČISTÍCÍ VŮZ S KAMEROU URČENÝ PRIORITNĚ PRO DOMOVNÍ ODPADY RENAULT TRAFIC.

Vozidlo vybavené jak tlakovou čistící technikou, tak
zařízením mechanického
čištění, doplněný kamerou. Tento vůz je schopen
čistit a následně kamerou
revidovat domovní a bytové přípojky, stoupačky
obytných domů, odpadní
rozvody restaurací, jídelen,
ubytoven, hotelů, obchodních a kancelářských center
a veškerých rozvodů menších dimenzí.

Cena 15,-/km, 350,-/h
práce na místě.

T

ři roky jsem si dal pauzu se psaním z důvodu nemoci a dlouhodobého pobytu v nemocnicích. Na své chatě a vůbec v celé
mé milované CHKO jsem měl pořádně dlouhou absenci. O to
víc koukám nyní kolem sebe, co se „vyrojilo“ za nová stavení, ploty,
zahrady atd. Mnohdy to ovšem nemá
moc se vkusem a kulturností nic společného. Všude beton a jiný lehce
dostupný stavební materiál, pokud
jsou na to finance. Ale je to „super“!
To slovo přímo nenávidím. Chudák Josef Jungmann, rodák z nedalekých Hudlic, i jiní čeští buditelé se musejí obracet v hrobě. Čeština má
několik možných krásných a výstižných slov, než že je všechno super.
To znám jen z benzinových čerpadel, tam je super benzin. Vše jde
s dobou, nedá se nic dělat. Sleduji v televizi přenos z cyklistického
závodu Tour de France a nejen že fandím závodníkům, ale přímo
se kochám přírodou, kterou projíždějí. A ty obce a města! Jednotná

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2015

Rückl Jiří, ing. 		
Punčochář Josef		
Špot Vladimír		
Círalová Jaroslava
Bouška Jaroslav		
Nováková Zdenka
Šturc Jaroslav		
Krill Jiří			
Tkadlecová Danuška
Zídek Miloš		
Klicperová Irena		
Hladká Alžběta 		
Mašek Jaroslav		
Tesař Karel 		
Rozsypalová Eva		
Kazda Zdeněk 		
Roubal Václav 		
Luláková Marie		
Procházková Helena

75 let
75 let
70 let
75 let
95 let
75 let
83 let
84 let
82 let
75 let
82 let
95 let
80 let
70 let
82 let
80 let
88 let
84 let
81 let

Slavnostní vítání
nových občánků

Slavnost vítání nových občánků v naší obci
se bude konat ve středu 7. října 2015 v sále
na zámku v Nižboru. Rodiče žádáme o doručení rodného listu dítěte na Obecní úřad Nižbor, kde se také mohou přihlásit osobně, nebo
telefonicky na tel.: 311 693 213.

OBEC NIŽBOR VYHLAŠUJE
4. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE.

LETOŠNÍ TÉMA JE: DO SVĚTA!
Připomínáme všem, že uzávěrka
soutěže je 30. 9. 2015. Do této doby
mohou zájemci posílat své fotografie
na e-mailovou adresu
obec.nizbor@telecom.cz.

barva fasád a střech (jen malé odchylky). Ten závod by měli sledovat na stavebních úřadech u nás doma. Vidím to například v našem
údolí Na lánech – každý pes jiná ves. Ale již nebudu kritizovat, neboť
mé chatařské stavení též nelahodí každému oku.
Důstojně Nižbor oslavil své „narozeniny“. Je to už pořádná porce
let od založení obce, a kdyby žil
můj otec, určitě by přispěl svým
vyprávěním či článkem na ono
téma tak, jak to dělal jako historik a spisovatel zdejšího regionu
po celý svůj život.
Je hezké a horké léto, na koupání ideální, jen ty houby začnou růst
později, až pořádně zaprší. Nejvíce rád večer pozoruji ten „cvrkot“
na obloze. Když padá hvězda, přeji si jen jediné – zdraví sobě a vám
všem. Věřte, vím, o čem mluvím.
Petr Palivec

Chaty, chalupy

13
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Krátce z mateřské školy
n Co bylo
Červen byl v mateřské škole plný aktivit. Stihli jsme výlet do zoologické zahrady,
anglické divadelní představení, rozloučení
s předškoláky i dobrodružný den, který nám
připravily Solvayovy lomy.
Do ZOO Plzeň jsme kvůli velkému zájmu dětí i rodičů museli jet dvěma autobusy.
Na výlet jelo nejvíce účastníků v dějinách
naší mateřské školy! Děti se procházely
po ZOO v malých skupinkách, takže zvířata byla méně plachá a děti měly možnost se
k nim více přiblížit. Na závěr jsme si prohlédli úplně novou expozici jedovatých zvířat, kde byli nejen hadi a štíři, ale dokonce
i ryby.
Do velkého sálu OÚ Nižbor za námi přijelo anglické divadlo s klasickou pohádkou
o Červené slepičce. I když většina představení probíhala v angličtině, herci se naučili
některá česká slova a děti snadno porozuměly ději. Pohádka o slepičce, která najde
a zasije zrníčko obilí, děti naučila, co všechno je potřeba, když se peče chleba.
Solvayovy lomy a Lesy ČR dětem připravily zábavný den v přírodě. Děti plnily různé úkoly, hrály si a dokonce si vyzkoušely
i střelbu ze vzduchovky.

revnou omítku s obrázky lentilek, pod níž se
skrývá důkladné zateplení. Třída nejstarších
dětí má k dispozici interaktivní tabuli, celá
školka byla v uplynulých 4 letech vybavena
novým nábytkem a zastiňujícími roletami.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se
již těší na děti i na jejich rodiče.
n Rekonstrukce školní jídelny
Ve chvíli, kdy jdou Nižborské listy do tisku, vrcholí rekonstrukce školní kuchyně
v budově mateřské školy. Původní kuchyně,
v níž se od sedmdesátých let, kdy byla postavena, změnilo jen málo, dosloužila.
Vzhledem k demografické situaci v obci,
kde každoročně přibývají děti, již také nedostačovala kapacita kuchyně, kterou bylo
nutno akutně navýšit.
Na kompletní přestavbu a výměnu většiny spotřebičů měli řemeslníci a dodavatelé
jen letní prázdniny. Všichni se museli vejít
do napjatého harmonogramu prací. V kuchyni bylo vyměněno veškeré vodovodní
potrubí i elektroinstalace, byl zaveden centrální zdroj teplé vody. Podlahy jsou zcela
nové, zdi dostaly nové obklady a byla instalována vzduchotechnika. Potřeba řešení odvodu par se projevila zejména po loňském

❱❱ Nejmladší děti ze třídy Berušek na výletě v ZOO Plzeň. Foto Jana Raticová
n Začátek školního roku
V červnu jsme se rozloučili s předškoláky, kteří za pár dní poprvé vstoupí do základní školy a na jejich místa přijdou jejich
mladší kamarádi a sourozenci.
I když byl letošní zápis velmi napínavý,
nakonec se do školky dostaly všechny místní děti, které před 1. zářím 2015 dovrší 3
roky a většina dvouletých. 1. září přivítáme
ve školce nově přijaté děti, které pomalu začnou objevovat svět bez maminky a tatínka.
Školka, která na ně čeká, je skoro nová: posledních 4 letech prošla kompletní rekonstrukcí všechna sociální zařízení, k dvěma
dosavadním byla přistavena třetí třída Berušek. V loňském roce dostala školka novou ba-
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zateplení budovy mateřské školy. Pokrmy
budou nově připravovány v konvektomatu,
který nahradí 30 let starý plynový sporák.
Jde o univerzální multifunkční zařízení
na přípravu jídel, v němž lze vařit v páře, dusit, péct, smažit i grilovat. Při vaření v páře
zůstávají v pokrmech důležité vitamíny, minerální látky a stopové prvky.
Zatímco si děti užívaly prázdninových
dobrodružství, zaměstnanci mateřské školy
o prázdninách pracovali, aby bylo vše připraveno na další školní rok. Náročný byl
zejména důkladný úklid po po odchodu
řemeslníků. 1. září však musí být kuchyň
v provozu tak, aby mohla vařit pro děti
z mateřské i základní školy.

❱❱ Práce v mateřské škole jsou v plném proudu, instalace vzduchotechniky ve školní kuchyni.

Zahrádkáři zvou na výstavu
Letos na téma gastronomie
Nižborští zahrádkáři Vás zvou na tradiční předvánoční zahrádkářskou výstavu, která proběhne od pátku 13. listopadu
do neděle 15. listopadu na zámku v Nižboru, jako vždy od 10 do 17 hodin.
A protože tématem letošní výstavy bude „gastronomie“, zkuste zapátrat
v almarách a na půdách po starých, zapomenutých předmětech, vztahujících
se k vaření v dávné i nedávné minulosti.
Uvítáme např. nádobí, kuchařské knihy,
recepty, plakáty, ale třeba i pracovní kuchařské oblečení, čepice, apod. Vše zajímavé k zapůjčení můžete přinést od úterý 10. listopadu od 14–18 hodin přímo
organizátorům výstavy na zámek.
Pro občany našich obcí současně vyhlašujeme SOUTĚŽ V PEČENÍ o NEJ
sladký i slaný výrobek. Svá mistrovská
díla můžete dodat v pátek 13. listopadu
do 12 hodin na zámek, ideálně na pekáči,
aby bylo možné je rozdělit na malé kousky: během odpoledne bude totiž probíhat
ochutnávka a hodnocení. Tři vítězné výrobky budou oceněny.
Občané se mohou též pochlubit svými výpěstky jablek a zúčastnit se soutěže
O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO. Samozřejmostí bude doprovodný program, občerstvení i možnost zakoupení drobných
dárků.
Případné dotazy a informace na tel.
736 153 566, 721 572 227

Nižborský list

Začátek nového
školního roku se blíží
Červen uplynulého školního roku byl ukončen rozloučením
s žáky 5. třídy, kteří si pro rodiče připravili krásné vystoupení
s písničkami z dětského muzikálu Tři bratři. Po rozdání vysvědčení, pochvalných listů a odměn za sportovní soutěže
a sběr víček se všichni žáci školy zúčastnili oblíbené akce Den
s Lesy ČR. Vynikajícím úspěchem žáků 4. třídy bylo vítězství
v celostátní soutěži Čtení pomáhá. Počtem přečtených knih
a úspěšným splněním testů naše škola zaslouženě obsadila
1. místo. Za odměnu si žáci v září vyberou knihy do školní
knihovny v hodnotě 20 000 Kč.
Ve školním roce
2015/2016
bude
ve škole šest tříd
prvního stupně s těmito počty žáků:
1. třída
21 žáků
2.A, 2.B 30 žáků
3. třída
14 žáků
4. třída
15žáků
5. třída
19 žáků
Nově bude od září
2015 otevřeno třetí oddělení školní
družiny a pro zájemce bude v provozu ranní družina od 6:45
hodin. Prvního září od 9:00 hodin proběhne zápis žáků do hudebních oborů ZUŠ a výtvarné dílny. Podrobné informace
o zájmových činnostech jsou uvedeny na webových stránkách
školy.
Vzhledem k nárůstu počtu žáků zajistila obec Nižbor novou
přístavbu, ve které budou mít učebnu žáci třetí třídy. Ve dvou
učebnách bude nové osvětlení, lino a malba. Nově jsou opraveny chodby u vedlejšího vchodu a v šatnách bude 24 nových
skříněk a botníků. Ke zlepšení prostředí školy přispěje také
hezká jídelna s novým nábytkem.
Začátek nového školního roku se blíží a v základní škole
probíhají poslední stavební úpravy. Naše poděkování patří
Zastupitelstvu obce Nižbor, která vyčlenila nemalé finanční

Vařme zdravě!

V malebných Stradonicích bylo na přelomu června a července pořádně živo.
Sjelo se sem téměř čtyřicet mladých lidí
z Polska, Slovenska a České republiky.
Proč? Zúčastnili se projektu Zdravé vaření
(Healthy Cooking) podporovaného evropským programem Erasmus+.
Během týdenního projektu (28. 6. – 6. 7.
2015) si účastníci vyzkoušeli sami připravit
různá jednoduchá a zdravá jídla. A kdyby
recept náhodou zapomněli, budou mít k nahlédnutí kuchařku, kterou společnými silami vytvořili. Dále měli možnost zjistit něco
o kuchyni a stravovacích návycích doma
i jinde a během polského, slovenského a českého večera mohli ochutnat dobroty z dané
země a seznámit se nejen s gastronomií, ale
i kulturou či historií.
Zdravé vaření přispívá svou troškou
do mlýna k Food Revolution, celosvětové akci pořádané kuchařem J. Oliverem,
která má za cíl vzdělávat děti a mládež

prostředky na přístavbu a opravy ve škole. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli tak, aby byla dokončena včas.
Našim žákům přejeme krásný zbytek prázdnin a na všechny se těšíme
v úterý 1. září při zahájení nového školního roku, které tradičně proběhne
od 8:00 hodin na školním hřišti.
Kolektiv pedagogů ZŠ Nižbor

o jídle (více o této akci najdete na www.
foodrevolutionday.com). Navíc Zdravé
vaření umožňuje zapojit se do mezinárodního projektu i osobám znevýhodněným
(např. nízká znalost AJ, sociální poměry

aj.). Není to jediný projekt, který občanské sdružení Tmelník pořádá, mnoho dalších najdete na stránkách www.tmelnik.
cz nebo na FB stránkách Tmelník – místo
pro mladé.
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SK Nižbor: Rozpis
mistrovských zápasů
n A MUŽSTVO - I. B třída sk. A
SO 22. 8 17:00
NELAHOZEVES – NIŽBOR
SO 29. 8. 17:00
NIŽBOR – LIBUŠÍN
SO 5. 9. 17:00
HÝSKOV – NIŽBOR
SO 12. 9. 17:00
NIŽBOR – MŠEC
SO 19. 9. 10:15
HŘEBEČ – NIŽBOR
SO 26. 9. 16:30
NIŽBOR – ZLONICE
NE 4. 10. 16:00
UNHOŠŤ – NIŽBOR
SO 10. 10. 16:00
VELKÁ DOBRÁ – NIŽBOR
SO 17. 10. 15:30
NIŽBOR – ZDICE
NE 25. 10. 13:30
RAKOVNÍK B – NIŽBOR
SO 31. 10. 14:00
NIŽBOR – MUTĚJOVICE
SO 7. 11. 14:00
MĚSTEČKO – NIŽBOR
SO 14. 11. 13:30
NIŽBOR – BRAŠKOV

47. ročník Memoriálu Ladislava Krabce

n B MUŽSTVO - III. třída sk. A
NE 23. 8 13:00
CHODOUŇ – NIŽBOR B
NE 30. 8. 14:00
NIŽBOR B – VYS. ÚJEZD
NE 6. 9. 17:00
SRBSKO – NIŽBOR B
NE 13. 9. 17:00
NIŽBOR B – MOŘINA
NE 20. 9. 16:30
LUŽCE – NIŽBOR B
NE 27. 9. 14:00
NIŽBOR B – Z. TŘEBÁŇ
NE 4. 10. 16:00
N. JACHYMOV – NIŽBOR B
NE 11. 10. 16:00
TMAŇ – NIŽBOR B
NE 18. 10. 14:00
NIŽBOR B – ZDICE B
SO 24. 10. 14:30
KARLŠTEJN – NIŽBOR B
NE 1. 11. 14:00
NIŽBOR B – CEMBRIT
NE 8. 11. 14:00
SVATÁ – NIŽBOR B
NE 14. 11. 14:00
NIŽBOR B – HUDLICE

Každoroční svátek hráčů a fandů nižborského fotbalu všeho věku se letos 1. srpna jako vždy
vydařil. Ideální počasí, fungující rozhlas i stánky s občerstvením k tomu jenom přispěly. Celá
stovka příznivců viděla a prožila nemálo napínavých situací před brankami, tvrdých osobních
soubojů v poli, promarněné i využité šance soupeřů. V podvečer, v 17 hodin, nastoupila mužstva
Nižboru a Loděnic před tribunu k oficiálnímu ukončení turnaje. Ceny za 1. a 2. místo v turnaji
předala kapitánům dcera pana Ladislava Krabce, paní Blanka Vokurková. Památce nejen jejího
otce - zakladatele nižborského fotbalového klubu, ale i dalších hráčů, kteří se letošního memoriálu nedožili, věnovali všichni přítomní minutu ticha. Snímek je ze společného focení mužstev
Nižboru a Loděnic s paní Blankou Vokurkovou.
Foto a text Jan Lukeš

ROZVRH HODIN
V SOKOLOVNĚ,
ROK
2015 - 2016
Rozvrh hodin
v sokolovně,ŠKOLNÍ
školní rok
2015/2016
Pondělí

Kopaná – děti
F. Filip
16.30 – 18.30

Úterý

Dramatickohudební kroužek
děti 14.00-16.00
K. Jonášová

Středa

Gymnastika
P. Něměčková
14.30 – 16.00

Čtvrtek

Pátek

Kopaná – děti
F. Filip
18.30 – 19.30

Kalanetika
L. Khailová
19.30 – 20.30

Atletika pro děti
Olga Nováčková
16.00-17.00

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

Gymnastika s dětmi
P. Němečková
16.00 – 17.30

Gymnastika
P. Němečková
15.00 – 16.00

Sportovní hry
Pro šk.děti
J. Lukešová
17.45-18.45

Stolní tenis
M. Šmíd, I. Hynek
17.00 – 19.30

Outdoorový oddíl Draci
T. Janeček, F. Filip
17.00 – 19.00

Badminton
Janovský
19.00 – 21.00

Sobota

Pronájem
8.30 – 9.30

Badminton
Žloukovice
10.00 – 12.00

Neděle

Kopaná – děti
J. Langmajer
8.00 – 10.00

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

Pronájem
20.30 – 21.30

Fit posilování
Omez.počet tel.
T. Šulcová
19.00 – 20.00

Kalanetika
L. Khailová
19.30 – 20.30

Pronájem
20.30 – 22.00

Nohejbal
Kozák
20.00 – 22.00

Pronájem
20.30 – 21.30

Pronájem
21.00- 22.30
Stolní tenis – turnaje
M. Šmíd, I. Hynek
12.00 – 20.00

Pronájem
15.00 – 16.00

Volejbal
Filip, Petřík
20.00 – 22.00

Základní škola využívá sokolovnu po celý školní rok: po, út, st 10.45 – 12.10 hod., čt 8.50 - 10.30 hod.
Kontakty: náčelnice Jitka Lukešová 777 843 420, jednatelka Kateřina Zusková 602 208 614

n vydává obec Nižbor, Nižbor 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: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 1 000 výtisků
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