Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

ZDARMA

Nižborský list
Vydává obec Nižbor

Číslo 2 - červen 2013

Ročník 9

Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena
V sobotu 11. května byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná kaple sv. Liboria
ve Stradonicích, která je ve vlastnictví obce.
Při zahájení starostka obce Kateřina Zusková spolu se zástupci z řad obecního zastupitelstva poděkovala všem, kteří se podíleli
na opravách, zejména pak místním řemeslníkům a členovi zastupitelstva panu Jaromírovi Peckovi, který v kapli sám odpracoval
mnoho hodin a měl koordinaci všech prací
na starosti. Velký dík také patřil všem, kteří
přispěli do finanční sbírky, která byla na tuto
akci vyhlášena, částkou přesahující 250. tis.
Kč. Od 16.30 hodin byla po dlouhých dvou
a půl letech v kapli sloužena slavnostní mše
za doprovodu hudebníků a zpěváků. Akce se
těšila velkému zájmu veřejnosti. Pro všechny,
kteří přišli bylo připraveno malé pohoštění,
památeční pohled s vyobrazením hlavního
oltáře s obrazem sv. Liboria.
Na vystaveném informačním panelu si
mohli návštěvníci prohlédnout fotodokumentaci zachycující průběh prováděných prací.
Veškeré doklady o proběhu rekonstrukce včetně fotodokumentace budou uloženy
pod označenou dlaždicí do podlahy kaple.
Během zhruba dvou měsíců by měly být
ještě do stávající věžičky kaple osazeny dva
nové zvony. O tom ale až příště…
OÚ Nižbor

Nižbor zasáhla ničivá povodeň

❱ ❱ Těsně před zasláním tohoto vydání do tisku jsme ještě stačili zachytit ničivou povodeň,
která začátkem června zasáhla Čechy a nevyhnula se ani Nižboru. Jaké byly její následky
přineseme v příštím čísle.

Odstranění havarijního stavu
na silnici č. III/23617
Již po několikáté jsme se snažili (ústně, osobním jednáním, písemně) upozornit kompetentní osoby na nutnost
urychleného řešení havarijního stavu části silnice č.III/23617
(zúžené místo na silnici v úseku nad Kapličkou v Nižboru).
Silnice není obce, ale je v majetku Středočeského kraje,
který na opravu nemá prozatím dostatek finančních prostředků (havarijní stav trvá téměř tři roky).
Na náš poslední dopis ze dne 12. 5. 2013, který jsme
na doručenku zasílali přímo hejtmanovi a řediteli Správy
a údržby silnic, do dnešního dne nikdo ani neodpověděl!!
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta
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Keltské oppidum ve Stradonicích ožívá
V polovině 2. století před naším letopočtem, tedy před bezmála 2 150 lety (…),
si ve zpočátku neopevněné a nechráněné
osadě ležící na obchodní stezce podél řeky
Berounky založili svá obydlí Keltové.- Původně malá, nenápadná osada se postupně
přetvářela ve významné výrobní a obchodní
centrum tehdejší doby (a to i díky rozsáhlým zdrojům nerostného bohatství, zejména železné rudy, jejíž ložiska se nacházela
ve zdejším širém okolí). Toto centrum pak
dalo vznik rozsáhlému a Kelty početně zalidněnému oppidu - bytelně opevněnému
hradišti. Rozkládalo se na planině dnes stejnojmenného vrchu „Hradiště“ a zaujímalo
plochu o celkové rozloze 90,3 ha.
Rozkvět tohoto významného keltského
objektu však nepřesáhl více jak jedno století - oppidum zaniklo přibližně v letech 40
až 25 před naším letopočtem, patrně z dů-

Beltain 2013 se vydařil

V sobotu 27. dubna odpoledne se opět
sešly stovky návštěvníků na oslavě keltského
svátku Beltain, oslavujícího příchod příjemnější poloviny roku.
V programu letos přibylo ukázek několika dalších řemesel, jež Keltové ovládali.
Děti si v archeologické dílně mohly vyhrabat z písku něco archeologicky zajímavého.
Tak to má být. O našich předcích, byť těch
nejdávnějších, se má od malička učit názorně, zábavně, tedy nejen z učebnic. Právě
tady může v dětech (a nejen v nich) vzklíčit
trvalejší zájem o keltskou kulturu, potažmo
o historii své vlasti. V tom možná bude další,
zatím ještě latentní přínos každé z oslav keltských svátků u nás v Nižboru. Těch pár kapek
deště na konci nikoho jistě neodradilo.
Foto a text J. Lukeš
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vodu příchodu dobyvačných germánských
kmenů na naše území. Svědectví o existenci tohoto významného hradiště (zbytky
opevnění, zlaté mince /tzv. duhovky/, prvky
keramiky, kovových a dřevěných nástrojů,
šperků a v neposlední
řadě přes 300 tun lidských a zvířecích kostí)
pak po téměř dvě tisíciletí(!) zůstalo ukryto pod
povrchem země a zcela
utajeno široké veřejnosti
i mnoha generacím obyvatel zdejších obcí - pokračovatelům někdejších
keltských předků. První
známý popis oppida,
zvěstující původní existenci toho masivního
objektu, totiž pochází
až z roku 1845. Skutečnou součástí moderní historie se však hradiště, obývané někdejší vyspělou keltskou
civilizací, stalo o více jak třicet let později,
a sice 2. srpna 1877, po náhodném nálezu
zhruba 200 kusů zlatých mincí. - „Hradiště“ a s ním i malá vesnička Stradonice se tak
staly středem pozornosti archeologů, kteří jej prohlásili za „největší archeologický
objev Evropy od dob nálezu hallstattského
pohřebiště a švýcarských nákolních staveb“.
- Stradonické oppidum se stalo nejen nejslavnějším oppidem v Čechách, ale i jedním
z nejznámějších pravěkých objektů na našem území.
Malá a do té doby nenápadná víska Stradonice, spočívající na úpatí strání pravého
břehu Berounky poblíž Nižboru, se rázem
a po zásluze stala známou po celé Evropě…
Po tomto fenomenálním objevu se stradonické hradiště také na dlouhá léta stalo
objektem zájmu a výzkumu několika významných archeologických skupin, které
postupně odhalovaly svědectví a pravdu
o existenci a životních zvyklostech Kel-

tů, někdejších obyvatel území, které dnes
obýváme my. Tuto tuzemsky i evropsky
výjimečnou lokalitu je bezesporu nutné
bedlivě chránit a uchovávat pro další generace - představuje jedinečnou kulturně-historickou památku a v plném slova smyslu
také Národní kulturní památku. Její polohu
a atmosféru po léta vyhledávali a dále vyhle-

dávají zájemci o historii, přírodu a vzdělání
z celé republiky i zahraničí.
Ve spolupráci s Obecním úřadem Nižbor
se proto před dvěma lety zrodila myšlenka
tuto významnou památku ještě více zpropagovat a zpřístupnit širší veřejnosti - vznikl
tak projekt propracovanějšího, názornějšího značení (v podobě dalších stojanů
s popisnými, textem i schématy vybavenými cedulemi a orientačními směrovkami),
na cesty, vedoucími hradištěm, se postupně
dodávají i odpočinkové lavičky. Společně
s nedávno zrestaurovanou a zpřístupněnou
kaplí sv. Liboria tak vzniká další, turisticky
atraktivní cíl, který již nyní – podle prvních
reakcí - zvyšuje zájem veřejnosti o návštěvu
Stradonic a jejich okolí.
Pevně věříme, že tato skutečnost přispěje nejen k ještě většímu věhlasu naší
obce, avšak také ke zvýšení její návštěvnosti
a s tím mj. spojené příležitosti pro rozvoj
drobné podnikatelské a veřejné infrastruktury.
Zdeněk Mahler, Stradonice

Lípa snad opět rozkvete,
nádražní hospoda na spadnutí
Milovníci piva a příjemného posezení se mají nač těšit. Kromě již zavedené Keltovny
pravděpodobně ožije i restaurace U Lípy, kterou ve výběrovém řízení získal pivovar Lobkowicz. Počátkem letních prázdnin by navíc
měl začít sloužit i znovuoživený dřevěný nádražní sklad z konce 19. století, který se během
dvou let proměnil v nádražní výletní restauraci
Zastávka Nižbor - ta nabídne pro změnu pivo
Bernard. Prosíme návštěvníky o jediné: aby
respektovali ostatní obyvatele a nerušili příliš
hlasitým zpěvem či divokým tancem. Jinak řečeno: pijte, prosím, s (dobrou) mírou.
-th-
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Nedodržování vyhlášek se bude přísněji trestat
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 dále natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí i jiní lidé (na hřištích, podél plotů...). Dále prosíme, aby během letních měsíců nevenčili své psy v místech, kde se lidé rekreují - např. u řeky na Ostrově u mostu.

Nová siréna nad sklárnou
V dubnu letošního roku došlo k finální
montáži sirény na objekt v areálu sklárny
RÜCKL CRYSTAL a.s. Siréna je umístěna
na výtahové šachtě výrobně administrativní
budovy a byla sem převezena ze svého bývalého stanoviště na stožáru radiokomunikací
u nižborského zámku.
Funkčnost sirény byla dálkově odzkoušena z krajského a informačního střediska
HZS. Přesun sirény zajišťoval HZS Středočeského kraje. Obec děkuje místní sklárně
za umožnění umístění tohoto zařízení do
jejich objektu.

Obecně závazné vyhlášky 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 nevhodnou 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.
c. Ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) 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.
Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno
na hasičský záchranný sbor.
Obecní úřad Nižbor

Společně ušetříme na plynu i elektřině
Zdají se vám vaše výdaje za elektřinu a plyn vysoké? Zapojte se do projektu
E-aukce nazvaného Společně ušetříme, který připravilo město Beroun. Šanci na levnější plyn i elektřinu mají nejen obyvatelé
Berouna, ale i občané okolních měst a obcí.
Čím více lidí se zapojí, sdruží se větší objem poptávané energie a tím nižší ceny bude
možné dosáhnout.
Elektronickou aukci uspořádá město
Beroun ve spolupráci se společností eCentre na konci prázdnin. V současnosti jsou
v Berouně otevřena dvě kontaktní místa,
kde mohou lidé získat potřebné informace
a odevzdávat potřebné podklady. Čas na jejich odevzdání je až do 15. července!
Jedno kontaktní místo je otevřeno
v Městském informačním centru Beroun na Husově náměstí, druhé v pobočce městské knihovny na Velkém sídlišti.
Otevřena jsou obě místa shodně vždy
v pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin.
Potřebné dokumenty sem mohou lidé
přinášet až do 15. července.
Jaké dokumenty musíte předložit?
n Kopii ročního vyúčtování (nejlépe posledního) od stávajícího dodavatele

n Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem
včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek
n Podepsanou Smlouvu a dohodu o plné
moci mezi eCentre a klientem, která definuje práva a povinnosti obou stran.
Následně organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v E-aukci. Její
předběžný termín byl stanoven na 30. srpna.
Veškeré informace o projektu Společně ušetříme najdete na webových stránkách města
www.mesto-beroun.cz nebo přímo http://
www.mesto-beroun.cz/obcan/e-aukce-1/

manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

Oranžové hřiště
na Panské louce

značka Nadace ČEZ

Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.

KONTAKTNÍ CENTRA
Městské informační centrum
Husovo náměstí 68, Beroun
PO a ST 14:00 - 18:00

Pobočka Městské knihovny Beroun
Třída Míru 1280/1, Beroun-Město
PO a ST 14:00 - 18:00
Kontaktní osoba pro vaše dotazy
Lidna Fialová Tel.: 739 201 267
E-mail: fialova@ecentre.cz

Značku tvoří dvě části:
(1) symbol tří stylizovaných postav držících se kolem ramen
(2) název nadace vysázený z verzálek písma Futura Demi

Prostá geometrie symbolu ve spojení s výraznou barevností evokují základní charakteristiky nadace:
solidaritu, otevřenost, stabilitu a energii.

Jak jste si možná všimli, na Panské louce v Nižboru (za dráhou BMX) vzniklo
další místo pro dětské kratochvíle. Sestavu
kolotoče, houpadel a prolézaček v hodnotě
220.000,- Kč financovala společnost ČEZ
z dotačního programu „Oranžové hřiště“. Odpočinková zóna u řeky se tím stává ještě lákavější jak pro místní, tak i přespolní návštěvníky, především samozřejmě rodiče s dětmi či
mateřskou školku. Obec Nižbor navíc plánuje
dovybavení hřiště z vlastních zdrojů.
-th-

Značku používáme v případě prezentace Nadace ČEZ.
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 4. 4. 2013
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 1 a 2.
n Podání žádosti o dotaci z programu MFČR č. 298210 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na projekt „ZŠ
Nižbor - Rekonstrukce krovu a stropu“.
n Hospodářský výsledek MŠ Sluníčko
za rok 2012 a hospodářský výsledek ZŠ
za rok 2012.
n Přijetí dotací (ČEZ 220 tis. Kč
na Oranžové hřiště na Panské louce
a MKČR 260 tis. Kč na opravu kapličky
ve Žloukovicích).
n Podání žádosti o dotaci na OPŽP nákup samosběrných nebo kropících
vozů a uzavření SOD č. 012/2013 s firmou Dotamade s.r.o., Na Florenci 9,
Praha 1.
n Schvaluje všemi hlasy pro ukončení
a konečné vyúčtování sbírky na opravu
kaple sv. Liboria ve Stradonicích.
n Návrh na předání 102 ks tlakových
kanalizačních přípojek včetně technologického zařízení jejich stávajícím uživatelům.
n Směnu pozemků v k.ú. Nižbor s podnikem Povodí Vltavy, s.p. (p.č. 503/6)
za oddělené části obecních pozemků
v k.ú Nižbor, které zasahují do říčního
toku řeky Berounky dle Geometrického plánu č. 636-55/2012 ( původní
pozemek p.č. 397, 399/1, 400/1, 400/2,
506/1, 511/2 - nově vzniklé pozemky p.č. 400/2, ostatní plocha o výměře
410m2, 399/6, ostatní plocha o výměře
1009 m2, p.č. 511/4, ostatní plocha o výměře 250 m2, p.č. 397/2, ostatní plocha
o výměře 2686 m2.) vše v k.ú. Nižbor
a pozemku p.č. 643/1, vodní plochy
o výměře 1140 m2 v k.ú. Stradonice.
n Odprodej obecního pozemku p.č.

548/2, ostatní plochy o výměře 1070 m2
v k.ú. Stradonice do vlastnictví majitelky domu č.p. 2 v k.ú. Stradonice za cenu
50,- Kč/m2.
n Provedení geodetického zaměření
pozemků u schodů na Žlubinec.
n Schvaluje ustanovení přípravného
výboru pro zajištění oslav nadcházejícího výročí obce Nižbor v roce 2015.
n Výsledky inventarizace obecního
majetku.
n Dohodu o narovnání a záměr pronájmu objektu restaurace U Lípy v Nižboru.
n OZV č. 1/2013 Požární řád.
Promíjí:
n Smluvní pokutu za nedodržení
smluvních podmínek u kupních smluv
na objekty č.p. 13 a č.p. 35 v k.ú. Nižbor.
Nesouhlasí:
n s žádostí o odkoupení části pozemku
p.č. 452/44 v k.ú. Nižbor.
n Prohlašuje, že má ve schváleném
rozpočtu obce rezervovanou finanční
částku na úhradu finanční spoluúčasti
obce na akci „ZŠ Nižbor - rekonstrukce
krovu a stropu“.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů je zveřejněna pouze
zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění
„Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou
pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách obce: www.obecnizbor.cz,
pod odkazem: menu → úřední deska →
zastupitelstvo.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2013
Sýbová Eliška		
Razímová Marie		
Krátký Lubomír		
Skálová Anna		
Landová Milena		
Kravec Jan		
Kučera Vladislav		
Dejnožková Jiřina		
Holá Miluše		
Šturcová Anna		
Haklová Věra		
Pipiška Ladislav		
Beránková Věra		
Červenka Jiří		
Doubnerová Helena
Mošnová Jana		
Bornová Jitka		
Červenková Marie		
Hloušková Anna		
Boušková Marie		
Dvořák Karel		
Květinová Marta		
Skuhrovcová Vlasta
Baráth Zoltán		
Goldammerová Milada
Tykačová Marie		
Landová Bohunka		
Dušková Jaroslava		
Sevald Jaroslav		

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

28. 6. 1923 se dožívá v plné svěžesti
krásných 90 let náš milý pan Bohumil Glűckauf, dlouholetý pravidelný
návštěvník Nižbora a člen Sokola. Do
dalších let přejeme hodně zdraví.
TJ Sokol Nižbor

Vítání občánků

❱ ❱ Obec uspořádala ve dnech 8. - 12. dubna humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Opět
se sešlo velké množství pytlů s oblečením, lůžkovinami, ručníky apod. Všem moc děkujeme za
pomoc. Obecní úřad Nižbor

strana 4

Ve středu 15. května jsme v sále na
zámku v Nižboru uvítali do života tyto
novorozené děti: Adéla Kučerová,
Natálie Roškotová, Tomáš Bartek,
Daniel Černý, David Štafl, Tomáš
Froněk, Anna Rosová, Kristýna Bártová, Aneta Vacková, Julie Kohlíčková, Václav Bauer z Nižbora, Davida Procházku a Alberta Sobčáka ze
Stradonic, Víta Pospíchala a Samuela Stíbala ze Žloukovic.
Všem přejeme hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor
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Zážitky a úspěchy žáků ZŠ Nižbor ve 2. polovině školního roku
Po dlouhé a studené zimě jsme dětem
zpříjemnily čekání na jaro exkurzí ve sklárně v Nižboru, která se uskutečnila 4. března
pro 1., 2. a 3. třídu. Děti měly možnost vyzkoušet si foukání skla, prohlédnout si brusírnu a potěžkat si sošku Českého lva.
11. března se 1., 2. a 3. třída zúčastnila
výukového programu v pražském Planetáriu. Žáci zhlédli program O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Během tohoto programu žáci prokázali své dobré znalosti, které
získali v hodinách prvouky.
V pondělí 25. března byl pro děti z 1.
třídy výjimečný den. Do školy si mohly přivést své rodiče a předvést jim, co se
všechno naučily v hodině českého jazyka.
Rodiče dětem za odměnu zatleskali a určitě všechny děti doma pochválili. Na závěr si
rodiče mohli prohlédnout výstavu s jarními
výrobky a obrázky. Výstavu obohatili žáci
z 5. třídy, kteří sami vytvořili školní časopis.
Tato akce podpořila sbírku adopce na dálku, která na naší škole probíhá už několik
let, a tím zlepšuje životní podmínky našeho
adoptovaného chlapce Bensona z Afriky.
Tímto děkujeme rodičům a dětem ze ZŠ
Nižbor a také kolektivu Světlušky za pomoc
při propagaci této sbírky.
22. března jsme si připomněli na naší
škole Světový den vody. V každé třídě
probíhaly soutěže a hry s tématikou voda
a ochrana vodních zdrojů v rámci ekologické výchovy.
Žáci 4. a 5. třídy byli 4. dubna pozváni
ředitelkou ZUŠ Dr. Lidinskou na kulturní
vystoupení ,,MAZEC 2013“, který je tradičně pořádán každý rok v kulturním domě
Plzeňka. Vystoupení se všem žákům líbilo
a bylo pro ně inspirující.
K mezinárodnímu Dni ptactva jsme
uspořádali projektový den na téma ptáci
v naší přírodě. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených skupin a plnili zajímavé
úkoly, za které se snažili získat co největší
počet bodů. Žáci svoji kreativitu ukázali při
vymýšlení říkanek a výtvarném ztvárnění
skupinových erbů. Své přírodovědné znalosti uplatnili při luštění kvízu a poznávání
různých druhů ptáků.

Ke Dni zdraví (8. dubna) proběhly ve třídách besedy o zdravém životním stylu
a zdravé výživě. Připomněli jsme si, že bychom měli stále pečovat o kvalitu našeho
života.
Z poskytnuté dotace Evropské Unie byla
pořízena počítačová učebna a interaktivní
tabule, kterou si žáci i učitelé velmi oblíbili, proto škola pořídila spoustu nových výukových programů. Část těchto programů
byla zakoupena z peněžního daru Sdružení
zahrádkářů Nižbor, za který jim mnohokrát
děkujeme.
Naše děti nezapomněly na Den Země.
Postaraly se o okolí školy, především o pomník obětí 1. a 2. sv. války, zalévaly květiny
a sbíraly odpadky po dlouhé zimě.
Vybrané děti se utkaly ve sportovním
turnaji ,,HOKEJBAL PROTI DROGÁM“
s berounskými školami, který pořádal hokejbalový klub Kelti Nižbor.

Škola dbá o bezpečnost žáků, a proto dne
25. dubna proběhla v rámci ŠVP dopravní
výchova pro žáky 4. a 5. tříd. Školitelé dopravní výchovy poučili žáky o bezpečnosti
chodců a cyklistů v silničním provozu. Žáci
si mohli prakticky vyzkoušet zásady první
pomoci a na interaktivní tabuli zhlédli dokumentární film o dopravních nehodách,
který v nich zanechal silný zážitek.
V dubnu se také uskutečnily přijímací
zkoušky do 6. ročníku víceletého gymnázia.
Naše škola byla velice úspěšná, dva žáci byli
přijati na Gymnázium Beroun a jedna žákyně na prestižní soukromou školu p. Kellnera

Další vydařený zájezd
zaměstnanců nižborské sklárny
Zájezd do Dačic a Telče v úterý 14. května se povedl zcela podle představ nás zúčastněných. Ideální počasí
přálo slíbeným procházkám po architektonických skvostech Jižní Moravy. Nikde na trase žádné kolony, pan řidič
Spal jako vždy perfektní, průvodci na zámcích zajímaví
+ občerstvení v cukrárně či hospůdce na malebném telčském náměstí s výhledem na dlouhou paletu unikátních
pestrobarevných podloubí - to dohromady byla přímo
idylka, na kterou budou všichni dlouho vzpomínat. Pár
následujících snímků to dokládá. Paní Bornová, díky!
Foto a text: J. Lukeš

- OPEN GATE v Říčanech. Všem úspěšným
žákům patří velká gratulace.
V květnu byla zahájena plavecká výuka
žáků 2. a 3. tříd v berounském aquaparku
Laguna, kde se děti učí překonávat strach
z vody a usilují o diplomy s delf ínkem.
V druhém květnovém dnu jsme se s žáky
vypravili do lesa na Žlubinec. Objevili jsme
tam očíslované stromy, které jsme využili k poznávací soutěži o přírodě, kde jsme
uplatnili mezipředmětové vztahy. Ke každému přírodovědnému úkolu vedl skupinu
matematický klíč. Neodradilo nás ani nepříznivé počasí.
Děkujeme paní V. Peckové za zajištění
zajímavé besedy s panem J. Zajícem o zásadách poskytování první pomoci, která proběhla 6. května pro 4. a 5. třídu.
V tomto měsíci se uskutečnilo celoplošné testování žáků 5. ročníku, kterého se zúčastnili i naši žáci. Dosáhli nadprůměrných
výsledků v českém jazyce, anglickém jazyce
a matematice.
Plánované akce na červen:
dopravní výchova: praktická část (4. a 5. tř.)
Den s lesy ČR - Solvayovy lomy (všechny
třídy)
návštěva Městské knihovny v Berouně (1.,
4. a 5. tř.)
ukázková hodina žáků 1. třídy pro předškoláky z MŠ Sluníčko
V novém školním roce 2013/2014 bude
probíhat výuka anglického jazyka již od 2.
třídy.
Do 1. ročníku bylo přijato 17 prvňáčků.
Dne 12. září 2013 uspořádáme den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.
V době od 16:00-17:00 hod. si rodiče budou moci prohlédnout všechny učebny
a prostory školy za přítomnosti všech pedagogů školy.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci
a dětem přejeme krásné prázdniny.
Kolektiv pedagogů ZŠ Nižbor
Zpracovaly: Pavlína Kupková
a Veronika Vicková

Zveme na zájezd
➽ Sdružení zaměstnanců sklárny
zve občany 22. 8. 2013 na zájezd:
zámek Loket nad Ohří a klášter
Kladruby u Stříbra.
Závazně se můžete přihlásit na vrátnici sklárny nebo na tel. č. 723 813
201. Cena za dopravu 150,-Kč.
➽ Dále pořádáme zájezd na Moravu do sklípku ve dnech 5. - 6. 10.
2013.
Jitka Bornová
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Nižborský vrchnostenský pivovar
Severozápadně od Berouna, na úzkém, strmém a skalnatém ostrohu obtékaném Berounkou a Habrovým potokem, stojí kdysi královský hrad Nižbor. Prvně je připomínám k roku 1265, kdy na něm tehdejší český král Přemysl Otakar II. podepsal lokační listinu jím právě
zakládaného města Poličky. Již na konci 14. století je pod hradem zmiňována chmelnice, v té době sice zpustlá, nicméně zmínka o ní
dokládá, že buď přímo na hradě nebo pod ním býval v dávných dobách i pivovar. Současně s chmelnicí je připomínán i podhradní rybník,
snad prazáklad pozdějšího rybníka Pivovarského.
Nižbor byl korunním zbožím celá staletí a z vlastnictví královské koruny se vymanil až v roce 1601, kdy jej od císaře Rudolfa II. dědičně získal
Jindřich Konrád Šanovec ze Šanova, zřejmě za důvěru, neboť šanovský
pán byl císařovým komorníkem a zároveň purkrabím Pražského hradu.
Předtím, jako řada dalších hradů a statků vlastněných českými panovníky,
i Nižbor byl v celé své historii častokrár zastavován. Podobně jako nedaleký Křivoklát. Z množství zástavních držitelů nižborského zboží mají
pro zdejší pivovarnictví zásadní význam Otové z Losu, kteří měli Nižbor
téměř celé 16. století. Otové byli původně vladyckým rodem, který přišel

do Čech patrně z Lužice, ale brzo u nás zdomácněli a podnikali především v železářství. První z nich, Jan, získal Nižbor do zástavy již v roce
1510 a o dva roky později založil pod hradem huť, příznačně nazvanou
Novou, na rozdíl od hutě starší, Staré Hutě, pracující na místě dnešní obce
Hýskov. Kolem Nové Hutě záhy vyrostla ves, v podstatě podhradí, v němž
je k roku 1574 zmiňován i funkční pivovar. Přesnou dobu jeho vzniku
sice neznáme, ale vzhledem k překotnému rozvoji vsi a při množství dále
zakládaných pecí, se dá předpokládat, že pivovar v Nové Huti - Nižboru,
začal pracovat mnohem dříve, než se o něm dozvídáme.
Už při přebírání nižborského zboží Janem Otou z Losu v roce 1510 je
v rejstříku příjmů plynoucích z hospodářských výnosů zmiňován vedle
zpustlého zámku Nižbor i pod zámkem pivovar, kde by se mohlo pivo
vařit, kdyby bylo více krčem. Jsou však jen dvě. Ve Stradonicích a Žloukovicích. Při pivovaru stojí pustý mlýn na slady. Z tohoto zápisu je zřejmé, že
pivovar v Nižboru stál již před rokem 1510, ale byl zřejmě toho času nečinný. Nový držitel panství, Šanovec, v díle započatém Otou z Losu zprvu
zdárně pokračoval, ale svou aktivitu přehnal a Nižbor zadlužil natolik, že
byl nucen už v roce 1613 zboží prodat, byť se ziskem, Fridrichu Míčanovi
z Klinštejna. Ve smlouvě, podepsané oběma pány, je opětně zmiňován
pivovar se sladovnou, hvozdem a spilkou, s nádobím a jinými potřebami
pivovarskými. Ke statku náleží čtyři výsadní krčmy.
Míčanem z Klinštejna nastalo pro nižborsko - novohuťské panství
období nepříliš šťastné, navíc umocněné vleklou třicetiletou válkou. Pohnuté doby přinesly nejen několikeré prostřídání majitelů panství, ale
i zkázu hradu a vsi pod ním. Podle berní ruly z roku 1652 zůstali v Nové
Huti všeho všudy jen tři osedlí a značné újmy doznal i pivovar, zřejmě
nějaký čas opět nepracující. V té době byla majitelkou Nižbora Magdaléna Polyxena z Ladronu. Dalším vlastníkem zboží byl Pavel z Morzinů
a po něm, od roku 1679, Jan Adolf, kníže Schwarzenberk, jenž nižborský
statek připojil ke Křivoklátu. Tak se po letech dávné královské dominium
opět ocitlo takříkajíc pod jednou střechou. Pivovar se sladovnou a nově
též s vinopalnou byly citovány v kupní smlouvě jako plně funkční provozy.
Hlavní cenností Nižboru a Nové Huti byly samozřejmě vlastní hutě,
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pece a hamry, ale neopominutelný význam měl i zdejší panský pivovar,
který už zase prosperoval. Nicméně po připojení nižborského panství
ke křivoklátskému význam prvního poněkud poklesl, své výsady ztratily
ves i staré panské sídlo, a tak se zboží uvádělo jen jako statek nižborský.
V roce 1685 přešlo spojené panství k rodu Valdštejnů, při kterém setrvalo až do třicátých let následného věku, kdy smrtí Jana Josefa Valdštejna
a jinak místodržícího Českého království, zdědila veškerý jeho majetek
dcera, provdaná za Josefa Viléma, hraběte z Fürstenberga. Od roku 1731
tak můžeme sledovat strmý vzrůst středočeského dominia tohoto rodu,
vlastnícího postupem let řadu pivovarů a pivovárků, mezi něž se zařadil
i ten nižborský.
Valdštejnové předchozími vlastníky nepříliš využívané nižborské zboží významně pozvedli. Jejich zásluhou byl opraven hrad, v jehož prostorách tak vznikl barokní zámek s kaplí, rozšířeny byly i hutě. K roku 1685
je znám i podrobný soupis inventáře pivovaru, který poznamenává měděnou varní pánev, železný kotel, železnou desku před topeništěm a další
zařízení včetně výčtu sudů, džberů a věder.
Fürstenbergové sice Valdštejny slibně nastartovaný hospodářský
rozvoj Nižbora dále rozvíjeli, ale pivovar jakoby zůstával stranou jejich
zájmu. Důkazem pro toto tvrzení může být i nedostatečný údaj v tereziánském katastru z poloviny 18. století, kdy v položce křivoklátského
panství je uveden pouze sumář produkce všech fürstenberských pivovarů
bez upřesnění výkonů jednotlivých pivovarů. V roce 1803 bylo pořízeno
ocenění fürstenberského zboží a v něm najdeme i zmínku o výbavě nižborského pivovaru. Okolnost, že pivovar spíše stagnoval, dokládá i výčet
pivovarského inventáře, který se od předchozího a o sto dvacet staršího v jádru nelišil. Alespoň co se základních výrobních prostředků týče.
Přibyly však náležitosti, které svědčily o postupné modernizaci pivovaru. Uvedeny jsou dva stáčecí koše, dvě plničky, ale též pro usmání i jeden
kratiknot. Fürstenbergové jej v roce 1820 nákladně přestavěli a umístili
k němu i vinopalnu, protože na jižním zámeckém svahu se pěstovala vinná réva. Roční výstav se pohyboval okolo 5 500 hektolitrů. Pivo odebírali
i poddaní v okolních vesnicích, i hutníci v Novém Jáchymově.
Další soudní ocenění křivoklátského panství bylo sepsáno v roce 1833.
Podle něj si můžeme udělat představu, jak pivovar v Nižboru tehdy vypadal. Tvořila jej jednoduchá obdélná budova, zahrnující v sobě nejen
pivovar se sladovnou, nýbrž i vinopalnu. V přízemí se nacházelo sladovní
humno s teplou a studenou spilkou, vinopalna s měděným kotlem a topeništěm, čímž je míněn patrně i hvozd a valach. V patře se nacházela
varna s měděnou pánví na 8 sudů, asi 18 hektolitrů, rmutovací pánev a tři
chladící štoky. Vše pod jedním krovem se středními sloupy. V patře dále
bývala valečka a obytná část s komorami a kuchyní.
U pivovaru stál příbytek sládka, pod nímž existovaly tři sklepy s lednicí, nyní hostinec U lípy. Nespornou raritou, ale zároveň důkazem starobylosti nižborského pivovaru, je přítomnost studny v koutě sladovního
humna. Studna je patrná dodnes.
Z uvedených údajů je stále ještě cítit určitou zastaralost nižborského
pivovaru, vycházejícího sice z dlouhodobých tradic, ovšem nepřekračujícího stín minulosti. Nicméně čas změn se blížil, i když tyto snahy nebyly
již plně dokonány. V roce 1843 vypracovala správa furstenberského velkostatku plán na rekonstrukci pivovaru s tím, aby se z něj stal pivovar
důstojně reprezentující důležitost knížecího rodu. Podle plánu měla být
zřízena nová sušárna sladu (hvozd), vana opatřena novou pánví na 25
sudů, to je asi přes 56 hektolitrů, přičemž stará se měla stát předehřívacím kotlem přinášejícím úsporu topiva při varném procesu. Za přestavbu
byl odpovědný sládek Roubal,který v pivovaru pracoval až do své smrti
roku 1869.
Rekonstrukce byla dokončena pouze z části, na víc nezbyl čas. Na jaře
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roku 1872 došlo k přírodní katastrofě, při které náhlým lijavcem rozběsněné Berounka a její přítok Habrový potok pivovar dokonale poničily.
Protrhl se i Pivovarský rybník nad pivovarem. Rozdivočelé vody sebou
vzaly vše, co jim stálo v cestě, i plány a sny generací nižborských sládků
o budoucnosti v podobě dobře technicky vybaveného a k jejich radosti
pracujícího pivovaru.
Pivovar už po katastrofě obnoven nebyl a ani jeho pozdější úprava

na sladovnu se neukázala prospěšnou. Prostory starého pivovaru byly
dále využívány pouze jako sklady piva z fürstenberských pivovarů v Krušovicích a na Křivoklátě, ale i tak jen dočasně. Dnes nižborský objekt čp.
25 slouží jako školní zařízení a při jeho zevní obhlídce jen oko velmi zkušeného znalce starých pivovarů odhalí dávný původ budovy s tak bohatou
historií.
Zdeněk Mariancius, Nižbor

Kaple sv. Liboria svítí jako nová, i Klamovka teď Stradonicím sluší
Každé město i vesnička má svou historii. Krátkou, dlouhou, slavnou či obyčejnou. Nižbor a Stradonice jsou velice známé, jsou dokonce v učebnicích dějepisu a archeologie. Dík objevům keltského
osídlení vrchu Hradiště, dík nálezu zlatých keltských mincí ve Stradonicích a také dík českému králi Přemyslu Otakarovi II, který tu
kdysi rád pobýval na svém loveckém hrádku nad řekou. Jenže spoléhat na trvalý zájem turistů o tuto lokalitu, opřený jen o zdejší slavnou minulost se nedá. Návštěvnost například nižborského zámku
hodně kolísá. Zvýšují ji jen každoroční trojí keltské slavnosti, výlety
školních dětí a výpravy z blízkých dětských táborů. O návštěvnost
se dlouhodobě snaží exkurzemi i místní sklárna, Hotel možná prosperuje… Naštěstí tu máme vybudovány ještě další magnety, které
fungují. Cyklostezku podél řeky až do Berouna, moderní BMX dráhu pro mladé závodníky z celých Čech, fotbalové hřiště, vybavenou
sokolovnu s hřištěm pro hokejbal, dobře vybavený srubový tábor…
Domorodcům i turistům docela úspěšně slouží i nově otevřené
sympatické obchůdky v Nižboru - kavárna Světluška a hned vedle
prodejna s levným oblečením. Ve Stradonicích je letos znovuote-

boru, kteří si zde obědy objednávají a přivážejí. Pohoda dětí - předškoláčků z Kněževsi a z Lidic, právě nyní ubytovaných, je zachycena
na následujících fotografiích. Dvěma koníkům a dvěma poníkům
v ohradě u lávky právě přinesly děti plný kyblík chroupání, hladily

si je, pohřebelcovaly a nakonec se i povozily v sedle. Jen o pár kroků dál , na břehu Berounky, mohly obdivovat pár divokých kačen.
Suma sumárum - Klamovka získává tu nejlepší pověst už i daleko
za hranicemi Stradonic, přibývá hostů, množí se strávníci, tomu se
říká služba obci i široké veřejnosti. Zbývá povzdech - kdy se Nižbor
dočká zmrtvýchvstání jejich zájezdové hospůdky U Lípy? Objeví se
druhá taková Alžběta Čapková?
Jan Lukeš, Nižbor

Nový portál pro maminky z Berouna a okolí
vřena hezká, důkladně opravená kaple sv. Liboria a kousek nad ní
se v posledních letech vyloupl do krásy celý penzion - zrenovovaná
Klamovka. Že to nebylo zvelebeno jen pro parádu před kolemjdoucími, ale že dobře slouží veřejnosti, o tom se může každý přesvědčit.
Tohle hezké stavení nebylo Klamovkou odjakživa, to bývala nejdříve „vila Vlasta“, současné jméno Klamovka jí dal pozdější majitel
pan František Hruban původem z pražského Smíchova, z Klamovky. Na historii Klamovky a své úspěšné předky až po prarodiče si
zavzpomínala nad objemnou kronikou Stradonic (kterou vedl a ilustroval dlouhá léta František Nepil) současná majitelka, energická mladá paní Alžběta Čapková. Ta sem jezdívala jako malá holka
za svou babičkou, majitelkou tenkrát obyčejného hostince Marií
Bouškovou na prázdniny a s podporou rodiny se před několika lety
pustila do přestavby. Její prvotní záměr byl vybudovat v Klamovce
tolik potřebný penzion pro seniory, ale zdlouhavé schvalovací řízení
ji přimělo k jinému řešení - a to byl penzion pro širokou klientelu,
kterou dnes opravdu má. Na podzim a zjara se tu střídají po nejvýše týdnu školy a školky v přírodě, přes prázdniny zase nejrůznější
sportovní oddíly a početné rodiny s dětmi. Mají k dispozici 46 lůžek
s variabilním nábytkem, zahradu pro dětskou zábavu i odpočinek
a co v prvé řadě - moderní kuchyni, kterou znají a vychvalují nejen
strávníci v penzionu, ale i mnoho dalších obyvatel Stradonic i Niž-

Milé maminky, rády byste zpestřily sobě i svým potomkům dny
trávené v okolí Berouna? Víte již o:
7 Dnech plných soutěží a her pro nejmenší děti?
7 Nejpestřeji vybaveném hřišti?
7 Tvořivých dílnách, zpíváních či dovádění v tělocvičnách?
7 Herně, která je zcela ZDARMA?
7 Nejlépe vybaveném koutku v restauraci či cukrárně?
7 Kde dětem ukázat ovce,koně či velblouda?
7 Novém zboží ve Vašem nejbližším dětském obchodě?
7 Kdy supermarkety opět zlevní plenky, boty či oblečení?
7 Půjčovně cestovní postýlky, krosny či vozíku za kolo?
7 Nejlevnější soukromé školce?
7 Dětských specialistech při zdravotních potížích?
Pokud jste i Vy mnohokrát odpověděli NE
navštivte www.berounmaminkam.cz
A dozvíte se o nečekaných možnostech ve Vašem městě i širokém okolí: od Loděnice po Zdice, či Nižbor, Broumy, Liteň,
Karlštejn.
Stránka je zaměřena převážně pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené a dětem ve věku 1-6 let.
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Co je za námi - Klub Makovičky
A máme za sebou pomalu konec druhého školního roku v ,,Makovičkách“. Ani letos nebyla o nové malé návštěvníky. První pololetí jsme hned v září zahájili dětmi oblíbenou pyžamovou nocí,
které se vždy účastní dvanáct statečných a pořádáme ji pro veliký
zájem téměř každý měsíc. Také jsme se s dětmi připojili k tradiční
podzimní Nižborské drakiádě, která letos poprvé proběhla na nedalekém Ovčíně.
V říjnu jsme si do Klubu pozvali břišní tanečnici Asal Zuzanu
Blažkovou, která s dětmi pohovořila o východní kultuře, předvedla
tradiční oblečení pro břišní tanečnice, zatančila s hadem a naučila
děti jednoduché kroky a pohyby. V listopadu nás pozvala Mateřská
škola Sluníčko na divadelní hodinu zeměpisu Tancem letem světem
aneb taneční zeměpis, která se konala na místním obecním úřadě.
V listopadu také proběhla na zámku Nižbor výstava místních zahrádkářů, na kterou jsme byli pozváni a děti opět velmi rády opět
přispěly svými výtvory. Tímto bychom velice rádi zahrádkářům poděkovali za sponzorský dar v hodnotě 1000 Kč, za který jsme dětem
nakoupili další tvořivý materiál.
V prosinci nás Mateřská škola Sluníčko opět pozvala na dvě divadelní představení. Nejprve na Vánoční příběh na Obecní úřad a poté
do prostor mateřské školy na vystoupení Letem světem.

V prostorách penzionu Klamovka jsme uspořádali příjemnou vánoční besídku, a rodičům tak předvedli, co jsme se od září naučili.
Jak vloni, tak i letos nás navštívila Lenka Šocová se svými hudebními
nástroji a společně jsme si zazpívali známé, ale i neznámé koledy.
A kdo nás ještě navštívil v prosinci? No přece Mikuláš s Andělem
a v neposlední řadě Ježíšek, který dětem pod stromečkem nechal
společný dárek stavebnici Magformers. V únoru se děti s rodiči zúčastnily již čtvrtého tradičního masopustu a i když počasí zrovna
nepřálo, dobrá nálada nechyběla. I v ,,Makovičkách“ proběhl malý
masopust či karneval plný tance, her a soutěží.
A co jaro? Duben nám přinesl divadelní představení s loutkou
Cepíkem o zdravé výživě pod vedením výživové poradkyně Lenky
Plzákové, která velmi poučným a zábavným způsobem dětem představuje zdravé pochutiny. V květnu jsme oslavili s maminkami jejich
svátek, Den matek, formou besídky a to letos poprvé v místní sokolovně. Také jsme si objednali zábavný workshop s názvem Čokoládový sen, kde se děti dozvěděly vše o čokoládě a na závěr s čokoládou malovaly a modelovaly.
Co nás do konce školního roku ještě čeká? Školka v přírodě.
A to již po druhé a opět do nedalekého Zbečna na Klíčavské boudy,
na kterou se děti, lektorky ale i rodiče velmi těší.
V Klubu byly po celý rok připraveny a vedeny různé zájmové aktivity a kroužky. Výtvarný kroužek pod vedením Hany Andielové,
cvičení s Petrou Němečkovou, Hrátky s hudbou a anglický jazyk
s Lenkou Šocovou a keramika s Annou Rychtaříkovou.
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Klub je také zapojen do několika projektů, které děti velmi baví,
např. Celé Česko čte dětem, sběr hliníku do Hliníkožrouta, sběr plastových víček do Plastožrouta, hrátky s ekologickou stavebnicí Makedo a samozřejmě třídění odpadu.
Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za spolupráci a podporu, Mateřské škole Sluníčko za pozvánky na společné kulturní
akce, sdružení zahrádkářů za dar, rodičům za důvěru a všem, co nás
podporují a drží nám palce.
Bližší informace k jednotlivým akcím a událostem naleznete
na www.makovice.eu/klub-makovicky
Lucie Pavlíčková, lektorka Klubu Makovičky

Barevnou verzi Nižborského listu si můžete
stáhnout na stránkách obce.
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Z Mateřské školy Sluníčko Nižbor
Zápis
Letošní zápis děti do mateřské školy proběhl 16. dubna 2013.
K docházce se přihlásilo ještě více dětí než v loňském roce, zájem
opět převyšuje možnosti školy. Nové děti budou přijímány od 1. září
2013 na místa, která jim uvolní příští prvňáčci. Kapacita mateřské
školy byla v lednu 2013 navýšena na maximálních 70 dětí, všechna
místa jsou obsazena.
Výsledky zápisu budou zveřejněny 5. června 2013 na nástěnce
na budově Mateřské školy „Sluníčko“.
Přijímaných dětí: 17
Přihlášeno celkem: 36 dětí (loni 30)
Storno přihlášky: 1
Nemá trvalý pobyt v obci: 1
Zahradničíme...
Dlouho jsme se těšili na jaro, abychom mohli uvést do provozu naše
nové záhonky. Jak jen to bylo možné, děti z obou starších tříd vysely
ředkvičky a další zeleninu i květiny.
To bylo radosti, když semínka vyklíčila! Následovalo několik slunečných
dní, takže děti neustále kontrolovaly,
jestli rostlinky nestrádají. Zalévaly
i několikrát denně, a je třeba říci, že
se péče vyplatila - právě sklízíme poslední ředkvičky. S přípravou záhonů, zeminou, obstaráním nářadí
atd. nám pomohli Svaz zahrádkářů a obecní úřad. Děkujeme!
Cepík aneb divadélko na téma zdravá výživa
Do naší mateřské školy zavítal projekt Cepík, který představuje
základy správné životosprávy a pohybu malým dětem formou hry
a loutkového představení. Chcete vědět víc? www.cepik.cz

S angličtinou
do dob Keltů
Třetí květnový víkend se ve Stradonicích, v penzionu Klamovka, sjelo více než
dvacet dětí školního věku, aby zde strávi-

Státní opera
Mezi mnoha jarními akcemi byla tentokrát jedna mimořádná.
Děti jsou v průběhu celého roku seznamovány s ukázkami nejrůznějších děl klasické hudby, ale tentokrát to bylo „naostro“. V dubnu jsme totiž jeli do Státní opery na představení Čert a Káča. Státní
opera připravila pro děti mateřských a základních škol cyklus „Hurá
do Opery“. V něm dětem představuje zkrácená představení upravená tak, aby děti v průběhu přibližně 40 minut získaly přehled o celém díle. Průvodci operou Čert a Káča byli hodná Čertice a Čert.
V představení vystupují členové
Státní opery a je doprovázeno profesionálními hudebníky. Děti byly
nadšené a některé se stále ptají, kdy
půjdeme zase „na operu“.
Co nás čeká?
Kroužky už pomalu končí
a někteří se začínají rozdjíždět
na prázdniny, ale my máme ještě
plno plánů. Každý týden chodíme
na celodenní výlety do okolí Nižboru, sklízíme zeleninu a staráme
se o květiny.
Pojedeme na anglické představení letošního Loutkofestu do Černína. Loutkofest se tentokrát zastaví i v Nižboru, kde bude české představení pro veřejnost.
O prázdninách bude mateřská škola otevřena v omezeném provozu, čeká nás rekonstrukce sociálních zařízení a malování některých tříd.
A teď? ...právě si balíme batůžky, protože odjíždíme do plzeňské
ZOO!
Mgr. Eva Horváthová

ly víkend plný angličtiny. Tentokrát jsme
pro ně připravili téma pro toto místo více
než příhodné - Po stopách Keltů - Celtic
Weekend.
Anglický jazyk se prolínal všemi aktivitami, kterých bylo opravdu mnoho.
V sobotu děti navštívily Keltské informační centrum na zámku Nižbor, kde pro
ně bylo připraveno zajímavé povídání.

Jedním dechem shlédly film o životě keltského lidu. Další kroky směřovaly do cukrárny Světluška, kde si děti daly výbornou
zmrzlinu, skákaly na trampolíně, sporto-

valy, soutěžily a vyrobily si svoje vlastní
keltské šperky. Po celodenním výletě bylo
velkou odměnou příjemné posezení u večerního ohně, opékání špekáčků, hraní na
kytaru, zpěv a noční bojovka pro odvážné.
Celý víkend vyvrcholil složením náročné zkoušky keltského bojovníka.
A co si holky a kluci z víkendu odvezli?
Nové kamarády, spoustu zážitků a mnoho
nových znalostí z angličtiny.
Domů se jim moc nechtělo a již teď
se všichni těší na příští rok. A jaké bude
téma? Nechte se překvapit.
Martina a Jimmy Bozemanovi
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Nižborské báje a pověsti
FRIDOLÍN A DĚTŘICH
Kdysi velmi oblíbený příběh o hodném Fridolínovi a zlém Dětřichovi připutoval do Nižbora zdaleka. Původní motiv lze hledat v novele, kterou počátkem 18.století napsal francouzský autor Nicolas
Restif de la Bretonne. Od něj jej převzal slavný německý básník Friedrich Schiller a vtělil do své balady Der Gang nach dem Eisenhammer,
která vyšla roku 1798. V Čechách získala popularitu jako divadelní
hra od J. N. Štěpánka Fridolín aneb Cesta do železných hutí, často
provozovaná kočovnými hereckými společnostmi. Zajímavé však je,
že popis prostředí, například zámek a pod ním hutě v údolí u řeky,
přívoz, hřbitovní kostelík svatého Liboria, odpovídá krajině v Nižboru a okolí. Jak je to možné? Odborníci se domnívají, že pověst byla
do Nižboru přinesena švábskými hutníky z jižního Německa, tady
zdomácněla a zpětně ovlivňovala svoji literární podobu.
Existují dvě verze. Jedna je situována do doby, kdy na nižborském hradu pobýval král Václa IV. s manželkou Johanou, druhá se

Nejstarší známá podoba nižborského hradu z roku 1677.
odehrává po třicetileté válce a vystupuje v ní jako pán Nižboru hrabě Kryštof z Lodronu s manželkou Polyxenou. Schéma děje je však
podobné. Zlý správce hutí Dětřich měl spadeno na mladičkou příbuznou pánovy ženy, která sem přijela tetičku navštívit. Rád by se
s dívkou oženil a vylepšil si tak společenské postavení. Pro ni je však
obstarožní nápadník k smíchu. Miluje mladého, krásného, bohužel
však chudobného rytíře Fridolína. Královna kryje schůzky své neteře
a zve Fridolína do svých komnat pod záminkou, že se od něj chce
naučit hře na loutnu.
Správce Dětřich brzy pochopil, proč ho dívka odmítá, a vymyslel
lest, s jejíž pomocí by svého soka Fridolína zničil. Namluvil žárlivému králi, že chudý rytíř se pod záminkou hry na loutnu snaží svést
královnu. Zavedl pak v pravou chvíli Václava k manželčině komnatě.
Zevnitř k nim doléhal Fridolínův hlas. Mladý muž vroucně zpíval
milostnou píseň, která ovšem nebyla určena královně, složil ji pro její
neteř.
Krále se zmocnila zuřivost. S dýkou v ruce vtrhl do komnaty a chtěl Fridolína probodnout. Královna se vrhla před mladíka
a chránila ho vlastním tělem. Král zaváhal. Fridolín se mu snažil
vysvětlit, že si není ničeho zlého vědom, že tu muselo dojít k nějakému strašnému omylu. Václav se ušklíbl, vrátil dýku zpátky do pochvy a zachmuřeně vyšel z komnaty. Nechal si osedlat koně a tryskem
ujížděl do hutí. Tam vyhledal u pece dva staré, věrné hutníky a řekl
jim. Na zámek se vloudil zrádce. Je třeba se ho nadobro zbavit. Až
se setmí, pošlu ho sem se vzkazem, je-li všechno připraveno. Jakmile
tato slova vysloví, svrhnete jej do ohnivé výhně. Odměna vás nemine.
Poté se vrátil již uklidněn do hradu. Tam se však k jeho překvapení před ním vrhla na kolena mladičká neteř a prosila, aby se na Fridolína nehněval, že všechna vina je jen na její straně. Král nechápal.
Teprve když vyslechl celý příběh, uvědomil si, jak šalebnou hru s ním
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sehrál lstivý Dětřich. Je to vlastně othelovské drama, až na to, že tady
Othelo na poslední chvíli prohlédne a otočí léčku proti Jagovi.
Král si nechal zavolat správce Dětřicha k sobě, a aniž hnul brvou,
řekl mu: Večer zajedeš do hutí, u vysoké pece vyhledáš dva nejstarší
hutníky a zeptáš se jich, zda-li je všechno připraveno.
Druhý den se chystala svatba královy neteře s rytířem Fridolínem, kterou se rozhodl jim král osobně uspořádat. Ještě před tím,
než se společnost odebrala do kostela k obřadu, zastavil se panovník
v hutích, aby se podíval, jak se dílo daří. Když projížděl kolem velké
pece, hlásil mu jeden z hutníků: Váš příkaz jsme beze zbytku splnili,
pane. Král jenom přikývl, hodil mu váček zlaťáků a pobídl koně, aby
dohnal svatební průvod.
Podle knihy O. Dvořáka Putování bájnou krajinou zpracoval
Zdeněk Mariancius

Oprava kapličky ve Žloukovicích
Jeden z památkově chráněných objektů, které vlastní
obec Nižbor, se nachází také ve Žloukovicích. Jedná se o barokní kapličku se šindelovou střechou.
V minulých letech obec objekt částečně opravila (oprava
omítek a náhrada chybějících šindelů). V letošním roce však
obec přistoupila vzhledem k velmi špatnému stavu krovu
k jeho celkové výměně včetně výměny šindelové krytiny. Práce
provádí tesařská firma pana Jiřího Koláře z Kounova a v tomto
měsíci by práce měly být dokončeny.
Po několik týdnů si Žloukovští museli zvyknout na neobvyklý pohled, kdy z kapličky byl demontován celý krov a zůstaly jen obvodové zdi. Odměnou jim však nyní už je nový krov
s novou šindelovou střechou. Jako takovou „třešinku na dortu“
objednala obec výrobu zvonku, který pak pomoci elektrického
pohonu bude ve Žloukovicích v kapličce pravidelně vyzvánět.
-zus-
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Přehled a kontakty na ambulantní část Nemocnice Beroun
budova

ambulance
Interní příjem

Interna

Kardiologie

C

Kardiostimulace
Holter EKG, TK
Spirometrie
Ergometrie
Echokardiografie

Gastroenterologie

Revmatologie
Endokrinologie
Diabetologie
Praktický/závodní
lékař

B

Onkologie
Urologie

Ortopedie

C

Radiodiagnostika
Magnetická
rezonance
Ultrasonografie
Skiaskopie
Skiagrafie
Chirurgie

M
E

Gynekologie

den
lékař
dopoledne
lékař
odpoledne
slouží nepřetržitě k vyšetření všech, jež jsou odesláni k případné hospitalizaci vyšetřujícím lékařem
po
MUDr. Stoilov
13.00-15.00
út
MUDr. Toncrová
08.00-15.00 MUDr. Sabelová
15.00-18.30
lékaři int. odd.
13.00-15.00
st
MUDr. Toncrová
08.00-15.00 lékaři int. odd.
12.30-15.00
čt
MUDr. Toncrová
08.00-15.00
MUDr. Sabelová
08.00-14.30
MUDr. Zajacová
pá
MUDr. Zajacová
08.00-14.30 lékaři int. odd.
12.30-14.00
pá
MUDr. Stoilov
10.00-14.00
po
MUDr. Janoušek
08.00-12.30 MUDr. Škulec
15.00-18.00
út
doc. MUDr. Sochor
08.00-14.30
st
MUDr. Holiček
08.00-12.00 doc. MUDr. Sochor
12.30-14.10
čt
MUDr. Kafka
08.00-14.30 MUDr. Holiček
15.00-18.00
pá
MUDr. Toncrová
08.00-14.30
čt
MUDr. Brunclík
12.30-14.30
po - pá
07.00-09.00
po a čt
09.00-10.00
st
09.30-11.00
čt
lékaři int. odd.
08.30-14.00
po
MUDr. Škulec
10.00-14.00
út
MUDr. Kafka
09.00-14.30
st
MUDr. Janoušek
10.00-15.15
čt
MUDr. Koubek
12.30-16.00
po
MUDr. Krechler
16.00-19.00
út
MUDr. Stoilov
09.00-13.00 MUDr. Keil
16.00-18.00
st
MUDr. Chudý
09.00-15.30
čt
MUDr. Drábek
09.00-15.15
pá
MUDr. Adamec
13.00-18.15
út
MUDr Bureš
11.40-15.00
čt
MUDr. Janoušek
13.00-15.00
st
MUDr. Kalousková
09.00-14.30
út
MUDr. Dercová
14.00-15.00
po
MUDr. Lhotáková
15.30-19.00
čt
MUDr. Lhotáková
15.00-18.00
pá
MUDr. Lhotáková
12.30-15.30
út
MUDr. Nedvěd Jan
07.00-14.00
po
út
MUDr. Čížek
07.30-15.30 MUDr. Hyršl
16.00-19.30
st
MUDr. Rejchrt
09.00-15.30
čt
MUDr. Čížek
07.30-15.30
sono dětských kyčlí - telefonické objednání
po
MUDr. Paděra
16.15-20.00
st
MUDr. Řeháček, Kautzner *
16.00-19.00
čt
MUDr. Kopečný *
09.00-12.00 MUDr. Kopečný *
12.30-18:00
pá
MUDr. Kopečný *
09.00-14.00
so
MUDr. Němec
09.00-17.00
po - čt
pá
po - pá
čt
po - pá
so, ne+sv
po
út
st
čt
pá
po

Fyziatrie
a rhb lékařství

út
st
čt

Fyzioterapie

pá
po
út - st
čt
pá
st

Akupunktura

07.30-22.00
07.30-16.00
08.00-13.00
07.00-09.00
nepřetržitě
07.00-19.00
07.00-19.00
MUDr. Lonková
MUDr. Spoustová
MUDr. Ševít
MUDr. Pelikánová
MUDr. Horáček

07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-14.00
09.00-12.00

MUDr. Calta
MUDr. Šťastná
MUDr. Horáček
MUDr. Kolářová
MUDr. Kolářová

07.30-11.00
08.00-12.00
09.00-12.00
09.00-11.00
09.00-12.00
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30
07.00-15.30

poznámka
tel. 311 745 219

*střídají se
*každý sudý týden
*každý lichý týden

12.00-15.00
tel. 311 745 328
MUDr. Spoustová

10.30-19.00

MUDr. Kolářová

13.00-15.00

15.30-20.00
15.30-18.00
MUDr. Kolářová

13.30-15.00

Recepce je v provozu v pondělí až pátek od 07.30 do 16.00 hod. Telefony na recepci: 311 745 272, 311 745 329, 311 745 255. On-line objednání přes webové stránky nemocnice. Pro ambulance, u nichž není uveden telefon, vždy platí, že se pacienti nejprve musí objednat přes recepci ambulancí. Ordinační
hodiny se mohou měnit podle provozních potřeb nemocnice, aktuální stav je vždy znám na recepci!
M = budova Medicentra, tř. Politických vězňů 40, Beroun
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Mistrovství ČR v rogainingu na Křivoklátsku
Na konci června (29. - 30. 6. 2013) v okolí naší obce proběhne otevřené Mistrovství ČR
v rogainingu. Pokud by někdo z řady místních občanů měl zájem se zúčastnit, rádi bychom prostřednictvím tohoto vydání přiblížili pravidla a průběh závodu. Centrum tohoto
dění bude na fotbalovém hřišti v Broumech.
Akce se opravdu může zúčastnit každý,
kdo má rád pobyt v přírodě a rád si „hraje“.
Při výběru nejvhodnější kategorie záleží jen
na tom, jakou mají členové týmu fyzickou
kondici a zda se orientují v terénu a v mapě
(ve dne a případně i v noci). Znalost křivoklátské krajiny místními občany tak může
být určitou výhodou. To platí především při
denním světle, v noci (jen pro kategorie 12 h
a 24 h) se tato výhoda bez zkušenosti s mapováním již většinou neprojevuje. Podle kondice si tým volí časový limit (6, 12 nebo 24
h) v kategoriích muži, ženy a mix. Organizátoři letos poprvé zařadili i speciální kategorii
- Příchozí. Tato kategorie Příchozí je určena
pro ty, kteří si netroufnou anebo se nechtějí
srovnávat s ostatními, ale chtějí jen zažít atmosféru a vyzkoušet své schopnosti - časový
limit této kategorie (6 hodin) tak může být
pro daný tým jen orientační. Je tak běžné, že
si tým (třeba celá rodina) udělá třeba 3 hodinovou vycházku a najde 2 – 3 kontroly a vrátí
se spokojeně do cíle. Další kategorie s limity
(6, 12 a mistrovských 24 hodin) jsou již pro
účastníky se závodnickým srdcem. Závodníci
tak mají možnost porovnat jak svou fyzickou
kondici, tak především schopnost strategického přemýšlení, mapařských znalostí a týmové
spolupráce. Kontroly umístěné v závodním
prostoru mají různou bodovou hodnotu
(od 20 do 90 bodů). Kontroly jsou označeny
na mapě a v popisech číselným kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává
jejich bodovou hodnotu, například - kontroly č. 30 - 39 jsou tedy po 30 bodech, kontroly 80 - 89 jsou po 80 bodech. Závodní mapu
dostává tým 2 hodiny před startem a má tedy
čas si zvolit, kterým směrem se po startu vydá
a jaké kontroly se pokusí najít. Při překročení
časového limitu se odečítá 20 bodů za každou
započatou minutu zpoždění. Při překročení
časového limitu o více než 30 minut není tým
již hodnocen.
Vybavení závodníků není také nijak výjimečné oproti dalším outdoorovým aktivitám,
liší se jen trochu podle délky časového limitu,
neboť si závodníci veškeré občerstvení (jídlo
i pití) nesou sebou. V závodě ale není zakázáno navštívit obchod či restauraci v celém prostoru závodu, což někteří využívají i přes možnou časovou ztrátu. Pro kategorie 12 h a 24 h
pořadatelé navíc zajišťují občerstvení, které
je součástí startovného pro tyto kategorie.
Nezbytnou součástí výbavy je buzola (především při dohledávkách kontrol), ale zkušenější
mapaři si umí poradit i bez ní. Povinné bývá

z bezpečnostního hlediska i vybavení týmu
funkčním mobilním telefonem.
A jak se ověří, že tým kontrolu v závodním
prostoru našel? V dnešní elektronické době se
již nepoužívají kontrolní kleštičky a průkazky, ale „objevení“ kontroly se zaznamenává
na čip, který se zasune do elektronické krabičky na místě kontroly. Nováčkům závodu
organizátoři předvedou použití čipu na startu.
Týmy, které čipy nevlastní, si je mohou půjčit od organizátorů (žádost o zapůjčení čipu
se uvádí do přihlášky). V cíli všichni členové
týmu vloží své čipy do tzv. vyčítací krabičky,
která je spojena s počítačem a na tiskárně se
okamžitě vytiskne celkový výsledek týmu počet nasbíraných bodů a čas strávený v závodním prostoru. Kromě krabičky je kontrolní místo viditelně označeno oranžovobílým
lampionem o velikosti 30 x 30 cm.
Závodní mapa má měřítko 1:50 000 (jako
většina turistických map). Mapa má však určité odlišnosti od běžné turistické mapy. Nejsou na ní žádné názvy (obcí, kopců, potoků,
apod.), nejsou tam značené turistické trasy,
některé oblasti jsou naopak označeny jako zakázané (např. přírodní rezervace a chráněné
přírodní památky). Všichni závodníci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí, což stvrzují
svým podpisem při prezentaci.
Ten tým, který se chce tohoto závodu zúčastnit (a to včetně kategorie Příchozí), se
musí přihlásit prostřednictvím on-line přihlašovacího systému. Tým tvoří 2 až 5 členů. Informace lze nalézt na webové stránce závodu:
http://rogaining2013.cz .
Vzhledem k tomu, že tato akce je pro svou
náročnost určena především pro dospělé (případně pro fyzicky zdatné starší děti), připravují pořadatelé na sobotní odpoledne doprovodnou orientační hru i pro menší děti (buď
samostatně či s rodiči). Podrobné informace
budou též vyvěšeny na webových stránkách
závodu.
Pro sběratele dřevěných turistických známek máme také skvělou zprávu. Při příležitosti konání MČR bude vydána speciální Výroční
turistická známka. Její grafické zpracování si
můžete též prohlédnout na webové stránce
závodu.
Těšíme se na Vaši účast, ať už přijdete jako
závodníci či jako diváci. Přijďte nám pomoci
vytvořit skvělou atmosféru při startu mistrovské kategorie na 24 hodin, která začíná svůj
závod v sobotu 29. 6. 2013 přesně ve 12 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Broumy.
Ladislav Lejbl, ředitel závodu

Dobrá sezóna
fotbalistů
Nad očekávání dobrou sezónu mají
za sebou nižborští fotbalisté. A-tým se musel na jaře potýkat s obrovským množstvím
zranění a rázně „sáhnout“ do rezervního
mužstva. I tak hrál na nejčelnějších místech
tabulky a vedení klubu je se sezónou spokojeno. Stejně tak se poměrně dařilo i B-týmu,
který v pohodě udržel III. třídu a to se v několika zápasech potýkal, díky souběhu zápasů s A-týmem, s nedostatkem hráčů. Jedinou
malou kaňkou je vypadnutí z poháru v semifinále s Tetínem, a tudíž i neobhájení loňského triumfu. Po jarních výsledcích není příští
rok útok na nejvyšší pozici vůbec nereálný.
A-MUŽSTVO: OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
SK Nižbor - Osek 3:2 (2:1)
Branky: Kučera, Sevald, Němeček M.
Chlumec- SK Nižbor 4:2 (1:1)
Branky: Sevald, Němeček M.
SK Nižbor - Podluhy 1:1 (0:0)
Branka: Němeček M.
Trubín - SK Nižbor 3:2 (3:1)
Branky: Sevald, Halfar
Tlustice - SK Nižbor 0:2 (0:0)
Branky: Sevald, Matějka F.
SK Nižbor - Komárov 1:0 (0:0)
Branka: Sevald
SK Nižbor - Stašov 1:0 (0:0)
Branka: Němeček M.
SK Nižbor - Č.L.U. „B“ 3:2
Branky: Matějka F. 2, Kučera
Újezd - SK Nižbor 2:5 (1:1)
Branky: Matějka F. 2, Kern, Sevald, Luňák
SK Nižbor - Zdice 3:3 (1:2)
Branky: Němeček M. 2, Kuchař S.
B-MUŽSTVO: III. TŘÍDA MUŽŮ
SK Nižbor B - Nový Jáchymov 2:2 (0:2)
Branky: Sevald, vlastní
Lužce - SK Nižbor B 5:3 (3:1)
Branky: Boubín 2, Halfar
SK Nižbor B - Broumy 2:0 (0:0)
Branky: Matějka V., Sevald
Svatá - SK Nižbor B 3:1 (0:1)
Branka: Halfar
Zadní Třebaň - SK Nižbor B 2:0 (1:0)
SK Nižbor B - Kublov 1:0 (0:0)
Branka: Matějka R.
SK Nižbor B - Tetín 2:2 (0:0)
Branky: Matějka V., Janovský
SK Nižbor B - Vysoký Újezd 3:1 (2:0)
Branky: Matějka V. 2, Blažej
Hudlice - SK Nižbor B 3:2 (3:2)
Branky: Luňák, Halfar
SK Nižbor B - Srbsko 5:1 (1:1)
Branky: Halfar 3, Boubín, Matějka V.
-rd-
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