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Dodržujte vyhlášky!

Opětovně připomínáme, že od nového
roku vstoupily v platnost dvě nové obecně
závazné vyhlášky.
První vyhláška č. 1/2009 vymezuje
noční klid a omezuje hlučné činnosti
v určité dny. Druhá vyhláška č. 2/2009
řeší podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v otevřených
ohništích.
Vyhláška č. 1/2009   vymezuje noční
klid a omezuje hlučné činnosti v určité dny.
Smyslem vyhlášky by mělo být najít nějaké
kompromisní řešení mezi občany, kteří
nemají jindy než o víkendu možnost pracovat kolem své nemovitosti a těmi, kdo si
naopak chtějí o víkendu odpočinout a užít
trochu klidu.
Shrnutí: Každý den od 22.00 hod. večer
do 06.00 hod. ranní následujícího dne je tzv.
noční klid, kdy by občané neměli být rušeni
hlučnými projevy spoluobčanů (např. hudba či křik) nebo návštěvníků obce, kterým
se „ještě nechce spát“. Za rušení nočního
klidu může být považován také dlouhodobě
trvající štěkot psů (za psa odpovídá jeho majitel). V době nočního klidu je samozřejmě
zakázáno používat hlučné stroje nebo
zařízení.
Vyhláška upravuje dny a čas, kdy je
možno s hlučnými stroji a zařízeními pracovat. Jedná se zejména o práce s  motorovými  sekačkami, křovinořezy, motorovými
kosami, cirkulárkami, rozbrušovačkami,
sbíječkami,  “vapkami” na mytí aut, motorovými pilami, apod.): Ve všední dny není přes
den práce s hlučnými stroji nebo zařízeními
nijak omezena. V sobotu není   možno
používat hlučné stroje a zařízení večer od
20.00 hod. V neděli není možno hlučné
stroje a zařízení používat od 06:00 do 09:00,
od 12:00 do 15:00 a od 18:00 do 22.00 hodin. O státních a ostatních svátcích není
možno hlučné stroje a zařízení používat po
celý den.
Bohužel řada neukázněných občanů
tyto vyhlášky ignoruje, a proto se obecní
úřad rozhodl, že proti nim začne postupovat podstatně razantněji, případně i ve
spolupráci s Policií ČR. Děkujeme Vám
za dodržování těchto vyhlášek.
Obecní úřad Nižbor

www.obecnizbor.cz

BMX létaly u Berounky

O víkendu 12. a 13. června se v naší
obci uskutečnil již druhý ročník vrcholných soutěží cyklistického sportu kategorie BMX, vč. mistrovství ČR.
Na trati u řeky Berounky, považované
za jednu z nejtěžších, ale i nejkrásnějších
v ČR, se vystřídalo bezmála dvě stě
závodníků z Čech, Moravy, Slovenska,
Maďarska a Ruska. Stovky diváků měly
k dispozici nejen dokonalé občerstvení,
ale i pitnou vodu, toalety či dostatek par-

kovacích míst. Obec Nižbor chce zároveň
ujistit občany, že obecní kasa pořádáním
závodů BMX nijak nezchudla - vše bylo
financováno z darů sponzorů a výtěžku ze
startovného.
OÚ Nižbor

Dva ze tří oceňovaných jezdců jsou z týmu
BMX Nižbor.
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Jak dopadly
volby v Nižboru

Výsledky voleb do PS Parlamentu
České republiky, které se konaly ve
dnech 28. -29. května 2010.
Volební výsledek za celou obec
(okrsek č. 1 + 2 +3)
Nejvyšší počet hlasů, které obdrželo
prvních sedm stran
TOP 09 - 248, ODS - 206, ČSSD - 191, VV
- 102, KSČM - 81, Zemanovci - 43, Suverenita - 39 (Účast 70,4%)
Volební okrsek č. 1 Nižbor
TOP 09 - 170, ČSSD - 150 ODS - 141, VV
- 69, KSČM - 58 Zemanovci - 27, Suverenita
- 26 (Účast 69,5%)
Volební okrsek č. 2 Stradonice
TOP 09 - 48, ODS - 33, VV - 24, ČSSD - 23,
KSČM - 11, Zemanovci, Strana zelených,
Suverenita - 6 hlasů (Účast 74,3%)
Volební okrsek č. 3 Žloukovice
ODS - 32, TOP 09 - 30 ČSSD - 18, KSČM
- 12, VV - 9, Zemanovci - 10, Suverenita - 7
(Účast 70,9%)

Pohled do volební místnosti na nižborském Obecním úřadu.

Desatero ke komunálním volbám

Zveřejňujeme zde několik základních informací k nadcházejícím komunálním volbám, které jsou určeny zejména pro ty, kteří se rozhodli kandidovat
ve volbách nebo těm, kteří by chtěli postavit kandidátku. Vzhledem k tomu,
že volby se uskuteční v říjnu 2010, řada termínů, které je třeba dodržet,
„spadne“ do období letních prázdnin. Věnujte níže uvedeným informacím
proto pozornost:
1. Komunální volby se budou letos
konat na podzim a v naší obci budou
spojeny i s volbami do Senátu. Volby
do zastupitelstva obce upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
2. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že
se bude opět volit 15ti členné zastupitelstvo.
3. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební
strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva
obce pouze 1 kandidátní listinu.
4. Tvoří-li volební stranu nezávislý
kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, připojí volební strana ke
kandidátní listině petici podepsanou
voliči podporujícími její kandidaturu.
5. Obec Nižbor spadá do skupiny obcí
s počtem obyvatel (nad 500 do 3000)
, kdy kandidatura nezávislého kandidáta musí být dle současně platného
zákona  podpořena podpisy 4 % trvale
žijících občanů a sdružení nezávislých kandidátů musí být podpořeno
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podpisy 7 % trvale žijících občanů.
Potřebný počet podpisů na peticích
vždy uveřejní registrační úřad na
úřední desce nejpozději 85 dnů přede
dnem voleb.
6. Zákon dále upravuje náležitosti,
které musí mít kandidátní listina i petice.
7. Pověřený obecní úřad zveřejní na
úřední desce nejpozději 85 dnů přede
dnem voleb seznam obcí, ze kterých se
kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu (pro naši
obec je to MěÚ Beroun).
8. Zákon upravuje, kdo podává kandidátní listiny k registraci a kdo je
oprávněn jednat jménem kandidátů.
9. Kandidátní listiny se podávají
nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů
přede dnem voleb registračnímu úřadu
(pověřený obecní úřad = MěÚ Beroun).
10. Každá volební strana může delegovat svého člena do volební komise
(nesmí to však být nikdo z kandidátů)
Obecní úřad Nižbor

Rozptylová loučka
na hřbitově ve Stradonicích

Ti z Vás, co navštěvují hřbitov ve Stradonicích,   si jistě všimli, že v dolním rohu
nové části hřbitova byla vybudována  rozptylová loučka. Stalo se tak  na popud občanů,
kteří  postrádali mít možnost se rozloučit se
svými zesnulými tímto způsobem.
Rozptylová loučka by měla být v provozu
zhruba od července tohoto roku a v případě
zájmu o využití této služby, mohou pozůstalí
zkontaktovat  obecní úřad, kde obdrží další
informace. Zastupitelstvo na svém příštím
jednání stanoví jednorázový paušální
poplatek, který se za rozptyl bude hradit.
Řádově se bude jednat o poplatek ve výši
několika stokorun. Dále zastupitelstvo schválí dodatek k hřbitovnímu řádu, kde bude
stanoven způsob provádění rozptylu.

Věříme, že všichni společně uvítáte,
že nově vybudovaná loučka je pěkným
místem na našem hřbitově a důstojným
místem pro poslední odpočinek našich
zesnulých spoluobčanů.

www.obecnizbor.cz
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Nižbor získal bezplatně stradonickou kapli
V loňském roce obec získala bezplatně do svého vlastnictví kapli sv. Liboria
ve Stradonicích. Důvodem, proč jsme o vlastnictví usilovali, byla skutečnost, že
církev do budoucna nepočítala s žádnými opravami tohoto objektu. Vzhledem
k havarijnímu stavu objektu jsme stáli před rozhodnutím, zda věci ponechat tak,
jak jsou a za čas mít z kaple ruinu, nebo na sebe   vzít další závazek a kapli se
pokusit zachránit. Jako vlastníci objektu  máme daleko větší šanci na opravy získat dotace a stavební povolení. Po provedeném průzkumu je ve špatném stavebním nebo technickém stavu na kapli  téměř úplně všechno. V havarijním stavu
je celý krov a střecha kaple, klempířské prvky. Svoji životnost už mají za sebou
také okna, omítka…
Na opravu krovu a střechy jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a  máme již vydané i stavební povolení. Celkové náklady na tuto akci však
přesáhnou částku jednoho milionu Kč. Na to v době napjatých obecních a státních rozpočtů  nestačí naše finance a ani není možno na opravu tohoto objektu
získat ze stávajících dotačních titulů tak velkou dotaci.
Proto jsme se opět dovolili obrátit na Vás s prosbou o pomoc.
Na rekonstrukci kaple jsme vypsali veřejnou sbírku, pro kterou jsme zřídili samostatný účet u banky. Sbírku máme oficiálně povolenou od Krajského úřadu.
Myslíme si, že kaple na hřbitově ve Stradonicích, kde jsou pochováni naši
předci, řada významných osobností  a kde jednou možná spočine i řada z nás, si
zaslouží být v dobrém stavu a je to věc, která se týká většiny z nás. Proto jsme optimisté a věříme, že i  tak, jako v případě úspěšné sbírky na nové zvony  do kostela
Povýšení sv. Kříže, která se zrealizovala v loňském roce, se nám společně podaří za
Vaší pomoci zachránit  objekt kaple sv. Liboria na hřbitově ve Stradonicích.   
Finanční prostředky je možno zasílat nebo složit na účet u Komerční
banky č. 43-6784710277/0100 nebo složit v hotovosti na Obecním úřadu
Nižbor. Děkujeme Vám
Obec Nižbor

Občanská alej jeřábů a hlohů v plné kráse

Díky zapojení místních občanů se 1.
května dokončila první občanská alej na
Nižborsku lemující BMX dráhu. Nižborské
sázení je douhodobý projekt Makovic.
Lidé, kteří chtějí vyhlédnout přes plot své
zahrady, se mohou snadno přidat k našim
sázecím akcím. Pro dospělé je to skvělá
šance, jak na sebe, své děti a své nejbližší
přenést část zodpovědnosti za prostředí,
v němž žijeme. Ještě vaši vnuci mohou obdivovat strom, který jste zasadili, a sázení
je navíc příjemná a veselá sousedská akce.
Jsme rádi, že přesně takto sázení 1. května
vypadalo a že si ho všichni přítomní pěkně
užili.
Významný dík patří všem adoptivním
rodičům za krásný sázecí zážitek. Spolu
s obecním úřadem pracujeme nyní na
zvěčnění těch, kteří na aleji pracovali.
Na parkovišti u stromů budou umístěny
tři velké kameny s kovovými deskami,
na nichž budou vyryta jména všech
zaangažovaných.  Děkujeme stradonickým
dobrovolným hasičům za doprovodný program pro děti a zásadní první prolití nově
zasazených stromů, místním seniorkám za
vynikající catering, který mizel před očima,
Filipovi Filipovi za velkou technickou pomoc a obecnímu úřadu za podporu.
Sdružení Makovice chystá další akci
za krásný Nižbor na jaro roku 2011.

www.obecnizbor.cz

Sledujte nástěnky a náš web www.makovice.eu.
Přejeme všem dětem dobrodružné
prázdniny a jejich rodičům bezstarostné
léto. A nezapomeňte, že se zářím se opět
otevírají dveře dětské herny v Sokolovně

s rozšířenými výtvarnými a básničkovými
prográmky. Stejně tak vás na podzim neminou naše seriálové akce v rámci cyklu Rok na
vsi - tedy minimálně Velká nižborská drakiáda a Martinská slavnost. Těšíme se na vás.
Kateřina Jonášová
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Sdružení zaměstnanců
sklárny rozhodně nezahálí
Není ročního období, kdy by od brány
nižborské sklárny neodjížděl autobus
s bývalými a současnými zaměstnanci za
poznáním i zábavou. Často se jezdí   do
pražských divadel, v lůně obce bývají
oslavy a posezení při muzice. To vše k plné
spokojenosti účastníků. Protože rodiny
nižborských sklářů mají štěstí na obětavé
organizátory. Nyní už šestnáct let se osvětě
ve sklárnách naplno věnuje Jitka Bornová.
Zde je několik fotografií z letošních akcí:
V pátek 14. května se na Obecním úřadě
v Nižboru slavil Den matek a současně

i setkání důchodců, k příjemné náladě
přispělo vystoupení dětí z Mateřské školky,
hudebníci jménem Pantheři z Chyňavy
i místní trio muzikantů s harmonikou.
Ve čtvrtek 20. května se vydařil zájezd na
sever od Prahy, na zámek v Novém Městě
nad Metují, zámek v Opočně a do rodného
domku, dnes muzea F. L. Věka v Dobrušce.
Tradicí jsou dárky pro děti k jejich svátku,
1. červnu, blahopřání a dárky důchodcůmjubilantům, ale i letitá družba s veselými
a družnými Moravany. I letos se chystá
oblíbený vícedenní zájezd k přátelům
na Moravu, do sklípku k dobrému vínku
a muzice. Navíc je v programu návštěva
větrného mlýna v Bukovanech.
Takže pro členy Sdružení zaměstnanců
sklárny akciové společnosti Rückl Crystal Nižbor platí, že stále je nač vzpomínat
a nač se těšit.
J. Lukeš, Nižbor

Sdružení zaměstnaců
sklárny Nižbor připravuje:

Zájezd na Moravu do sklípku
25.- 26. září.
Odjezd od sklárny v 6.30 hod.
Návštěva Bukovanského mlýna.
Andrea
Laipertová
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Životní jubilea
červenec - září 2010

V sobotu 5. června zahrál loutkový divadelní soubor Pavouk pro nejmenší děti pohádku
„O pyšném králi a zamilované Ježibabě“ .

Nižborský zámek opět patřil dětem

Ve středu 2. června se v Informačním
centru keltské kultury na zámku Nižbor
uskutečnil „Dětský den ve středověku“,
kterého se zúčastnili žáci základní
a mateřské školy v Drozdově a základní
školy v Nižboru. Děti na svém zámku
přivítal rytíř Berka z Nižbora se svou chotí,
urozenou paní Johankou, kteří jim nabídli
možnost stát se váženými obyvateli zámku.
Každý, kdo se chtěl stát členem Berkovy
družiny nebo dvorní dámou na Nižboře,
musel prokázat svou odvahu, bystrost,
výtvarné nadání, fyzickou zdatnost atd.
celkem v 9 disciplínách. Na plnění úkolů
dohlíželi pracovníci Ústavu archeologické
památkové péče, oblečení v dobových
kostýmech. V úkolu nazvaném „Po stopách
panovníků“ měli malí „dvořané“ najít
v prostorách zámku portréty některých
českých panovníků, napsat jejich jména
a nakreslit symboly, které u obrazů našli.
Zejména klukům se líbila střelba z luku na
cíl. Někteří se osvědčili jako velmi zdatní
lovci, kteří si své místo v družině zámeckého pána právem zasloužili. Přesná muška
se dětem hodila i v disciplíně nazvané
„Hon na kance“ a taktéž při lovu ryb na
slavnostní hostinu. Bystrost a fantazie
byly zapotřebí při skládání obrázkového
puzzle se středověkými motivy. Své výtvarné umění a představivost předvedli
malí panoši a dvorní dámy při navrhování
svého vlastního erbu a malování   portétů
předků rytíře Berky. Nejen „pánové“ se
pak odvážně představili během rytířského
turnaje, kde se utkali v šermířském souboji a v boji s protivníkem na koni. Malé
„dámy“ ukázaly svou šikovnost a zručnost
při tkaní, spřádání a vyšívání a potěšily
tak zámeckou paní Johanku. Dalším

www.obecnizbor.cz

úkolem bylo obehrát jednoho z rytířů ve
vrhcábech, což vzhledem k jeho bohatým
hráčským zkušenostem nebylo vůbec
jednoduché. Zvýšená pozornost a někdy
i trpělivost byly zapotřebí při hledání
obrázků s pohádkovými postavičkami,
které byly rozmístěny na nádvoří zámku. Bohatá fantazie a vtip se hodily při
„vymýšlení pohádkového příběhu“, do
něhož se musely postavičky zakomponovat. Poté co děti splnily všechny disciplíny a prokázaly svou všestrannost, byli
„panoši“ při slavnostním ceremoniálu
pasováni na rytíře a „malé slečny“ přijaty
mezi dvorní dámy paní Johanky. Zámecký
pán se svou chotí tak získal téměř sto
nových rytířů a dvorních dam. V pořadí
druhý ročník dětského dne na Nižboře,
uspořádaný provozovatelem zdejšího
infocentra - Ústavem archeologické
památkové péče středních Čech, se i přes
nepřízeň počasí vydařil. Děti se nadšeně
zapojily do všech aktivit a ukázaly, že si po
právu zaslouží „stát se členy nižborského
dvora“.
Lucie Nájemníková

Sýbová Eliška		
Sevaldová Hana		
Sevaldová Zdeňka		
Razímová Marie		
Kalina František		
Svobodová Libuše		
Malík Pavel		
Landová Milena		
Kravec Jan		
Kučera Vladislav		
Holá Miluše		
Dejnožková Jiřina		
Faulová Marie		
Haklová Věra		
Řečínská Božena		
Hynek František		
Boušková Marie		
Řehoř Zdeněk		
Květinová Marta		
Malcová Hana		
Vaňková Olga		
Rejzek Jiří		
Goldammerová Milada
Landová Bohunka		
Tykačová Marie		
Dušková Jaroslava		
Mázlová Ludmila		
Hrádková Anna		
Kratinová Alena		

82 let
70 let
85 let
87 let
81 let
70 let
70 let
86 let
80 let
82 let
88 let
83 let
82 let
88 let
89 let
75 let
85 let
70 let
82 let
75 let
75 let
84 let
89 let
81 let
82 let
82 let
75 let
70 let
75 let

Vítání občánků

Ve středu 16. června 2010 byly
v sále na zámku v Nižboru přivítány
další novorozené děti: Patrik Peřich,
Jakub Frauenberg, Marcela Reiserová, Adam a Dan Rybářovi, Laura
Hubnová, Viktor Soukup, Magda
Kinclová, Julie Andielová, Kryštof
Bušek a Jakub Veverka z Nižbora
a Nathalia Kolmerová a Jáchym Pácl
ze Stradonic.
Přejeme jim hodně štěstí a zdraví!
Obecní úřad Nižbor

Foto vlevo je z dětského dne, druhé ze zahájení provozu zámku a oslav svátku Beltain 24. dubna.
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Vážná hudba zní v Nižboru stále častěji

Vážná hudba není v kulturním programu obce Nižbor žádnou popelkou, naopak, koncertů každým rokem přibývá. Už to dávno
není jen jeden o Vánocích a potom zase rok ticho. I teď, na začátku léta, se mohli hudbymilovní obyvatelé z Nižbora a okolí setkat s vážnou hudbou, hudbou duchovní, komponovanou v období baroka a klasicismu pro evropské chrámové orchestry a sbory.
V květnu ji uvedl v kostele Povýšení sv. Kříže orchestr a sbor Chorus Carolinus z Kladna. Navštívili Nižbor poprvé a hrál s nimi
i zdejší „rodák“ - student hry na varhany Kryštof Zuska, který odpověděl na pár otázek.
� Prozraďte, jak k tomu došlo, že tak
velký umělecký ansambl, jakým je
Chorus Carolinus, se zčistajasna objevil se svým koncertem právě v kostele
nižborského zámku?

při mších, kde uvádí i skladby z vlastní
tvorby spolu se Svatojakubským chrámovým sborem. V Nižboru jsme jej mohli vidět, když celebroval při slavnostním
svěcení nových kostelních zvonů, ale

Se souborem Chorus Carolinus se znám
asi rok a půl, respektive s jeho sbormistrem
Karlem Procházkou. Ten je ve Smečně organizátorem tzv. varhanických festivalů,
kde se koná každoročně asi pět varhanních
koncertů na unikátní nástroj - nejstarší
varhany ve střední Evropě, postavené koncem 16. století. Tam vystupují přední čeští
varhaníci a spoluúčinkuje i sbor Chorus
Carolinus z Kladna.
� Teď se nabízí domněnka, že jste je do
Nižbora asi pozval...
To nepopírám. Při jednom koncertě
tam hrál   na varhany i můj učitel hry na
varhany Lukáš Vendl a ten na mě, jednoho
z návštěvníků koncertu, prozradil sbormistrovi Chorus Carolinus, že se na varhany
už léta učím hrát. Byl jsem sbormistrem
pozván, abych zahrál několik skladeb mezi
jednotlivé části jednoho jejich koncertu.
Od té doby s nimi občas spoluúčinkuji.
� Osobnost vynikajícího varhaníka a skladatele Lukáše Petřvalského
zná nejen každý, kdo přijde na mši
do berounského kostela Sv. Jakuba,
ale i vzdálenější návštěvníci jeho samostatných koncertů. Spoluúčinkuje
každoročně při Adventních koncertech,
ale i při jiných příležitostech, například

jako varhaníka teď poprvé. Kdy jste se
spolu seznámili?
S Lukášem Petřvalským se známe už
nějaký ten rok. Občas za něj zaskakuji
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v Berouně. Asi týden před tímto koncertem mě požádal sbormistr Karel Procházka o zahrání varhanního partu místo
jejich varhaníka. Part bych dostal čtyři dny
předem a hrál pak   naostro bez zkoušky.
Nabídka lákavá, ale jen pár dnů před maturitou a tak se nedala přijmout. Požádal
jsem proto Lukáše Petřvalského, aby zase
jednou zastoupil on mě. Byl jsem rád, že
mi vyhověl.
� Ale přece jen - chuť zahrát si na varhany vedle něj v Nižboru a s tak velkým
orchestrem byla nakonec silnější...
Nakonec jsem si s nimi opravdu zahrál. Sice asi jen čtyři skladby na klávesy
s rejstříkem cembalo. Lukáš Petřvalský
hrál výjimečně také na elektronický
nástroj s rejstříkem varhan. Proč na
elektronický nástroj? Protože ten se dá
snadno sladit s orchestrem na rozdíl od
nižborských píšťalových varhan které jsou
jinak laděny.
� Byl jste v roli hostujícího člena
sboru, ale viděn i s klíči od zámku v roli hostitele. Byli spokojeni v Nižboru
a přijedou někdy zase?
Sboru se zde líbilo a myslím si, že
z nižborského koncertu byli všichni jeho
členové nadšeni. Sbor koncertuje velmi
často, uvidíme, jestli k nám do Nižbora znovu přijedou.
Jan Lukeš

Další zajímavý koncert si v Nižboru vyslechli příznivci vážné hudby ve čtvrtek
3. června. Známé i méně známé španělské a francouzské melodie přijeli zahrát
houslista profesor Jiří Bezděkovský a kytarista Petr Štěpán.

www.obecnizbor.cz
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Železárny Nový Jáchymov byly prosperujícím podnikem
Z archeologických nálezů v okolí Berouna, Stradonic
a Krušné Hory je patrné, že už Keltové v 5. - 4. století před naším
letopočtem těžili ve středních Čechách železnou rudu a dovedli ji také primitivně tavit. Hutě byly nejdříve stavěny v místech,
kde se železná ruda těžila. Nejstarší evropské železárny
s nepřetržitým provozem od dob císaře Karla IV. až po dnešní
dobu byly Králodvorské železárny. Ruda se tam však musela
dovážet. Zprvu na povozech s koňským potahem,později po
lanovkách, a to z Krušné Hory, z dolu Hrouda u Zdic, z Nučic
i ze vzdálenějších dolů.
Významný předěl v rozvoji železářství nastal koncem 18 století
za fűrstenbergského panství na Křivoklátsku. V té době sice už
rudu zpracovávaly vysoké pece ve Staré Huti, dnešním Hýskově,  
v Nové Huti, dnešním Nižboru a  v Komárově na Hořovicku.
V roce 1811 učinil knížecí inženýr Václav Mareš Jáchymu
Egonu Fűrstenbergovi návrh, aby dal postavit takovou pec, která
by mu přinášela zisk a lidu obživu. Z příkazu knížete zahájil
Václav Mareš přípravné práce na projektu, které však byly brzy
přerušeny jeho smrtí. Nové plány dal vypracovat knížecí baňský
ředitel na Krušné Hoře František Nittinger, řediteli pražské polytechniky, rytíři Františku Gerstnerovi. Netrvalo dlouho a přímo
pod Krušnou Horou byla založena u nové pece hornická obec,
nazvaná ke knížecí poctě Jáchymov,  a to Nový, aby se odlišovala
od Jáchymova v Krušnohoří. Pec, podvojná s podvojnou šachtou,
byla v té době největší v Ra-kousku. Takový byl počátek těžkého
kovoprůmyslu v Čechách. Ze železáren byla nejdůležitější částí
slévárna, kde se vyráběly od nejjemnějších kovových miniatur,
medailonků a umělecky prolamovaných předmětů a soch, až
kusy vážící i sto metrických centů. Později se tu začalo vyrábět
i smaltované nádobí.
Když byly přistavěny formovací pískoviště, hliniště, formiště,
vysýchací komory, strojovna, dmychadlo a vodní soukolí, dále  
truhlárna, modelárna, cizelárna, zámečnická a kovářská dílna, staly se železárny v Novém Jáchymově pro celé Rakousko
bezkonkurenčním podnikem, neboť byly schopné vyrábět výrobky
ve stejné kvalitě jako nejlepší evropské železárny a jejich výrobky
se prosazovaly i na zahraničních trzích.
Přelom ve vývoji železáren ve středních Čechách nastal roku
1880, kdy hutní objekty koupila od dřívějších šlechtických majitelů
Montánní společnost. Ta přistavěla další pece, lanovku pro dopravu
rudy, místo dřeva dopravovala po železnici koks a výrobu zmodernizovala. Ale již v roce 1909 odkoupila od ní všechny středočeské
železárny Pražská železářská společnost, která ovládala nejen hutě,

ale i uhelné a rudné doly, přilehlé pozemky a lesy a získala veškerá
kutací práva.
Po druhé světové válce došlo v železářství k velkým změnám.
V Králově Dvoře přibyly dvě hrudkovací pece, slévárna odstředivého lití trub, páskovna, válcovna za studena,  teplárna. Novohuťská železárna byla zastavena již v roce 1875, válcovna ve Staré
Huti v roce 1933. Krušná Hora skončila pro malou rentabilitu 1.
ledna 1968. Poslední těžební vozík vyjel ze šachty 29 srpna 1967.  
Železorudné doly ve středních Čechách jsou už vyčerpané a není
naděje,že by se v nich těžba obnovila.
Podle Hedy Průchové upravil a napsal Zdeněk Mariancius

Obec vystavila na chodbě paláce na zámku litinovou
pamětní desku připomínající založení vysoké pece v Nižboru
v roce 1773. Tuto desku obec získala do svého vlastnictví  
v dražbě v roce 2006.
Na desce je uveden nápis: „Když jejich Osvícenost knížecí
pan pan Karel Egon z Fürstenbergů, nejvyšší purkrabí pražský
slavně panoval na témž statku Nižburku. Tenkrát byla tato
vysoká pec na 126 (ti) volšových kůlích založena a za pana
Jana Novotnýho direktora zdejší roku 1773 vystavěna.“

Kelti Nižbor završili svoji nováčkovskou sezonu třetím místem

Kelti Nižbor završili svoji nováčkovskou
sezonu v Kladenské oblastní lize třetím
místem. A to jak po základní část, tak
v závěrečném play-off.
Jarní část rozjeli Kelti několika výhrami
a po 18 odehraných kolech jim před nadstavbou patřila druhá příčka. Jenže tato část
nepatřila mezi ty povedené. Z pěti zápasů
s lichými týmy odešli třikrát poraženi
a tým se chytnul až těsně před play-off, kdy
porazil do té doby neporaženého lídra Dynamo Rozdělov 3:2. V konečném účtování
se Kelti umístili na třetím stupínku, což je
na nováčka soutěže velmi slušný výkon.
Povzbuzeni poslední výhrou sehráli
výtečně čtvrtfinálový souboj s celkem
Amálky Hooligans Kladno. Kromě nepo-

www.obecnizbor.cz

vedené první třetiny prvního zápasu
jednoznačně dominovali a po výsledcích
5:4, 9:2 a 4:2 postoupili do semifinále.
V bitvě o finále však nestačili na velezkušený tým z Třebíze. Třebízský Defekt,
který má ve svých řadách i několik bývalých
extraligistů, Kelti přesto potrápili a po výsledcích 3:7, 3:4, 5:2, 4:7 obsadili definitivní třetí
příčku. Sílu soupeře dokumetuje i fakt, že ve
finálovém souboji přejel favorizované Dynamo Rozdělov 3:0 na zápasy.
Pro následující sezonu Kelti dostali
nabídku zařadit se do středočeské krajské
soutěže  - 2. NHbL. Dvouletá práce klubu,
který se snaží všemožně propagovat hokejbal v berounském regionu, tak došla svého
ocenění a od nové sezony si vedení klubu

slibuje další zlepšení povědomí o hokejbalu v oblasti a další zvýšení kvality soupeřů
mužského „A“ týmu.
Jenže klub nezůstává jen mužského týmu.
Na jaře dobře započatá práce s mládeží,
pravidelné tréninky v Berouně a uspořádání
okresního kola celostátního turnaje Hokejbal proti drogám přivedlo do řad Keltů
mladou krev. Vedení  SK se po tomto impulsu rozhodlo přihlásit do svazových soutěží
tým mladších žáků, který bude od října
reprezentovat Nižbor a celý okres v krajské
divizi Mistrovství České republiky.
Nábor hráčů ročníků 98 a mladších
do řad malých Keltů neustále probíhá
a zájemci se mohou hlásit u vedoucího
mužstva R. Nováka, tel: 777 593 669.
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Fotbalové jaro - žádná sláva

Přípravka
Družstvo přípravky (na fotografii)
se podzimními výkony kvalifikovalo do
bojů ve skupině o 13. - 18. místo. Zatím
všechny turnaje svěřenci trenérů Janečka,
Rudovského a Beneše vyhráli bez porážky.
Projevuje se tak dlouhodobá práce s našimi
nejmenšími. Podzim bude však výrazně
náročnější, protože početně i výkonnostně
silný ročník 99 přechází do starších žáků.
Starší žáci
Starší žáci obsadili v okresním přeboru
7. místo. Trenér R. Matějka se celé jaro
potýkal s nižší tréninkovou docházkou
než jaká bývala v minulých letech. Kaldem
je, že hráči Kupka, Král, Kaniok a Huntier
pravidelně pomáhali dorostu. Pro místní
hráče musí být zahambující, že zmíněný
kvartet nepochází z Nižboru (Beroun,
Stradonice, Žloukovice) a přesto měl
nejčastější docházku na tréninky i zápasy.
Dorost
Jak dorost působil na podzim skvěle,
tak začal i nový rok, když se pod vedením
trenéra Hučka stal Halovým přeborníkem
okresu. Bohužel na jaře musel s fotbalem
skončit Plešinger, dlouhodobě se zranili
bratři Říhové s Voleveckým a tým se doslova sesypal. Někteří hráči naprosto ztratili zájem a tak kaňkou na sezóně jsou dvě
kontumace za nesehraná utkání. Pro příští
sezónu nelze dorost přihlásit, protože
počet registrovaných hráčů je minimální.
B-tým
“Béčko” pod vedením trenéra Čapka

rovněž doplácelo na horší přístup zejména mladých hráčů (neskutečně mizerná tréninková docházka i životospráva)
a tak když se ve stejnou dobu konaly zápasy obou mužských týmů, byl B-tým
těžko konkurenceschopný. V nové sezóně,
pokud bude “béčko” do soutěže přihlášeno,
by měli větší prostor dostat dorostenci,
aby práce trenérů mládeže nepřicházela
nazmar.
A-tým
Ani “áčko” nevybočilo z momentálního
rozpoložení mladých hráčů v Nižboru.
Minimální docházka na tréninky, neustálé
shánění hráčů na zápasy a z toho pramenící
boj o záchranu v soutěži (jak to dopadlo,
bylo známo až po uzávěrce Nižborského
listu). Kromě dvou hráčů (M. a P. Davidové)
na hostování jsou všichni hráči odchovanci
nebo přišli na přestup. Mužstvo je z velké
části ve věkové hranici kolem dvaceti let
a je perspektivní. Bohužel velká většina
hráčů nemá ideální přístup a tak má kouč
R. Matějka poměrně těžkou práci.
Výbor klubu
Šestičlenný výbor (R. Matějka, Hučko,
Dolejš, Čapek, Grubner, Bureš) úspěšně dotáhl rekonstrukci hřiště, pořízené ze státní
dotace a samozřejmě jeho členové fungují
především ve sportovním úseku. Fotbalový oddíl by uvítal, kdyby se do činnosti
výboru zapojili další místní zájemci a pomohli jak u mužstev mládeže či dospělých,
tak i v zázemí fungování klubu.
Výbor SK Nižbor

Čarodějnice na fichtlu

Vytrvalostní závod malých motocyklů se letos v Nižboru na Panské louce konal již počtvrté. Důkladná příprava a rozšíření startovního pole o nové
týmy přispěly k vyrovnanému průběhu
obou rozjížděk. Z šestadvaceti startujících strojů v průběhu čtyřhodinového
závodu odpadly z technických důvodů
pouhé čtyři. Naopak nejvíce kol celkem
stihl odkroužit tým Mustangové z Králova Dvora ve složení Josef Wirth a Jan
Auředník, na druhém místě skončili
domácí Hrošíci, jmenovitě Václav
Trachta a Martin Choc, a bronzové
medaile si odvezli David a Zbyněk
Šárovi do Stradonic.

Freecollin 2010

Letos potřetí startoval v Nižboru amatérský cykloorientační závod dvojic Freecoolin.
Druhou červnovou sobotu se s mapou vydalo
na trať sedmdesát jedna dvoučlenných týmů.
Po šesti hodinách se na výchozí stanoviště u
sokolovny vrátili všichni cyklisté bez újmy
na zdraví. První místo obsadil tým Mapkini
Beroun ve složení Alena a Jan Markovi. Druzí dojeli Mirka a Leoš Reitmanovi pod týmovým názvem Los Perdidos. Bronz vybojovali Martin Onderka s Lubošem Proškem ze
Scorpia Beroun. Nižborští Pupící Jitka a Jiří
Těhanovi skončili těsně pod stupni vítězů na
čtvrtém místě. Drobné ceny a občerstvení se
však dostalo na všechny. Fotografie ze závodu a informace o příštím Freecoolinu najdete
na: www.freecoolin.estranky.cz

SK Nižbor pořádá v sobotu 7. srpna:

Fotbalový turnaj Memoriál L. Krabce na hřišti “Za rybníky”. Program: 9.00 Nový
Jáchymov - Hudlice, 11:00 Nižbor - Zvoleněves, 15:00 o 3. místo, 17:00 finále.
Taneční zábavu Karneval modrobílých. Od 21 hodin v Keltovně Nižbor (býv. Hotel
Praha). K tanci a poslechu hraje P. Kliment. Bohatá tombola. Vstupné 80 Kč.
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 800 výtisků
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