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Klidné prožití Vánoc
a hodně zdraví
v novém roce
vám přejí
Kateřina Zusková, starostka
Pavel Hučko, místostarosta
Zaměstnanci obce
a ostatní členové zastupitelstva

Co se zrealizovalo v roce 2016

S blížícím se koncem roku přichází i doba
na bilancování a krátké zhodnocení roku
2016. Ten, uběhl rychle jako voda (alespoň se
nám to zde na úřadu tak zdá). Opět se podařilo zrealizovat řadu naplánovaných projektů,
jiné musely být odloženy. Stručně si tedy připomeňme alespoň to nejpodstatnější:
Výtah – zřízení výtahu a tím vytvoření bezbariérového přístupu do kanceláří OÚ
Zámek – pokračování v opravách střech
na horním nádvoří zámku, prostor kostela byl
„vyplynován“ proti výskytu červotoče.
Panská louka – vybudování nové In linedráhy, vydláždění poslední zatáčky na dráze
BMX, rozšíření veřejného osvětlení.
Žloukovice: opravy komunikací a chodníků – byly vyasfaltovány nebo jinak opraveny některé komunikace, opravil se chodník
do části obce Kamýk.
Vyřezání úvozu podél obecní cesty k oppidu ve Stradonicích a likvidace letitých černých skládek převážně rostlinného odpadu
v této oblasti. Dále zde byl upraven propustek
na odvod dešťové vody.
Oprava pomníku na návsi ve Stradonicích.
Výměna světel (za úsporná LED) na lávce
ve Stradonicích a na parkovišti v Nižboru.
Vybudování hřiště a zakrytého sezení
ve Žloukovicích bylo vybudováno dle návrhu
rodičů.

Rozšíření herních prvků u cyklostezky
ve Stradonicích.
Knihobudka - ze staré telefonní budky byla
v Nižboru vybudována knihobudka.
Podařilo se získat dotaci ve výši 2,7 mil. Kč
na opravu střechy a krovu základní školy
(realizace během letních prázdnin 2017).
Bylo dokončeno zpracování projektové
dokumentace a vyřizování stavebního povolení na nový vodovod v ulici Pod Nádražím
v Nižboru, který by se v budoucnu měl vybudovat (vše závisí na případném získání dotace, o kterou se bude žádat).
Byly provedeny první průzkumné práce
na hledání vodního zdroje pitné vody pro
Žloukovice a na realizaci akce bylo požádáno
o dotaci na SFŽP.
Samozřejmě zrealizovaných věcí je daleko více, zejména jde o běžnou údržbu obecního majetku a veřejných prostor. Tyto práce
nikdy neberou konce...
Nepodařilo se prozatím pokročit v akci
plánované výstavby splaškové kanalizace v obci Stradonice vzhledem k tomu, že
v současné době lze získat dotaci v max.
výši cca 63 % a obec by se musela enormně
zadlužit na dofinancování akce. Věříme ale,
že se v budoucnu poměr výše dotace posune do lepších čísel a pak bude reálné žádat
o dotaci.

Ročník 12

Letošní investice
pořízené z dotací

Obec letos získala dotaci na dovybavení
zásahové jednotky SDH Nižbor, která byla
realizována s finančním přispěním ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci tématického zadání „Podpora hejtmana“.

V letošním
roce byly
provedeny
zámku Nižbor
V letošním
roce byly
provedeny
nanazámku
(předzámčí, č.p. 265) opravy části střechy, krovu a strop
Nižbor (předzámčí,
č.p.
265)
opravy
části
stře-programu
s finančním přispěním z Havarijního
chy, krovu a Ministerstva
stropů s finančním
přispěním
Ha- a obnovy
kultury ČR
a z Fonduzkultury
památek
z rozpočtu Středočeského
varijního programu
Ministerstva
kultury ČRkraje.
a z Fondu kultury
a obnovy památek
z rozpočtu Středočeského kraje.

PŮLNOČNÍ
MŠE SVATÁ

V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU
ZA DOPROVODU VARHAN A ZPĚVU PÍSNÍ
ADAMA VÁCLAVA MICHNY Z OTRADOVIC

24. 12. 2016

ve 24:00 hod.

v kostele Povýšení sv. Kříže

na zámku Nižbor

Provozní doba na Obecním úřadě Nižbor
v době vánočních svátků
Posledním úředním dnem v letošním roce
bude středa 21. prosince 2016 do 17 hodin.
Obecní úřad bude opět otevřen v pondělí
2. ledna 2017.
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Poloviční jízdné
pro seniory
Zkušební zavedení polovičního
jízdného s dopravcem PROBO BUS
pro cestující starší 65 let při platbě z
čipové karty.
Obec Nižbor a Hýskov při jednání
s dopravcem PROBO BUS dojednala,
že s platností od 1.1.2017 zkušebně
zahájí zavedení sníženého jízdného
pro seniory.
Podmínkou využití sníženého
jízdného bude:
n Věk seniora musí být 65 a více
n Jízdenka v autobuse se musí kupovat pouze prostřednictvím čipové
karty
n Sleva platí na lince B
Informace k čipové kartě:
n Čipovou kartu pořídíte v informační kanceláři dopravce tel. 311 612 561
n Cena za pořízení čipové karty je
200,- Kč
n V případě, že již čipovou kartu vlastníte, cena za předělání činí 30,- Kč
Po zhruba třech měsících obce
spolu s dopravcem vyhodnotí, zda je
o snížené jízdné zájem.
OÚ Nižbor

Výtah dokončen

n Na hlavní silnici u přechodu se prostě zastavit nesmí! Ani na vteřinu!

Před přechodem, za přechodem,
nikdo nesmí stát…

V poslední době jsme svědky, že rodiče,
kteří vozí své děti do základní a mateřské školy, občas parkují na hlavní silnici kolem přechodu pro chodce. Upozorňujeme, že podle
platných pravidel není možno stát 5 m před
a 5 m za přechodem.
Tito řidiči (většinou z řad rodičů) tak paradoxně ohrožují ostatní chodce (zejména děti),
kteří k přecházení užívají přechod.
Zaparkované vozy však snižují jejich viditelnost!!

Zaparkované vozy komplikují plynulost
silničního provozu a navíc v „zimním“ období, kdy může být vozovka kluzká, je stání
v této části silnice nebezpečné.
Víme, že dopravní situace je u školy a školky ráno velmi hektická tím, jak se rodiče snaží
dovézt děti až před vchod školy nebo školky.
Zvažte, zda není lepší udělat pár kroků
z parkoviště než ohrožovat bezpečnost chodců
(zejména dětí) a plynulost silničního provozu.
OÚ Nižbor

Vítání občánků

ka: Alžbětu Chroustovou, Václava Müllera,
Jakuba Knechta, Matyáše Malého, Nikolase
Vydru, Valérii Šídovou, Maxima Piotra Dereńa, Daniellu Kocmanovou, Adama Bauera, Františka Nedbala, Adama Vinše, Terezu
Jamriškovou, Alžbětu Kollárovou a Elišku
Schmiedovou z Nižbora, Matěje Štěrbu ze
Stradonic, Veroniku a Kateřinu Sedlákovy,
Filipa Lemona, Anetu Ellingerovou a Matěje
Cabrnocha ze Žloukovic. Přejeme jim šťastné dětství a krásný život!
OÚ Nižbor

Výstavba výtahu na Obecním úřadu Nižbor je již dokončena. Starší občané nebo ti, co
nechtějí na úřad stoupat po schodech, mohou
využít tento nový pohodlný přístup.

V letošním roce starostka Kateřina Zusková
společně s dětmi z Mateřské školy Sluníčko,
které vystoupily s pásmem básniček a písniček,
a Sborem pro občanské záležitosti uvítala na
zámku Nižbor nově narozené děti z Nižbora,
Stradonic a Žloukovic. Slavnosti se zúčastnili
kromě rodičů, kterým byly předány malé dárky, pamětní listy a květiny, i příbuzní a známí.
Fotograf vyfotografoval v kolébce tato mimin-
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2016

n Záběr na volební komisi v Nižboru při letošních říjnových volbách do Zastupitelstev krajů
a Senátu. U voleb se teď budeme scházet častěji: rok 2017 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2018 Prezident a Zastupitelstva obcí, 2019 Evropský parlament.

Zasedání Zastupitelstva Obce Nižbor se koná v pondělí
12. 12. 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ
Program: 1. Informace o činnosti OÚ. 2. Dopravní obslužnost. 3. Informace o hospodaření
obce. 4. Rozpočtová opatření č. 12. 5. Zprávy předsedů finančního a kontrolního výboru. 6.
Žádosti o dotace na rok 2017 z rozpočtu obce. 7. Rozpočet obce na rok 2017. 8. Majetkoprávní záležitosti: Směna obecního pozemku p.č. 361/61, orné půdy o celkové výměře 1 553 m2
za nově vzniklé pozemky p.č. 208/9 a p.č. 208/1 ve vlastnictví společnosti Karlow-Karlshof
a.s., Karlov 54, 27023 Roztoky. 9. Bezúplatný převod pozemků z majetku Středočeského kraje. 10. Různé, diskuze.

!

n Dotaz občana: Nižbor se potýká s problémem, kterým je noční
pohyb několika teenagerů (velmi často nezletilých), jenž pravidelně
porušují vyhlášku o nočním klidu, jsou v podnapilém stavu, často
i pod vlivem psychotropních látek. Navíc často po nich zůstává poničený obecní i soukromý majetek a nepořádek (nedopalky, lahve
apod.). Zná vedení obce jejich totožnost a řeší to nějak? Například
v součinnosti s Policií ČR či sociálními pracovníky? Chystá se to řešit
podstatně razantněji?

Nezastírejme si, že k občasnému rušení nočního klidu dochází nejen
v naší obci opakovaně. Vzbudit vás mohou rozjaření návštěvníci vracející se z místních restaurací (a kolikrát to již rozhodně nejsou teenageři),
různé oslavy a grilování na zahradách také vždy nekončí ve 22.00 hod.
Tím ale nechceme bagatelizovat popsaný problém a odpověď na něj:
Pokud se situace stává pro někoho nebo nějakou lokalitu neúnosnou (k rušení nebo problémům dochází opakovaně na jednom místě a zejména v noci), je třeba, aby občan nebo
občané zavolali Policii ČR. Pokud je to možné, zajistit alespoň nějaké důkazy, které by
následně pomohly při prokazování přestupku. Od zjištění policie se pak případně odvíjí
další – přestupková komise, sociálka.
Pokud se něco nepřístojného děje ve dne, běžně občané volají na obec a problém operativně dle možností řešíme sami nebo zavoláme policii, sociálku apod.
Samozřejmě, že se s „provinilci“ nebo jejich rodiči snažíme jednat i osobně. Bohužel pokud
rodina nezvládá nebo ani nemá zájem zvládat své ratolesti, je pak každá domluva těžká.
O tom, že by byl někomu v současné době poničen soukromý majetek (někým jiným než
přemnoženými divokými prasaty), nám není nic známo.
Preventivně také provádíme s policií kontroly v opuštěných objektech nebo na místech,
kde by se mohli zdržovat „problémoví jedinci“. Bohužel nemůžeme (ani policie) být všude.
I přes tuto stížnost si troufnu s čistým svědomím říct, že v současné době i podle statistiky
z policie patří Nižbor k těm „klidnějším“ obcím.
Z naší strany jde opravdu jen o stručnou odpověď a návod, co by se mělo. Samozřejmě
víme nejenom my na obci, že vše je ve skutečnosti daleko složitější….
Kateřina Zusková, starostka

Synáková Dagmar
Kleinová Květoslava
Fortuník Ľudovít		
Vitásková Marie		
Günther Eduard		
Šlepr Josef		
Tkadlecová Věnceslava
Kalinová Libuše		
Filip František		
Boubín Zdeněk		
Homolka Karel		
Procházka Josef		
Švandrlík Václav		
Pospíšilová Jiřina		
Bláha Josef		
Jungmann Jaroslav
Bonová Jaroslava		
Fortuníková Milada
Šmíd Jiří		
Lenická Miloslava
Šapovalivová Miroslava
Krubner Jan		
Sevald Zdeněk		
Hrudková Eva		
Váňová Růžena		
Vlhová Marie		
Bekárková Věra		
Beran Václav		
Vrbová Helena		
Bukáčková Miluše
Homolková Milena
Šandová Blažena		
Thomas Jan		
Hakl František		
Barták Pavel		
Mudrochová Bohdanka
Goldammerová Marie
Blažej Petr		
Panoš Slavomil		
Fortuníková Marcela
Haklová Miroslava
Červenka Jiří		

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

Na Štědrý den
se rozezní varhany

Na Štědrý den si opět můžete poslechnout v kapli sv. Liboria ve Stradonicích krátké ukázky hry na opravené varhany. Varhany zazní ve 14:30,
14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00.
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Výstava nižborských zahrádkářů opět úspěšná
Ve dnech 25. až 27. listopadu se veřejnosti otevřely všechny prostory nižborského zámku, kde proběhla tradiční výstava místních zahrádkářů. Zaplnila se hned v pátek dopoledne. Prohlédly si ji hlavně děti z Nižbora a Berouna.
Korunky utrácely nejen za mlsky, ale
nejvíc za dárky pro své rodiny. V sobotu dopoledne byla výstava zahájena oficiálně a se
zvláštním půvabem temperamentního vystoupení malých tanečnic souboru „Free Motion“, trénujících ve stradonické Klamovce.
Vedle starostky obce Kateřiny Zuskové mile
a s vtipem přivítal návštěvníky Tomáš Hanák
v roli moderátora (a také člen místního svazu
zahrádkářů). Následovala pochopitelná tlačenice u vchodu do hlavního sálu a před každým prodejním stánkem. Přijel totiž plný autobus z Chyňavy a další, který svezl natěšené
zájemce z dalších obcí na Berounsku. A bylo
co obdivovat, co mlsat, co hezkého nakoupit
svým milým pod stromeček i ke zkrášlení
svých domovů. Bylo k vidění, co zajímavého zahrádkáři vypěstovali i co stvořily jejich
šikovné ruce. Proběhla soutěž o ty nejhezčí
jablíčka, výtvory, obrázky. Kam oko pohlédlo, samé tradiční i originální vánoční ozdoby,
věnce, kytice, sošky a betlémky. A obrázky
malované dětskou rukou v nižborské škole
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a školce. Byl přece Advent, začátek vánočních svátků. Zámkem chvílemi zazněla i živá
hudba - členka zahrádkářů a učitelka MŠ
Sluníčko Ivana Mazancová zapreludovala
na klavíru a host Milan Švagr zase na různé
píšťalky a flétničky vlastnoručně vyrobené.
Dokázal na ně nejen hrát, ale o jejich původu
a výrobě i zajímavě vyprávět.
Čeho si předseda organizace nižborských
zahrádkářů Emil Chott na výstavě zvláště cenil? Že tolik členek a členů se ochotně
zapojilo do přípravy, instalace i průběhu výstavy a zejména vstřícnosti starostky obce,
že všechny prostory zámku pro výstavu zadarmo propůjčila. Byl spokojen i se zájmem
veřejnosti- přišlo přes 1800 návštěvníků.
Jak byli spokojeni návštěvníci? To dokladuje jeden zápis za všechny ostatní: „Děkujeme za nádhernou výstavu a adventní atmosféru! Jedním slovem: Užasné!!!“. Hezká tečka
za výstavou, ocenění a vzpruha všem strůjcům příští výstavy v roce 2017...
Jan Lukeš

Nižborský list

Výstava v prostorách bývalé fary na zámku
Obec Nižbor uspořádala ve dnech 25. až
27. listopadu výstavu pod názvem Nižborské drobnosti aneb co se nám dochovalo.
V dobových barokních prostorách se podařilo nashromáždit z obecních a soukromých sbírek více než 270 exponátů, které
jistě potěšily oko návštěvníka. Předměty byly
uspořádány do několika tematických celků.
Vzpomeňme alespoň sbírku, týkající se nižborského Sokola, historické dokumenty a publikace Sboru dobrovolných hasičů v Nové
Huti či koutek věnovaný Obci Baráčnické.
Viděli jsme zde řadu dobových fotografií,
různých dokumentů, obrazů, ale i historických knih s církevní tématikou. Řada jednotlivých vystavovaných reálií i několik kusů
původního nábytku doplňovalo vcelku ucelený soubor, v němž si každý, kdo na výstavu
zavítal, mohl najít to své.
Návštěvou výstavy jsme se mohli na několik chvil ocitnout o mnoho desetiletí, ale
i staletí, nazpět a nechat na sebe dýchnout
něco málo z dávno zapomenutých časů.
Snad se podařilo zlehka poodkrýt závoj,
který halí historii našich obcí a poskytnout
tak našim obyvatelům uspokojení nejenom
pro jejich zrak, ale i mysl. Výstava bude k vidění ještě na jaře 2017.
Jaromír Pecka

Z debaty nižborských zastupitelů Tomáše Hanáka a Jaromíra Pecky...


No je to pecka,
pane Pecka!
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
n Návštěva Národního divadla
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V rámci programu Hurá do Opery, který
pro nejmenší děti připravují členové Státní
Opery Praha, jsme rádi jezdili na exkurze
do historické budovy Opery. Nyní se však
opravuje a bude uzavřena několik let. Pořadatelé naštěstí dostali výborný nápad
a výjimečně nám domluvili exkurzi do Národního divadla. Měli jsme veliké štěstí,
protože školní exkurze v Národním divadle jsou opravdu neobvyklé kvůli obavám
z možného poškození zařízení.
Cestou do Národního divadla jsme se
na chvíli zastavili na Střeleckém ostrově, kde je krásné lanové hřiště s výhledem
na Karlův most a Pražský Hrad. Přišli jsme
právě včas, abychom nasbírali tašku plnou
čerstvě napadaných kaštanů.
V divadle se pak děti posadily do hlediště
před slavnou oponu, ale měly také možnost
prohlédnout si Národní divadlo odshora
dolů. Důležitá zastávka byla u základního
kamene ze Zlatého Koně u Tmaně, což je
vlastně kámen z našeho sousedství. Nezůstalo jen u prohlídky. Součástí programu byla totiž i opravdická opera, kterou
ve svých 12 letech složil W. A Mozart - Bastian a Bastienka. Na závěr byly nižborské
děti zvláště pochválené pořadateli za to,
s jakou pozorností sledovaly exkurzi i následné představení opery.
n Veselé vaření

me čtenářskou pregramotnost a snažíme se,
aby byly knihy běžnou součástí života nás
všech. V každé třídě mají děti knihovničku,
kde jsou jim k dispozici na prohlížení různé
obrázkové knížky, ale jsou zde i knížky plné
písmenek, z nichž čtou paní učitelky. Při
reorganizaci a doplňování knihovničky mateřské školy se ukázalo, že některé knihy už
nepotřebujeme či z různých důvodů dosloužily. Ty, které by ještě někomu mohly udělat
radost, odnesly děti ze Soviček do nižborské
Knihobudky, která stojí naproti poště. Zapojily se do komunitní výměny knih v naší
obci a prodloužily tak knížkám život.
n Sponzorské dary
Na podzim se nám zde sešlo několik
příjemných překvapení v podobě sponzorských darů pro mateřskou školu. I když si

dárci nepřejí být jmenováni, přesto bychom jim rádi vyjádřili vděčnost. Věcné
dary zpestřily dětem práci na kuchařském
kroužku, na výtvarném kroužku, při výrobě
vánoční výzdoby a finanční dar nám umožní zpříjemnit dětem prostředí školky. Dárci
byli z řad místních podnikatelů i rodičů dětí
ze školky. Děkujeme!
n Co nás čeká?
Blíží se každoroční pečení perníčků
s maminkami (už si chystáte váleček a vykrajovátka?), tradiční divadelní představení
složené z vánočních koled, smršť vánočních
besídek...a pak už se rozejdeme domů k vánočním stromečkům.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce!
Kolektiv MŠ Sluníčko

n Beseda s příslušníkem Policie ČR
Bezpečí a zdraví je jedním z nejdůležitějších témat, kterým se v mateřské škole
věnujeme. Je základním předpokladem pro
spokojený život v rámci komunity a poznávání světa. K upevňování znalostí, dovedností a záskávání potřebné míry samostatnosti a odpovědnosti pomáhají dětem
i besedy s členy Policie ČR. Tentokrát bylo
povídání zaměřeno na bezpečnost v silničním provozu, dodržování pravidel a na to,
jak se správně zachovat v situacích, které
nás ohrožují. Děti se seznámily s nejdůležitějšími tísňovými telefonní čísly a s fintami,
jak si je lépe zapamatovat.
n Knihobudka
V naší mateřské škole vedeme děti
ke vztahu ke knihám, často si čteme, rozvíjí-
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Od léta do Adventu v nižborské škole

Naši prvňáčci mají za sebou první měsíce
ve škole a s chutí zvládají své školní povinnosti
i radosti. Počáteční adaptaci na školní prostředí úspěšně zvládli a tak se již postupně zapojují do všech aktivit, které naše škola pořádá
a kterých se účastní.
Starší žáci si hned v září připomněli velký
sportovní svátek - právě skončené letní olympijské hry. Ve třídách se besedovalo na téma
mírového poslání olympijských her a o sportovním jednání ve smyslu fair play.
Na počátku školního roku nás potěšil cyklistický expert, moderátor na olympijských

ly. V hodinách prvouky jsme si pak vysvětlili,
jak se bezpečně pohybovat cestou do školy, ze
školy a na zastávkách hromadné dopravy.
Pátá třída přijala pozvání spolužáka Adama k návštěvě nižborské pražírny kávy rodiny
Hrdinových. Děti přišly z této zajímavé exkurze velmi nadšené a každý si přinesl malý
pěkný dárek.
Naše škola byla vybrána a zařazena
do sportovního projektu Školní set 2016.
Od Českomoravského svazu hokejbalu jsme
obdrželi set hokejek a hokejbalových míčků,
které budeme používat v hodinách tělocviku

hrách, závodní cyklista a nižborský občan
pan Lubor Tesař, který dětem zdarma poskytl
atrakce Sportcirkusu a děti ze školy a školky se
tak mohly během jednoho horkého dopoledne vydovádět na skákacích hradech, povozit
se a zazávodit si na koloběžkách a šlapacích
čtyřkolkách.
Jako každým rokem jsme zahájili výuku
dopravní výchovy pro žáky čtvrté a páté třídy
teoretickou částí, která vyvrcholí částí praktickou v květnu příštího roku na dopravním
hřišti v Berouně. Žáci první až třetí třídy si
v rámci dopravní výchovy na tematických
vycházkách připomněli nebezpečná místa
a dopravní značky nacházející se v okolí ško-

i v družině. Záměrem je vyvolat v dětech zájem o sportovní aktivity v rámci mimoškolní
činnosti.
I letos pokračují školní projekty Adopce
na dálku a Ovoce a zelenina do škol.
Adoptovaný africký chlapec Benson nás
potěšil dalším dopisem, ve kterém velmi děkuje všem nejen za pěkné dárky, které dostává, ale především za finanční podporu, která
mu umožňuje se vzdělávat. Děti se jeho prostřednictvím dozvídají zajímavosti o životě
dětí v Africe. Tentokrát nám Benson popsal
africké počasí a způsob školního hodnocení.
Víte, kdo je to Bovýsek? Je to maskot projektu Ovoce a zelenina do škol, do kterého je

naše škola zapojená již několik let. V říjnu zavítal k nám do školy, aby si dětmi popovídal
o zdravé výživě, připomněl jim, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a zeptal se jich, co
jim nejvíc chutná. Druháčci navázali na tuto
milou návštěvu projektovou hodinu s poznáváním a ochutnávkou různorodých druhů
ovoce.
	
   V říjnu jsme si s dětmi společně připomněli významný státní svátek Dne vzniku Československé republiky.
	
   Školní družina zahájila letošní školní rok
novou celoroční soutěží s názvem Zachraňte
princeznu,
která probíhá každé pondělí. Stře	
  
dy pravidelně patří dílnám, ve kterých vychovatelky
nabízejí činnosti výtvarné, soutěžní
	
  
a hudební, ze kterých si děti sami mohou vybrat, co se jim právě líbí. Pátek je podle zvyk	
   vycházkový a slouží k objevování místní
lostí
nádherné přírody. Koncem října se děti vydaly
se	
   školní družinou na výlet na zříceninu hradu Jenčov, kde proběhly hry, opékání špekáčků a zpívání písní s kytarovým doprovodem.
	
  
Zúčastnili jsme se rovněž akce na podporu
dětí nemocných cystickou fibrózou - vyrábění
	
  
větrníků.
Výprava dětí do pražského kina Cinema city na Zličíně potěšila všechny filmové
fanoušky
shlédnutím filmu Trolové.
	
  
V současné době se na plné obrátky rozjela
příprava na tradiční vánoční školní jarmark,
ke kterému se jako každoročně připojí i děti
z mateřské školky. Sólista Státní opery v Praze
Mgr. Ivo Hrachovec s dětmi nacvičuje vánoční koncert a šikovné ruce dětí pod vedením
pedagogů vytváří spousty krásných výrobků,
které budou pro návštěvníky jarmarku připraveny k prodeji. Zapište si proto do kalendáře
důležité datum – pondělí 12.12., kdy Vás vánočně naladěni rádi přivítáme od 16 hodiny
v budově naší školy.
Vánoční nálada vládla i na nižborském
zámku, kam jsme zavítali na zahrádkářskou
vánoční výstavu. Odnesli jsme si ji domů v podobě vánočních dárečků a teď už jen zbývá zapalovat svíčky na adventním věnci.
Krásné vánoční svátky Vám všem přeje
pedagogický sbor ZŠ Nižbor.
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n Most v letech 1874-76

140. výročí železniční tratě
Je celkem všeobecně známo, že železniční trať Protivín – Rakovník byla na našem úseku
stavěna v letech 1874 – 1876 a že první vlak po ní slavnostně projel 30. dubna 1876.
Teprve ale po 45 letech zřídila obec ve Žloukovicích zastávku, a tak od 1. září 1876. zde
denně zastavovalo šest vlaků, když dosud museli občané na tyto chodit do Zbečna nebo
do tehdejší Nové Huti pod Nižborem.
Na stavbě místního železničního mostu
a i po celé trati pracovali tehdy hlavně dělníci
z Jugoslávie a Itálie a jak uvedl zdický dopisovatel a dlouholetý žloukovický chatař pan
Josef Hůrka, došlo zde ke zvláštnosti, když se
ve spárách mezi kameny objevila vzácní kapradina – kyvor lékařský (ceterach officinalis).
Tato suchomilná, teplo milující rostlina má
svůj domov v jižní Evropě a do Žloukovic ji
právě přivezli Italové a zde zasadili. Vzhledem
k tomu, že roste mezi kameny, ve skalních rozsedlinách nebo ve zdech starých domů, zasadili ji do spár pískovcových kvádrů železničního
mostu. Proč tak učinili a k čemu používali, se
lze jen domnívat. – Podle Mattioliho Herbáře
z roku 1596 ji tehdejší lékaři používali k léčení
rozličných chorob a neduhů. Listí ve víně vařené a následně pité zapuzuje řezavku močovodu, léčí nekontrolovatelný únik moči, žloutenku, škytavku krotí a kámen lomí.
Po celé desetiletí zde kyvor žil a rostl. Konec této vzácné rostlině učinil až rok 1965,
kdy došlo na rekonstrukci místního mostu,
když naši dělníci každou spáru mezi kameny

L

vyškrábali a vzniklé prostory zabetonovali.
Vzácný kyvor tak opustil údolí řeky Berounky. – Tolik J. Hůrka.
Při této příležitosti lze vyzdvihnout současnou záslužnou a obětavou činnost skupiny
místních ochránců přírody, kteří pod vedením
místního občana RNDr. Jaroslava Obermajera a jeho manželky, se vyřezáváním náletových křovin v oblasti obce přičiňují o zachování vzácných rostlin.
K samému původnímu mostu lze ještě
dodat, že po jeho likvidaci byl železný šrot
odvezen do Rakouska. Nynější most je postaven z ocelových a betonových nosníků
včetně lávky pro pěší. Poslední díl původního
mostu byl na levém břehu zkrácen (viz foto)
a chybějící násep byl vyrovnán materiálem
vybagrovaným z prostoru mezi lesem a tratí
směrem od drážního strážního domku č. p. 12
(dnes č. p. 51), tak že zde bylo možno zřídit silničku vedoucí za tratí k chatám u řeky.
Současně tak bylo možno zrušit tradiční přejezd trati včetně závor.
J. Š.

éto proběhlo přesně tak, jak má být. Pravdou je, že sucho bylo
značné a dešťové srážky jen ojedinělé. Děti i dospělí u břehu
řeky Berounky obléhali „stradonickou pláž“ a v Nižboru nad
jezem bylo též přeplněno. To vše patří k létu a jeho podnebí. Jedno však
mi není jasné, proč řeka byla stále
zakalená a neprůhledná jako dříve
čistá a stříbrolesklá. Snad přítoky
různých potoků a říček, nebo chmelařská půda na Rakovnicku, či
zanesené koryto řeky. Dobře si pamatuji dobu, jak se bagrovalo dno,
a tím se čistil průtok vody. Dnes není problém při lovu ryb vytáhnout nějaký ten hrnec, kýbl, drát a jiné předměty včetně velkých kamenů, které přinesla poslední povodeň. Ovšem příjemné osvěžení
při koupání dalo zapomenout na tyto nešvary.
Moje rodina v plné míře využívala náš bazén, hlavně děti a já
s manželkou jsme využívali lázeň k patřičné rehabilitaci. Bazén

strana 8

Restaurace U Lípy
v Nižboru
je od 2. 12. 2016
po rekonstrukci
opět otevřena!
Otevírací doba:
po - čt od 10:30 do 22:30
pá - ne od 10:30 do 24:00
Těšit se můžete na domácí kuchyni, která bude zahrnovat jak
poctivá domácí hotová jídla, tak
i minutky. Nebudou chybět zaručeně domácí speciality jako například domácí klobásy a sulc, uzené
maso, zvěřinové pochoutky apod.
Na čepu se můžete těšit na 3 stálá
piva, na další pípě bude vždy každý víkend k ochutnání pivní speciál v podobě různých schvrchně
kvašených piv.

o průměru 360 cm, v zimě (různé slevy), není tak finančně náročná
investice, aby si jej nemohl koupit i s průměrným důchodem osadník chatařské oblasti. Přesto závist „kvete a bují“ plným proudem.
Houby nerostly v důsledku sucha, snad nyní na podzim sem
tam někdo z lesa něco přinesl
(i klíště).
Na zimu jsem se připravil
dobře, koupil jsem nová krbová kamna s výměníkem, abych trochu
přispěl k ekologickému vytápění dřevem. Nechal jsem zkontrolovat
komín odborníkem a již mě snad nemůže nic překvapit, kromě velkého přívalu sněhu a myší, které chytám s velkým úspěchem do pastiček. Natřel jsem verandu a ochoz luxolem a hlavně nám na zahradě prořezala a zkrátila firma pana Votočka ml. živý plot.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Vražda pod Krušnou horou
Na konci severního svahu Krušné Hory, v údolí Habrového potoka si postavili v poválečných letech zdičtí skauti krásnou chatu. Pro pitnou vodu jsme si chodili do hájovny, která je dodnes skrytá zraku kolemjdoucích turistů i dopravnímu ruchu ve směru na
Křivoklát. Jako nezletilé nás děsila skutečnost, že se v té hájovně stala v závěru války
dosud neobjasněná vražda hajného.
Její výhodná poloha, byla ideálním místem pro úkryt lidí pronásledovaných za fašistické okupace Československa německým
gestapem. V těch dobách tady žil se svou rodinou hajný J. Štýbr, muž bodré povahy, ale
hlavně příkladný vlastenec.
V dobách míru udržoval dlouholeté přátelství s hudebním skladatelem a profesorem
Rudolfem Karlem z Prahy, který trávil volný
čas v Novém Jáchymově. Po příchodu německých okupantů, jako příslušník pražského ilegálního odboje, požádal hajného Štýbra
o zaměstnání v jeho revíru pro vysokoškolské
studenty vzhledem k uzavření českých vysokých škol. Hajný nezaváhal ani na chvíli, věděl co je jeho vlastenecká povinnost. Studenty
přijal do zaměstnání a ubytoval je v hájovně
na Habrovém potoce. Po té následovala další
přání profesora Karla na ukrytí medika Vilda,
hledaného v souvislosti s atentátem na Říšskoněmeckého protektora Heydricha, Karla
Moravce, dělníka obviněného ze sabotáží
a dalších četných uprchlíků ze zajateckých
táborů, převážně Rusů a Francouzů. Všichni
nachází pod střechou hájovny na dlouhý, či
kratší čas bezpečné přístřeší.
Poklidným životem hájovny neotřáslo
ani zatčení profesora Karla, protože spojení
na hájovnu nikdy neprozradil. Zemřel v koncentračním táboře Terezín 6. března 1945.
Hájovna přežila i kontrolu fašistů a to v době,
kdy se skrývali v seníku hledaní zběhové.
Když se zdálo, že už je všechno ztraceno, zasáhla hajného rozzuřená fenka úporně bránící
svá štěňata. Vojáci se nechali od prohlídky seníku odradit a spokojili se několika výstřely
do nitra seníku. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Po tomto incidentu se do hájovny opět vrátil
klid.
V samém závěru války, 29. března 1945,
měl hajný Štýbr zajistit a označit přistávací
plochu pro výsadek ruských parašutistů. Tři
dny před tímto datem, 26. března v pozdních
nočních hodinách někdo zaklepe na dveře hájovny a nesrozumitelnou němčinou se dožaduje vstupu. Po domácku oblečený hajný pozvolna otevírá dveře a v měsíčním svitu spatří
na konci dvora zahalenou postavu. Než dojde
k jakékoliv slovní výměně, třesknou dvě rány
a hajný padá k zemi, přidržován svoji ženou,
která svého muže následovala divíc se, kdo to
přichází v tak pozdní hodinu. Nepřímý svědek zákeřné vraždy je i ruský zajatec Pavličenko, ležící v té době na půdě hájovny. Neznámá postava mizí v lese doslova beze stop.
Pátrání po vrahovi ze strany lesních dělníků,
českých policistů, ale i kladenského gestapa
vyzní naprázdno.
Mezi pamětníky události kolují protichůdné názory na zákeřnou vraždu. Od podezření

na mstu pytláků, na německé gestapo i na samotné partyzány, nikdo rozumné vysvětlení
neznal. Jaká verze komu vyhovovala, k té
se přikláněl. Pravý důvod znal jen neznámý
střelec.
V Habrovém potoce uplynulo mnoho
vody, hájenka prožila mnoho jar a zim, na tragický příběh s otevřeným koncem se pomalu zapomnělo. Až jednou v nejbližší vesnici
umírá muž. Na jeho jméně už nezáleží. Snad
je věřící, nebo jej tíží svědomí, požaduje před
cestou na věčnost farářovu poslední zpověď
a pomazání. Na smrtelném loži se přiznává,
že oné březnové noci roku 1945 zastřelil hajného Štýbra - ze žárlivosti. Osudový kruh se
uzavřel.
Hajnému Štýbrovi nebylo osudem dopřáno dožít se osvobození, pro které toho tolik
po celých šest let vykonal, riskujíc život svůj
i celé rodiny, aby ti druzí potřebnější mohli
přežít. Zemřel zákeřnou ranou svého vzdálenějšího souseda z prosté lidské žárlivosti.
Josef Hůrka

Vyhlášení FotosoutěžE
Vyhlášení letošní fotosoutěže se
uskutečnilo 23. října v restauraci Zastávka. Soutěžní snímky, včetně toho,
jak to dopadlo, jsou k vidění na webových stránkách obce v sekci fotosoutěž 2016.

Senátor Jiří Oberfalzer navštívil
válečného veterána Jiřího Pospíšila
Zajímavé vzpomínání a příjemné setkání
jsem zažil 13. 11. v Nižboru, kam mě na návštěvu do svého „zámeckého“ bytu pozval válečný
veterán, dnes již devadesátiletý Jiří Pospíšil.
Jeho obrovským vzorem je náš první prezident
T. G. Masaryk. Na akcích k uctění jeho památky, zejména v Lánech, nikdy nechybí a většinou
za Československou obec legionářskou pokládá
věnec u jeho hrobu. Pan Pospíšil dojemně zavzpomínal nejen na válečná a poválečná léta
a líčil své životní zážitky, ale se zápalem popisoval zejména svou letitou snahu o udržování
důstojné památky prezidenta Masaryka. Vzpomněl na svoji účast na pohřbu TGM v roce 1937

(bylo mu tehdy 11 let) i na to, jak v roce 1969
inicioval obnovu pomníku TGM v Nižboru,
za což pak byl v následujících patnácti letech
šikanován komunistickým režimem. V Nižboru
po r. 1989 inicioval obnovení pamětního místa
u Lípy svobody. Svěřil se, že v současné době
je zklamán vývojem situace kolem nejasností
s neudělením státního vyznamenání panu Bradymu i situací ve Svazu bojovníků za svobodu.
Pravda by vždy měla mít přednost. Vyjádřil
podporu stanovisku paní poslankyně Miroslavy
Němcové, jak je vyjádřila na Staroměstském
náměstí. V Tomáši G. Masarykovi máme trvalý
vzor pro výkon funkce hlavy státu.
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Nižborská
talentiáda?
Co to je?

U nás v Nižboru znají děti Drakiády, fandilo se našim borcům při Olympiádách, mnozí dříve narození pamatují
Spartakiády, ale Talentiáda pro všechna
školou povinná mláďata z Nižbora, Stradonic i Žloukovic - byla? Nebyla.
Kde se vzal ten nápad? Zavzpomínáme-li my dopělí, naše děti a vnoučata
na každoroční vánoční besídky ve školce, ve škole,na loučení páťáků se svou
školou letos v červnu, na zpívání koled
při rozsvěcení vánočních stromků tady
i ve Stradonicích - nezdá se vám taky
,že talentovaných dětí tu kolem nás žije
docela hodně a že bychom je docela rádi
viděli a slyšeli znovu? Pak vás možná
napadne - a to by šlo? Šlo, klidně příští
rok zjara, třeba v dubnu.
Děti, které dokážou pěkně zahrát
na některý hudební nástroj, hezky čistě
zazpívat, sehrát krátkou scénku, zatančit
či zacvičit ve skupince efektní sestavu by
tu měly příležitost ukázat se nejen rodině
a spolužákům.
Každého vnímavého diváka a posluchače by určitě (a rády) zaujaly a potěšily. Dalo by se to zvládnout?
Dalo. Máme kde - za podpory vedení obce v sále Obecního úřadu. Je tam
jeviště, kvalitní ozvučovací aparatura,
reflektory, za paravány a oponou bude
„šatna pro účinkující“, bude porota, bude
moderátor, možná i občerstvení.
Je s kým na přípravě i realizaci spolupracovat - pedagogové ve školce a škole
„talenty“ znají, rok co rok nové objevují
a umějí je motivovat, podporovat. Totéž umí pan Mgr. Hrachovec se svými
zpěváčky a pískálky a jistě i maminky
ve sdružení Makovice. A kolik dalších
nadějných talentů vychovávají učitelé
a trenéři v Berouně...
Proslýchá se (a není to drb), že několik dětí už začalo v nižborské škole
na Talentiádu se skvělou paní učitelkou
Červenkovou nacvičovat.
Takže - Nižborská Talentiáda 2017 je
tímto avizována a co teď ?
Rodiče a další příbuzenstvo, pomalu nažhavujte své ratolesti na příležitost
za pár měsíců se dvakrát blýsknout před
plným sálem (dopoledne na generálce
pro „celou školou“a odpoledne pro „celou veřejnost“. Ať se dál cvičí a vydrží.
Až bude Nižborská Talentiáda po Novém roce oficiálně vyhlášena, dozvíte se
jak a kde se přihlásit, jak a kdy bude co
probíhat...
Jan Lukeš
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Činnost Klubu přátel Žloukovic
Na sklonku léta a začátkem podzimu parta
členů KPŽ společně se členy a pod vedením
Svazu ochránců přírody chodila jednou týdně pracovat na Placinu (přírodní rezervace
Kabečnice), konkrétně vyřezávat nežádoucí
náletové křoviny. Pokračovali tak úspěšně
v činnosti minulých let. V sobotu 26. listopadu pak vyhodnotili svou práci na výroční
schůzi.
První říjnová sobota je po léta vyhrazena
konání tradiční Drakiády. Na Hrachovce se
sešlo velké množství dětí i dospělých. Vítr
jako obvykle moc nefoukal, přesto nálada
byla výborná. Večer se posedělo u ohýnku,
kde se všichni dobře bavili. Počasí se vydařilo. Byl poslední hezký, slunečný a teplý den
před nadcházejícím podzimem.
Klub přátel Žloukovic zorganizoval
na pondělí 17. října od devíti hodin dopoledne v místní hospodě Pěknou hodinku. Po po-

ložení kytice u pomníku padlých pokračovala
volná zábava. Jako tradičně hrála k poslechu
i tanci kapela SLZA. Odpoledne ženy přinesly občerstveni a zábava pokračovala do pozdních nočních hodin.
Nesmíme opomenout brigádu, při které
dobrovolní hasiči společně se členy KPŽ vyčistili potok od nánosů bahna a nežádoucích
rostlin a pokračovali v čištění břehu řeky
od odpadků a nežádoucího křoví na začátku
obce a proklestili další vzrostlé vrby. Účast
byla uspokojivá, odvedl se velký kus práce.
V neděli 27. listopadu si občané připomněli první den adventu slavnostním rozsvícením vánočního stromu hned vedle nového,
zásluhou obce postaveného altánku za hojné
účasti místních i chatařů. Za zvuků koled
se pro zahřátí přítomným podávalo svařené
víno, medovina a drobné pochutiny.
Ivan Sirotek, guvernér KPŽ
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Já, Sisina

„Síso! Půjdeme ven?“ Páneček jedním očkem šilhá na věšák, kde vysívá můj obojek.
Nadšeně vrtím ocáskem. Vím, že už nespí,
i když oko zase rychle zavřel. Také vím, že
půjdeme na lov jako každé ráno. Už deset zim. Jak ten čas letí. Když se Páneček
s chrchláním a hekáním konečně vyhrabe
ze svého pelechu, přichází nejhezčí část dne.
Probíhačka u řeky.
Ale popořadě: podřimovala jsem už jen
taky na jedno oko a zase se mi zdál ten sen.
Zdává se mi často. Slyšela jsem Pánečka, jak
říká, že to, jak ve spaní poštěkávám, a škubají mi tlapky, se vysvětluje jako tzv. „druhová paměť“. Nevím, co to znamená, ale když
spím, vídám mihotavou záři plamenů, které
osvětlují vnitřek prostorné jeskyně. V koutě,
na hromadě kůží sedí Páneček a vedle něj
ležím já. Mám špičaté uši, dlouhé nohy, šedý
kožich a huňatý ocas. Také Páneček je nějaký
jiný. Spíš ho cítím, než vidím. Drbe se v mastné, slepené srsti na hlavě, skoro jako já. Ale
já to dělám zadní nohou. Opravdu vypadá
divně, ale v tom snu vím, že je to „můj!“ Páneček. Z kouta vytáhl oštěp. Kamenná špice
zajiskří v záblescích ohně. Vyskočím a otřepu se. Vím, co to znamená: opravdu půjdeme na lov!. Horlivě větřím směrem ke vchodu. Venku je ještě tma. Větřím své divoké
příbuzné. Celou noc hodovali na hromadě
kostí, které lidé už po generace vyhazují
z jeskyně. Přes den se na zbytcích lidské kořisti krmí jen mračna masařek a v noci moji
divocí bratranci z lesa. Ohniště ve vchodu je
spolehlivě drží venku a můj štěkot jim brání překročit hranici světla. Od doby, co mi
Páneček nabídl čerstvou kost se spoustou
masa a pozval mne dovnitř za plameny,
tady bydlím s Pánečkem a bráním naše doupě před vetřelci výhružným štěkotem. Divocí
bratranci slyší, že budu naší jeskyni bránit
stejně zuřivě, jako moje vlčí sestřenky brání
svá doupata se štěňaty. Raději zemřou než
by cizímu dovolily vstoupit. Páneček je moje
štěně a jeho jeskyně je moje jeskyně. Někdy
v noci přichází medvěd. Cítím ho na dálku.
Začnu zuřivě štěkat. Křičím na něho, ať táhne jinam, ale neposlechne. Nebojí se mne.
Páneček, když se rozštěkám, otevře jedno oko
a hodí na oheň suché dřevo. Plamen vzplane
a všichni před jeskyní utečou.
Jednou jsem ale měla opravdu strach.
Venku bratranci s kňučením zmizeli v lese.
Nastalo úplné ticho. Slyšela jsem, jak veliké silné zvíře drtí kosti mocnými čelistmi.
Cítila jsem ho a srst se mi zježila na hřbetě. Byl to jeskynní lev. „Chlupatý“ Páneček
tentokrát otevřel obě oči. Podíval se na mne,
pak ke vchodu. Potichu vstal a popadl oštěp.
Rozkročil se a naklonil dopředu, až jsem čekala, že se skácí. Stál jako býk lesního tura,
když očekává útok. Oštěp svíral tak, že mu
zbělely klouby a naběhly žíly. Chlupy se mu
zježily jako mně. Jeho pot štiplavě čpěl, ale
pohled, který upíral na temný vchod, studil

jako led v zimě. Jestli lev přijde do jeskyně,
bude to boj o holý život. Rozumí Páneček
mému štěkotu? Že je dnes venku opravdové
nebezpečí? Cítí mé rozčilení a strach o něj?
Šelma ale po chvíli odešla. Můj čich ji vyprovázel, až její pach zmizel v dálce.
Ráno se zarostlým Pánečkem chodíme
na lov. Oheň dohořel. Snaživě jsem přeskočila popel a vykoukla z jeskyně. Čenich mi
říkal, že už žádné nebezpečí nehrozí. Nad
kostmi už zase bzučí hejna much. Přisedla
jsem a obnovila své značky po okolí. Moji
bratranci a všichni, kdo žerou maso, chodí raději v noci. Světlo je zneklidňuje. Moje
Prabába se ohně bála. Já už tenhle strach
neznám. Ani ve snech!
„Tak, Sisinko! Půjdeme?“ Pánečkův hlas
zní nejistě. Seskočím z gauče, protáhnu se
a několikrát otřepu. Odháním ten dotěrný
sen. Jsem zpátky doma, v našem růžovém
kotci nad potokem. Mám opět krátké nožičky, plandavé uši, hnědočerný kožíšek a vrtím krátkým ocáskem. Můj „holý“ Páneček
hlasitě zívá. Nemůže se rozhodnout, jestli už
má vstát. Místo otřepání si promne oči. Pak
na sebe lije vodu. Utře se, chvíli váhá a pak
si na holou kůži navlékne několik barevných
srstí, co přechovává ve veliké bedně, které
říká skříň. Jdeme na lov a on nehledá oštěp
jako můj Huňáč ze snů. Jen mi zapne obojek.
„Holý“ Páneček dobře ví, že vodítko je pro
pejska jako řetěz otroka, ale obojek je osobní
šperk a já se parádím ráda.
Současný trend zákazu volného pohybu psů ve městech se začíná projevovat už
i v menších obcích jako je například Nižbor.
Někdo by asi řekl, že přehnaně bojuji za práva psů, ale ať si to každý zkusí: být starcem,
který není zdráv a neví, jestli zítra bude
moci vstát z postele. Žít sám daleko od rodiny, daleko od míst, kde se narodil, vyrůstal a kde bydlel celý život. A mít jen jediného společníka, který ho radostně vítá, když

přijde domů: svého psa. Společníka, který se
nikdy nehádá, vždy se vším souhlasí, dovede
se vžít do nálady svého Pánečka a vždycky
zavrtí ocáskem. Na druhé straně chápu nelibost ostatních. Sám často uklízím psí lejna na cestičce, po které chodím přes louku
k řece, ačkoliv očividně patří nějakému většímu psisku. Někteří majitelé holt ignorují
koš na psí exkrementy, i když se jejich hafan
vyprázdní pár kroků od něj.
Nicméně inspiroval mne k pokusu o napsání mikropovídky. Snad se povedla. Doslova jsem jí „cizeloval“ několik týdnů, takže doufám, že při jejím čtení nebude nikdo
zívat. Zkušenosti mne poučily, že při nejlepší vůli nedokážeme plně chápat ty, které
od nás dělí celá jedna generace. Jinými slovy:
jako mladý jsem ne vždy chápal své rodiče
a příbuzné, natož pak cizí starší lidi. To si
každý uvědomíme teprve tehdy, až když
sami zestárneme. Takže doufám ve shovívavost s mou láskou ke zvířatům, zejména
psům. Nazvěme to třeba vrtoch starce. Sisinku hýčkám proto, že už není nejmladší
a pomalu se dostává do let, kdy na pejsky
jako na lidi přicházejí choroby stáří. Kdyby
mi onemocněla a pak třeba umřela, těžko
bych si ve svém věku pořizoval štěně. A být
ve svém prázdném, studeném bytě sám, to si
vůbec nedovedu představit. Těžko bych asi
nacházel důvod, proč ráno vstát z postele.
Nic by mne nenutilo chodit každý den třikrát
na procházku, nikdo by mne doma nevítal.
Brr! To by byl prázdný, studený a hrozný život. Toho se bojím nejvíc. Upřímně: doufám,
že tu mojí chlupatou kamarádku nepřežiju.
Myslím, vlastně chci věřit, že můj dospělý
syn, ač toho drsňáka hraje docela přesvědčivě, po mně zdědil lásku ke zvířatům, tedy
hlavně psům a Sisina u něj v klidu a pohodlí
dožije. A já se nemusím obracet v hrobě!
František Kellner (2016)

Sdružení zaměstnanců sklárny Nižbor
Sdružení
zaměstnanců sklárny Nižbor
zve občany na zájezd do
Divadla na Vinohradech
dne 14. 1. 2017 od 14 hodin na komedii „KDYŽ
PTÁČKA LAPAJÍ …“
Obzazení: Petr Rychlý,
Václav Vydra, Tereza Bebarová, Kateřina Brožová, Václav Svoboda a další ! Odjezd od Sklárny ve
12,15 hod. Tento zájezd
je poslední od Sdružení
zaměstnanců
sklárny,
které po 20 letech končí
ke dni 31. 12. 2016.
Od ledna 2017 VÁS ZVE NA ZÁJEZDY do divadel, zájezdy po památkách (květen +
září), a v případě zájmu i zájezd na Jižní Moravu OBEC NIŽBOR!
Přesné informace budou včas oznámeny na veřejných tabulích nebo v místním rozhlase.
Jitka Bornová
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Přijď hrát hokejbal
Hokejbalový klub SK Kelti 2008 je největším zástupcem berounského okresu
ve svazových soutěžích Českomoravského
svazu hokejbalu.. Do družstev mládeže přijímá klub zájemce nepřetržitě, v první fázi
dětem stačí pouze sportovní oblečení.
Otevírané kategorie v sezoně 2016/17:
mladší dorost (ročníky 2000, 2001), starší
žáci (ročníky 2002, 2003), mladší žáci (ročníky 2004, 2005), přípravka (ročníky 2006,
2007), minipřípravka (ročníky 2008 a mladší). Klub má domácí hřiště na multifunkčním hřišti v Berouně – Hlinkách.

n Foto mužstva z roku 1969, zleva nahoře: V. Paclík, A. Malý, M. Kučera, J. Šturc, S.
Zítek, zleva dole: M. Mašek, J. Mašek, J. Kodet, F. Kulhánek.

Z historie žloukovické odbíjené
Patnáct let nepřetržitě v období let 1960
- 1974 reprezentovalo družstvo mužů místního Sokola obec v krajských soutěžích
mužů v odbíjené. Nejdříve ve druhé třídě KP
a v letech 1969 – 1970 v I. třídě KP, nad níž
se hrála již druhá liga.
Soupeřem tehdy byla družstva z míst,
z nichž současně celá řada hraje v republice nejvyšší soutěže. Hrálo se v Příbrami,
Kladně, Dobřichovicích, Mnichově Hradišti, Mladé i Staré Boleslavi, Benátkách nad
Jizerou, Vlašimi, Sedlčanech, Kolíně, Kralupech nad Vltavou, Benešově a celé řadě
dalších míst. Zajímavé zápasy byly ve II.
Třídě KP sváděny i s družstvem Nižbora,
kde se hrála výborná odbíjená.
Při této příležitosti je také nutno vyzvednout skutečnost a přístup všech hráčů ke kolektivu, že za celou tuto dobu byly odehrány
všechny zápasy, když tedy nedošlo ani k jedinému kontumačnímu výsledku. Hrálo se
tehdy systémem sobota - neděle, takže se
často nocovalo mimo domov. Všechna tato

Organizace Naše škola
hledá pracovníka na dovoz jídel
od ledna do června 2017.
Vhodné pro seniory
s vlastním autem.
Zájemci, prosím, volejte Janě
Havlíčkové na tel.: 607 068 228.
Těšíme se na vás.

utkání jsou zaznamenána v kronikách místního Sokola.
Ještě lze dodat, že po finanční stránce zde
hráči působili „za své“ a zabezpečována byla jen
platba za dopravu auty z výnosů pořádaných zábav. Také rozhodčím, delegovaným krajem, byla
částečně prováděna úhrada ze vstupného od diváků, kterých chodilo tehdy na utkání hodně.

Otevírací doba aquaparku a bruslení pro veřejnost

Městský plavecký areál Tipsport Laguna v Berouně provozuje od letošního roku také
zimní stadion. Jak sdělil ředitel Antonín Marx, zatím není možné dopředu stanovit časy
veřejného bruslení. „Neustále se časy mění vzhledem k termínové listině ČSLH. Prosíme
proto veřejnost, aby sledovala webové stránky www.tipsportlaguna.cz, kde bude provoz
ledové plochy pro veřejnost zveřejněn,“ uvedl Antonín Marx.
Datum

Bazén 25m

Relax a bistro

Laguna klub

23. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

24. 12. 2016

zavřeno

zavřeno

zavřeno

25. 12. 2016

zavřeno

zavřeno

zavřeno

26. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

27. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

28. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

29. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

30. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

31. 12. 2016

8:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

1. 1. 2017

14:00 – 22:00

14:00 – 21:30

14:00 – 22:00

2. 1. 2017

10:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 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: Dalmat - Radek Dolejš n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 2. 2017
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