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Dotace

n Po letech zase přišla pořádná zima a Berounka v lednu zamrzla. Na řadu proto
přišlo bruslení, hokej, běžkování nebo jen procházky po ledě.

Rekonstrukce budovy školy
V letošním roce máme jako zastupitelstvo
před sebou úkol zajistit zdárnou realizaci výměny krovu a krytiny na budově základní školy.
Bude to akce finančně (zhruba 6 mil. Kč), časově (hlavní práce mohou probíhat jen o školních
prázdninách) i stavebně (jedná se o starý historický krov) velmi náročná a složitá.
I když máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení, může se
samozřejmě stát (a určitě se u tak rozsáhlé a náročné stavby stane), že po kompletním odkrytí
stropních trámů se objeví nějaký problém, který
projektantům zůstal skrytý.
Jedná se o starou budovu, kde v minulosti
různým způsobem probíhaly stavební úpravy
(zejména uchycení stropů jednotlivých místností
ve škole ke stropním trámům). Abychom předešli tomu, že v červnu objevíme problém, který
nás zaskočí, rozhodli jsme se, že s pracemi raději
začneme v nejbližších dnech.
V první fázi budou ve škole probíhat v některých dnech přípravné a průzkumné práce.
Tyto práce nijak neovlivní bezpečnost a provoz
ve škole. Dále budeme pokračovat s pracemi
na statice krovu, kdy méně náročnější práce
budou probíhat např. odpoledne po vyučování
(po dohodě s vedením školy bude družina pře-

sunuta do té části budovy, nad kterou se nebude
pracovat). Náročnější práce pak budou prováděny pouze v době, kdy bude škola prázdná (např.
sobota nebo neděle). V předstihu bude na části
školního dvora bezpečným způsobem vyhrazen
prostor pro stavbu.
Tím, že stavbu zahájíme v předstihu, chceme
docílit toho, že do června budeme mít kompletně odryté a vyřešené otázky týkající se stropních
trámů tak, abychom mohli během prázdnin pracovat již pouze na krovu a střeše.
V této době by nás už snad jen mohlo zaskočit
případně špatné počasí, ale to předbíhám.
Moc prosím všechny občany, kteří bydlí v okolí školy a školky, rodiče, kteří zajíždějí
se svými vozy do těchto míst, o pochopení, že
do těchto prostor bude v některých dnech po nezbytnou dobu omezen vjezd. Bude se jednat
o dobu, kdy bude ke škole zavážen stavební materiál nebo zde bude pracovat jeřáb či zdvihací
plošina. Vždy vás budeme v předstihu o omezeních informovat a prosíme o dodržování našich
pokynů. Každé shánění majitele zaparkovaného
auta zabírá čas a prodražuje cenu za čekající
techniku a prodlužuje dobu potřebnou k dokončení celé akce. Děkujeme.
Kateřina Zusková, starostka

V loňském roce jsme zkompletovali
všechny požadované přílohy a odborné posudky a na Státní fond životního
prostředí jsme podali žádost o dotaci
na „Hydrogeologický průzkum pro vyhledání a zbudování zdroje pitné vody
ve Žloukovicích“. V současné době probíhá posuzování žádosti, více informací
zatím nemáme k dispozici.
Zahájili jsme také zpracování žádosti
na vypsanou dotaci na pořízení domovních
čistíren odpadních vod v lokalitách, kde je
složité provést centrální odkanalizování. Zde
se však jako značně problematické ukázalo
řešení odvedení přečištěných odpadních vod
z jednotlivých objektů. Tuto problematiku
řešíme s odbornou firmou. Jen pro upřesnění
uvádíme, že tato dotace, jak byla v médiích
prezentována, vypadala „velmi jednoduše“,
ale splnění všech podmínek, které se k žádosti
váží (zejména v terénně složitých Žloukovicích) bude zřejmě víc než složité.
Obec také podala na Státní fond životního
prostředí žádost o dotaci na výstavbu nového
vodovodu v ulici Pod Nádražím, kde by následně po výstavbě nového vodovodu mohlo
dojít k odpojení odběratelů, kteří jsou napojeni na výtlačný vodovodní řád skláren Rűckl
Crystal, a.s. Zda budeme s žádostí úspěšní,
uvidíme, pokud ne, podáme žádost v dalším
možném termínu. V současné době projektanti
vyřizují i územní souhlasy na jednotlivé vodovodní přípojky, na které bychom také rádi
získali dotaci.
Kateřina Zusková, starostka

4 Poznamenejte si

do svých kalendářů:
29. 4. zámek Nižbor - Beltain
20. 5. Panská louka - Pivní slavnosti
27. 5. Sběr nebezpečného odpadu
17. 6.

Panská louka - Bitva
Sokolovna - Freecoolin
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Vandalové
zničili radar

Na silnici v Nižboru směrem k zámku byl
nainstalován nový měřič rychlosti. Vydržel
zde necelých 14 dní. Pak si ho do parády vzali
vandalové s kameny. Nyní je v opravě, která
nebude jistě nejlevnější…
OÚ Nižbor

Rozsáhlé sklepní prostory
před areálem nižborského zámku

Oprava pomníku
dokončena

V závěru loňského roku byla dokončena
oprava pomníku v areálu Fürstenberské hrobky. Práce prováděl akademický sochař Jarmil
Plachý a na tuto akci obec obdržela dotaci z
Ministerstva kultury ČR.
OÚ Nižbor
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V prostorách pojezdové plochy před budovami horního nádvoří se nachází rozsáhlé sklepní
prostory, které dohromady čítají jedenáct místností, předsíní, chodeb a schodišť.
První, starší část, která byla známá a relativně
donedávna užívaná, vznikla na místě bývalých
hradních příkopů. Když tyto příkopy ztratily
svojí vojensko-strategickou a obrannou úlohu,
což se odehrálo zhruba na přelomu 16. – 17.
stol., tak byly tyto z podstatné části zasypány
a z jejich menší části byly zbudovány sklepy.
V této době byl také zároveň původní gotický
hrad přebudován na renesanční zámek za působení Jindřicha Konráda Šanovce z Šanova.
Za více než sto let došlo k další zásadní přestavbě celého areálu zámku do jeho současné
barokní podoby za vlády Valdštejnů. Následná, zhruba dvousetletá, éra Fürstenbergů dala
vzniknout nově nalezenému sklepení.
Starší část sklepů, jejichž dno se nachází
zhruba sedm metrů pod zemí, sestává z dlouhého, částečně dochovaného schodiště, spojovací chodby a dvou téměř shodných místností
opatřených výklenky v obvodových stěnách
a systémem větracích šachet. Celá konstrukce,
včetně kleneb, je z kamene a podlaha je krytá
oblázkovou dlažbou. Po celé délce chodby se
v podlaze táhne odvodňovací kanál, krytý kamennými deskami, který je napájen vodou
z odvodňovací jímky v zadní sklepní místnosti,
kam se stahuje spodní voda. Zároveň je do něj
svedena voda z pramene v čele chodby. Jeho
pravoúhlé zakončení zaúsťuje v obvodové zdi
u paty schodiště do dalšího kanálu podstatně
většího průřezu. Ten se táhne mnoho metrů
do podzemí. Lze předpokládat, že na jeho konci
může být další podzemní prostora, rezervoár,
do kterého se voda jímala. Celé těleso stoky je
pečlivě vyzděno z kamene.
Po náhodném probourání zdiva v jednom
z výklenků v listopadu 2015 bylo možno vstoupit do dalších, do té doby neznámých, prostor.
Tradovalo se sice, že jakési další sklepy se zde
nachází, ale nebylo známo, kudy se do nich lze
dostat. Pouze v období 60. let došlo k dílčímu

průniku do těchto prostor, při budování čerpací
stanice za éry Státních lesů. Tyto sklepy, které
dohromady čítají čtyři místnosti, předsíň a chodbu, jsou položeny o tři metry výše. Jsou tedy propojeny se staršími sklepy pouze technologickou
šachtou, která se nachází za probouranou zazdívkou. Zdivo i klenby jsou zde jak kamenné, tak
i smíšené, ale některé stropní konstrukce jsou čistě cihlové. I zde jsou podlahy kryty oblázkovou
dlažbou. Vstupní schodiště z povrchu se bohužel
nedochovalo. V obvodových zdech je množství
objemných výklenků a ve stropních klenbách
a příčkách je řada větracích průduchů a kanálů.
Celková zastavěná plocha obojího sklepení včetně obvodových zdí přesahuje dvě stě sedmdesát
metrů čtverečních.
Po zaměření celého objektu a dosažení povolení od památkového úřadu, což trvalo zhruba rok,
mohlo dojít k odbagrování zasypaného prostoru
bývalého přístupového schodiště. Za ním však
následovala překážka v podobě zabetonovaného
vstupu až tři čtvrtě metru silnou stěnou. Po jejím
odstranění mohlo dojít k vyklizení částečně zasypaných prostor sklepení. Bohužel, díky velké
hloubce a sklonu nešlo použít pásový dopravník,
a tak veškerý objem zásypu musel být vynošen
v kbelících. Celkově bylo z podzemních prostor
odtěženo cca padesát šest metrů krychlových zeminy, stavební sutě a kamení.
Sklepní prostory jsou dle vyjádření památkového úřadu významným hmotným dokladem
vývoje a provozu hradního i zámeckého areálu.
Hodnota zkoumaných objektů je jak historická,
tak i architektonická a technická. Jde o nedílnou,
významnou součást zámeckého areálu. Na základě toho budou tyto prostory prohlášeny kulturní památkou.
Doufejme, že v blízké budoucnosti se díky
tomu podaří získat příslušnou dotaci, s jejíž
pomocí a i obecními prostředky bude možné
po příslušných a nezbytných úpravách tyto velmi
zajímavé sklepní prostory otevřít veřejnosti, a tak
místním i přespolním poskytnout další historickou zajímavost naší obce.
Jaromír Pecka
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Povolení vjezdu do lokality „Kaštánek“
Informace pro občany, kteří jezdí do Žloukovic do chatové oblasti na levém břehu řeky
a používají k tomu komunikaci, která se nachází v k.ú. Sýkořice ( jde o tzv. Žloukovický
průsek nebo také lidově Kaštánek)
Zasíláme vám výňatek z dopisu ředitelství
LČR, s. p. ze dne 12. 12. 2016 k otázce provozu a jeho zpoplatnění na této komunikaci:
Lesy ČR, s. p. evidují dotčenou komunikaci s názvem Žloukovický průsek jako účelovou komunikaci ( po provedeném opravném zaměření se tato komunikace nachází
na pozemku p.č. 478/2 v k.ú. Sýkořice).
Jedná se o zpevněnou lesní cestu, která
v souladu se zákonem o lesích č. 289/1995
Sb., § 2 § 3 odst. 1 písm. b) je pozemkem
určeným k plnění funkcí lesa. V širším slova
smyslu se jedná o les, tak jak vymezuje pojmy § 2a lesního zákona č. 289/1995 Sb.
Cesta slouží prvotně k přístupu do rozsáhlého lesního komplexu v k.ú. Sýkořice za účelem lesnického hospodaření. Až následně jí
začali využívat především chataři k přístupu
k chatám na břehu Berounky z důvodu lepšího stavebního stavu než mají nezpevněné historické cesty pro přístup na levý břeh Berounky ve vlastnictví obce Sýkořice na pozemcích
p.č. 333/6 a 478/1 k.ú. Sýkořice.
V rámci obecného užívání lesů má každý
právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí.
Ovšem nemá právo jezdit a stát v lesích s motorovými vozidly (viz zákaz některých činností v
lesích, § 20 odst. 1 písm. g) z. č. 289/1995 Sb.).
Odst. 4 citovaného § umožňuje vlastníku (subjektu s právem hospodařit) povolit výjimku
z tohoto zákazu vjezdu do lesa pro bezkoliz-

FOTOSOUTĚŽ 2017
(ne) ZRUŠENA
...ale jen v tom případě, že přestanete fotit, že nepošlete ani jedinou fotku –
což by byl věru smutný konec již tradiční
obecní soutěže. Takže Vás opět vyzýváme: zaznamenávejte svět okolo sebe.

Pro letošní rok vyhlašujeme téma:

TVÁŘ
Obličej, detail, profil, nadhled, podhled, linie tváře, kouzlo očí, otevřených
i přivřených, hra tvarů, světla a stínu...
Zkuste to. Ale samozřejmě, jako každý
rok, přijmeme všechny snímky. Své příspěvky zasílejte na e-mail obec.nizbor@
telecom.cz – ale než je odešlete, zvažte,
zda mají šanci zaujmout či překvapit;
vodítkem i nápovědou Vám mohou být
videoprezentace a výsledky předchozích
ročníků; vše najdete na webových stránkách www.obecnizbor.cz v sekci INFORMACE O OBCI – FOTOSOUTĚŽ.
Termín obvyklého podzimního vyhlášení výsledků Vám včas oznámíme – ale
na Vaše fotky se těšíme už teď!
KZ, KJ, TH, Obec Nižbor

ní průjezd motorovými vozidly přes účelovou
komunikaci na p. č. 478/2 k.ú. Sýkořice obdrží:
Majitelé staveb pro individuální rekreaci výjimku na konkrétní účelovou komunikaci za 100 Kč bez DPH na jedno motorové
vozidlo, na stanovenou dobu platnosti. O povolení výjimky žádá vždy vlastník stavby.
V případě spoluvlastnictví objektu jsou všichni spoluvlastníci posuzováni samostatně.
Osoby vykonávající na objednávku
nebo se souhlasem Lesů ČR činnosti v celospolečenském zájmu (např. lesnická a jiná
výzkumná činnost, provozní praxe lesnických
škol, včelaři, geodetická činnost, lesní stráž,
myslivecká stráž, rybářská stráž, myslivecký
a rybářský hospodář), dále osoby s trvalým
bydlištěm na pozemcích, ke kterým je přístup
pouze po účelových komunikacích s právem
hospodařit Lesů ČR, případně osoby na těchto pozemcích hospodařící nebo mající tam
obvod své působnosti a držitelé průkazu osob
se zdravotním postižením obdrží na požádání písemnou výjimku bezplatně.
Písemná výjimka musí být při vjezdu
a stání na účelových komunikacích s právem hospodařit Lesů ČR viditelně umístěna
za předním sklem automobilu.
O výjimku ze zákazu vjezdu do lesa lze
požádat u příslušného správce lesa, v tomto
případě Lesy ČR, s. p. Lesní správa Nižbor,
na adrese Pod Lesem 268, 267 05 Nižbor
v pracovní dny, tel. 956 181 105, e-mail:
ls181@lesycr.cz.
Požadované finanční částky jsou náhradou
předpokládaných nákladů spojených s povolením výjimky a částečnou náhradou nákladů
na údržbu účelových komunikací. Za běžnou
údržbu se nepovažuje zimní údržba účelových komunikací a údržba nad rámec potřeb
lesního hospodářství.
Žádáme obecní úřady s místní příslušností, aby občanům vhodným způsobem předaly tuto informaci ohledně postupu v případě
potřeby využívat zmíněnou lesní cestu pro
přístup k jejich nemovitostem v souladu se
zákonem o lesích.

!

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2017

Posseltová Irena		
Tkadlec Jiří		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Brožovský Jiří		
Plešingerová Marie
Pospíšil Jiří		
Balichar Miroslav
Turčiačíková Miluška
Hlavatá Libuše		
Houška Jiří		
Ludvíková Jaroslava
Hofmannová Jarmila
Kráslová Miloslava
Hladká Jitka		
Houška Karel		
Blažejová Věra		
Husák Josef		
Marianciusová Věra
Rampas Pavel		
Urbánek Josef		
Řehořovská Hana
Šebesta Miroslav		
Prchalová Věra		
Prchal Jaroslav		
Frühaufová Hana
Langová Hana		
Novotná Eva		

70 let
86 let
90 let
87 let
89 let
70 let
75 let
91 let
97 let
81 let
96 let
75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
84 let
70 let
86 let
85 let
70 let
75 let
87 let
70 let
91 let
70 let
70 let
86 let
75 let

V minulém vydání Nižborského listu
jsme uvedli jubilanty za období leden
– březen 2017, v hlavičce však bylo
špatně uvedeno období říjen – prosinec 2016. Všímavým čtenářům jistě tato chyba neunikla a my se za ni
omlouváme.

Vážení řidiči, neparkujte nám
se svými automobily na chodnících!
Chodníků máme v obci málo, automobilů je naopak hodně. V poslední době se množí nešvar, že někteří řidiči zaparkují přímo na
chodníku. Upozorňujeme, že se touto činností dostávají do střetu se
zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
Kvůli těmto bezohledným řidičům pak musí třeba děti z MŠ
nebo ZŠ jít kousek po silnici a po chodníku neprojede ani nikdo
s kočárkem. Pozor také na případnou pokutu, kterou můžete obdržet!!
Obecní úřad Nižbor
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Bláznit je lidské!
Duševní onemocnění může postihnout každého člověka v kterémkoli věku - děti, mladistvé, dospělé i seniory. Je možná častější, než si obecně myslíme - asi 8 - 12% populace
minimálně jedenkrát za rok přijde k lékaři s potížemi, týkajícími se duševního/psychického zdraví (poruchy nálady, úzkostné poruchy, psychózy,..). Asi každý čtvrtý člověk trpí jedenkrát za život duševními problémy, které je potřeba léčit. Mezi lidmi kolují různé mýty
a mylné představy o duševních onemocněních, které nemocného jedince často stigmatizují a vyčleňují z běžného života. Přitom... duševní nemoci se dají ve velké většině případů
úspěšně léčit. Důležité je duševní onemocnění včas rozpoznat a co nejdříve začít s léčbou.
n Lomikámen, z. ú. - poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním...
Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích
akcí. Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci
„Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou
cílovou skupinou.
n Sociálně terapeutická dílna – „Jiná káva“
Posláním služby sociálně terapeutická dílna „Jiná káva“ je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny
Jiná káva. Kontakt: Mgr. Jan Rohlena, tel.: 605 050 626, e-mail: jan.rohlena@lomikamen.cz
n Sociální rehabilitace – „Re-start“
Cílem služby sociální rehabilitace „Re-start“ je posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor a podporu pro nácvik
potřebných sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní
formou mimo prostory organizace. Kontakt: Bc. Petra Zemanová, tel.: 608 638 582, e-mail:
petra.zemanova@lomikamen.cz
n Služby organizace Lomikámen, z. ú. jsou poskytovány zdarma
Kromě poskytování sociálních služeb se věnujeme také destigmatizační a preventivní činnosti
v oblasti duševního zdraví. Těmto aktivitám se nyní můžeme díky podpoře z Norských fondů
a Ministerstva zdravotnictví věnovat i aktivněji. Kolem duševních nemocí je totiž bohužel stále
mnoho předsudků a mýtů.
Více informací na stránkách naší organizace: www.lomikamen.cz / www.jinakava.cz

Světový den ledvin
2017 se blíží

Dne 9. 3. se po roce opět uskuteční
Světový den ledvin, který každoročně upozorňuje na onemocnění ledvin a nutnou
prevenci v této oblasti. Zájemci si mohou
v tento den v Berouně nechat zdarma vyšetřit své ledviny. Akci pořádá Dialýza
a.s., Kompletní péče s.r.o., která v Berouně poskytuje domácí péči a nefrologickou
ambulanci a také Medicentrum spol. s.r.o.
Tématem letošního ročníku je zejména
obezita a s ní spojená onemocnění ledvin.
Nadváha je silným rizikovým faktorem pro
rozvoj onemocnění ledvin. Zvyšuje hlavní rizikové faktory související s chronickým onemocněním ledvin, jako je cukrovka a vysoký
krevní tlak. „Obezita či nedostatečná mobilita jsou v současnosti velké problémy, které
komplikují i následnou léčbu,“ vysvětluje
primářka Dialýzy a.s. MUDr. Magdaléna
Mokrejšová. V prostorách polikliniky Medicentra Beroun spol. s r.o. bude od 9 do 12
hodin možné si nechat udělat jednoduché
vyšetření, tzv. screening, a odhalit případné
problémy s ledvinami. Každý z účastníků
obdrží výsledek ihned na místě a následně je
mu doporučen další postup.
Odpolední program Světového dne
ledvin bude ryze odborný a určen je především lékařům a odborníkům z regionu
Berounska. Celá odpolední akce probíhá
pod záštitou České lékařské komory.

Krátce z mateřské školy Sluníčko

Letošní zima je v mnoha ohledech jiná než
ty předchozí. Děti měly po dlouhé době možnost si pořádně užít sněhu. „Parkoviště“ před
jednotlivými třídami byla plná sáněk a bobů,
celý měsíc jsme mohli chodit jezdit na ko-

pečky. Pracovníci Obce i mateřské školy měli
často plné ruce práce s odhrabáváním nového
sněhu, aby se děti, rodiče, zaměstnanci i zásobování dostali do školky včas a ve zdraví. Dětem však spousty sněhu udělaly velikou radost,

n Třída Berušek na vycházce. Všechny
děti z naší mateřské školy si na vycházky
oblékají bezpečnostní reflexní vestičky.

n Kroužek vaření je mimořádně oblíbený mezi dětmi i rodiči. Proč ho mají rádi i rodiče?
Děti někdy nosí své výrobky domů na ochutnání!
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mohly si hrát na stopaře zvířátek a konečně si
postavily pár opravdických sněhuláků. Děkujeme štědré zimě za záplavu sněhu a všem, kdo
nám pomohli jej uklidit z cest a chodníků!
Kolektiv MŠ Sluníčko

Nižborský list

Zima v nižborské škole
Nově příchozí rok potěšil děti naší školy
takovou nadílkou sněhu, jaká tu dlouho nebyla. Všichni pedagogičtí pracovníci se ji snažili využít co nejvíce a děti si tak mohly sněhových radovánek dosyta užívat také v rámci
hodin tělesné výchovy i v odpolední družině.
Všechny lednové aktivity školy však mařila

postupně sílící chřipková epidemie, a tak se
školní třídy vyprazdňovaly. V některých třídách zůstalo méně než polovina žáků. Tento
stav se v současné době naštěstí zlepšuje, ale
nemocnost je stále vysoká. (Apelujeme tímto
na všechny rodiče nemocných dětí, aby děti
posílali do školy jen úplně zdravé!)

Přesto se školní život nezastavil a děti
mají plné ruce práce i zábavy. Děti ze všech
tříd malovaly obrázky pro adoptovaného afrického chlapce Bensona. Žáci vyšších ročníků pak pro něj sepsali dopis v angličtině.
Druhá a čtvrtá třída zahájila 10. února pravidelnou výuku plavání v berounském aquaparku Laguna.
Školní družina pokračuje v celoroční
soutěži Zachraňte princeznu, která probíhá
každé pondělí. Děti v družstvech s nadšením
zápolí v rozličných disciplínách (hudebních,
výtvarných, vědomostních, sportovních,
v šikovnosti a postřehu a dalších). V lednu
přijelo do sálu obecního úřadu malé divadélko s představením Človíčkov, které dětem
hravou formou připomnělo zásady slušného
chování. Středeční odpoledne patří celoročně zájmovým workshopům. Děti se zde podle svého uvážení zařazují do různorodých dílen, kde vyrábějí, malují, zpívají či soutěží.
Začátkem února družinové děti vyráběly srdíčka na svátek sv. Valentýna a také započaly s výrobou dárečků pro děti k zápisu do 1.
tříd, přestože se zápis dětí letos koná později
než obvykle.
Tato událost významná pro školu, děti
i rodiče je naplánována na středu 12. dubna.
Proběhne v době od 13 do 16 hodin. Pro rodiče budoucích prvňáčků je důležité vědět, že
k zápisu bude nutné vzít s sebou kromě občanských průkazů rodičů také rodný list dítěte a pro žadatele o odklad školní docházky
je nezbytné přinést potvrzení od dětského lékaře a posudek z pedagogicko-psychologické
poradny. Informace o zápisu dětí do 1. tříd
budou včas vyvěšeny na veřejných místech
v příslušných obcích.
Do zápisu prvňáčků však ještě nějaký čas
zbývá. Naše školáky čeká do té doby mnoho
dalších zajímavých akcí. Jmenujme například
školní a následně meziškolní znalostní soutěž
v anglickém jazyce, kde naši čtvrťáci a páťáci porovnají své jazykové znalosti se žáky
škol v Hýskově, Tmani a Karlštejně.
Sportovně ladění chlapci a dívky se již
velmi těší na okresní hokejbalový turnaj „Hokejbal proti drogám“, který letos připadne
na dny 3. až 5. dubna. Díky zapojení nižborské školy do hokejbalového projektu „Školní
set“, v rámci kterého škola získala sadu hokejbalových potřeb, mohou děti v hodinách
TV již pilně trénovat nezbytné dovednosti.
Co mají děti nejraději? Přece karneval!
Školní družina plánuje uspořádat jeden velký karneval s tombolou a se spoustou soutěží
koncem měsíce února. Chystejte masky!
A jakmile březnové počasí dovolí, vyrazí
družina na výlet do obory v Lánech a do muzea automobilů.
Jak pracovat s vizovickým těstem a co vše
se z něho může vyrobit nám prozradí v rámci
jednoho tvořivého odpoledne paní Šímová.
Teď už nám jen zbývá přát si, aby co nejdříve přišlo jaro, všichni už byli zdraví a my
jsme si mohli společně dopřávat co nejvíce
dalších nezapomenutelných školních zážitků.
Krásné jaro vám přeje
nižborský pedagogický sbor!
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Čarovný had (Keltská báje)
Andrrej si z pečeného masa, které nabodnul na dýku, ukousnul svými zažloutlými zuby veliké sousto. Omastek mu stékal
do vousů a skapával na nohavice. Usilovně
žvýkal a pak hlasitě polknul. Masivní zlatý
torgues na krku poskočil, jak se mu ohryzek
při polykání zvedal nahoru a dolů. Natáhl
se pro naběračku, jejíž rukověť trčela z kotle
s pivem. Důkladně s ní zamíchal a nabral
ji vrchovatou. Než jí však donesl ke rtům,
většinu si vybryndal na kolena, kde se pivo
přitulilo k tuhnoucí mastnotě, která mu ještě pořád kapala z vousů. Mac Andrrej – syn
Beňův – znovu hlučně polkl a hlasitě říhnul.
Spokojeně zamlaskal a rozhlédl se po ostatních okolo ohně.
„Vyprávěj dál,“ vybízel ho Mac Hannda a kroužil dlaní, jako když vyhání kozy
z ohrady. Ostatní souhlasně přikyvovali.
„Dobrá,“ řekl Andrrej bodře. „Nuže, šli jsme
tenkrát stezkou podél řeky,“ navázal a hřbetem ruky si utřel vousy. Pak, jako když si
na něco vzpomněl, zašťoural se nehtem
mezi zuby, vyplivl kousek masa a pokračoval. „Všichni víme, že po úbočí strání na protějším břehu se vine dlouhý násep. Kopíruje
řeku a táhne se do dálky. Není moc vysoký,
ale jeho vršek je rovný, jako by ho uhladili bohové.“ Andrrej pocítil sucho v ústech.
Znovu se natáhl pro naběračku. Tentokrát
přišel jen o pár kapek, ale Peppa, kterému
přezdívali Kloboučník a který seděl naproti, to už nevydržel. Vyskočil jako zlý duch
z močálu. „Tohle známe,“ rozkřičel se na Andrreje. „Proč nevyprávíš něco, co jsme ještě
neslyšeli?“
Mihotavé světlo ohně dopadalo na jeho
tvář a Andrrejovi se zdálo, že vidí démona
vylézajícího z podsvětí. Žíly na krku měl
naběhlé a hlas mu ve vysokých tónech přeskakoval do fistule. „S tímhle nás unudíš
k smrti,“ ječel. Byl to poděs, ale v boji to byl
obávaný soupeř. Teď koulel očima a slova
vylétala z jeho úst jako ohnivé šípy. „A víš
ty, co, Andrreji?“ uhodil se pěstí do stehna,
„já budu vyprávět za tebe. Bude to svižnější!“ To ale už jenom sípal. Pokračovat ale
musel. Vysmáli by se mu, že vyletěl a pak
jen otevírá pusu jako ryba na suchu. Mac
Andrrej se na něho bezelstně usmál. „Ale
beze všeho. Máš slovo,“ pobídl ho velkoryse.
Peppa si tedy odkašlal a začal hlasem, který
skřípěl, jako když se tahá zarezlý meč z pochvy. „Už naší dědové,“ zaskřehotal, „vídali
prý občas z hradeb Oppida svítícího hada,
jak se plazí po protějším břehu řeky. Slýchali
při tom rachot a někdy prý i troubení Cernunntova jelena.“ A opravdu: tahle báje se
na Oppidu vyprávěla už po generace. Zjevení vídali za temných nocí, kdy nesvítil Měsíc
a Taranis Hromovládce zkoušel na obzoru
své blesky. Had lezl po tom dlouhém náspu.
Když se tam ale ráno přebrodila vládcova
družina, nenašla nikdy ani stopu. Tráva ne-
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byla slehlá, ani stéblo zlomené, ani kamínek
odvalený, ani lísteček utržený, prostě nic!
Rozšafní Keltové se nakonec shodli, že to má
zřejmě na svědomí bohyně Epona, o které
je známo, že má (řečeno zdvořile), poněkud
svérázný smysl pro humor. Vládce Stradon
potom přestal posílat své družiníky za řeku
a postupně se o úkazu přestalo mluvit. Stala se z něho děsivá pohádka, kterou matky
strašily nezbedné děti.
Peppa nebyl žádný vypravěč a brzy
na něj došlo. Cítil, jak mu vysychá v ústech
a kývnul na Hanndu, aby mu podal naběračku s pivem. Mac Andrrej si odplivl: Ještě před chvílí ti to hrozně vadilo, pomyslel
si a klidně se díval na Peppu. Válečník se
chystal napít, ale když zjistil, že je pozorován, zatvářil se hrozivě. Andrrej proto raději uhnul očima a pro změnu se zadíval
na Hanndu. O tom se říkalo, že bude jednou
Císařem v Římě. Nikdo sice nevěděl, kde
Řím je a co znamená Císař, ale přezdívka
se vžila. Hannda si teď soustředěně prohlížel svou pěst a nehty na ruce. Trochu si je
přeleštil o kalhoty a hned kontroloval, jestli
se dost blyští. Ostatní se buď přehrabovali
klackem v ohništi, nebo zaujatě sledovali
cosi na noční obloze. Mac Andrrej viděl, že
proti Mac Peppovi se podpory nedočká. Volil proto smířlivý tón: „Všechno, co vám můj
slovutný spolubojovník řekl, je svatá pravda,“ prohlásil skoro slavnostně a sledoval
nevinným pohledem Mac Peppu. Ten právě srkal pivo z naběračky, které mu horlivě
podali. Náhle začal v obličeji červenat, až
nakonec zbrunátněl. Na čele mu vyrazil pot
a oči mu lezly z důlků. Zakuckal se a potom
rozkašlal. Nemohl popadnout dech a kumpáni ho bušili do zad, až to dunělo. Andrrej
toho mazaně využil. Tvářil se, že nic nevidí
a neslyší a plynule navázal vyprávění tam,
kde ho Peppa prve přerušil.
„Tenkrát jsme se zdrželi v peřejích pod
Hýskovem. Byla už tma, když jsme s nákladem ryb pro ranní trh pospíchali po protějším břehu. Chtěli jsme doběhnout k brodu
pod Západní bránou. Všichni přece víte,
že stráže po půlnoci už neotevřou nikomu!
Byli už jsme skoro tam, když nás zarazil
vzdálený rachot za kopcem. Zvuk přicházel
údolím z míst daleko proti proudu. Nesl se
nad vodou, ale stále sílil. Bouřka to nebyla.
Znělo to jako by se hnalo stádo býku a blížilo se.“ Andrrej polknul na sucho, ale když
viděl, jak mu všichni visí na rtech, neodvážil se udělat přestávku. Dokonce i válečník Peppa vypadal dychtivě, a tak Andrrej
polkl znovu a pokračoval: „Přiznám se, že
jsem strnul. To musí Světelný had, kterým
mne maminka strašívala, když jsem nechtěl
spát.“ Na Andrrejově tváři bylo znát, že se
ve vzpomínkách přenesl do té hrůzné noci.
Že umí vyprávět, o sobě věděl. Události líčil
tak, že napětí narůstalo a končilo drama-

tickým vyvrcholením. A taky cítil zadostiučinění. Před chvílí na něho řvali a nikdo se
ho nezastal. Teď ani nedýchali a oči jim hořely zvědavostí. Někdo přiložil na oheň, ale
jinak bylo naprosté ticho. Mac Andrrej se
rozhlédl po posluchačích. Byli napjatí jako
struny na loutně. S nepřítomným pohledem
pokračoval.
„Rachot sílil a potom se v zákrutu řeky objevilo světlo. Vynořilo se za kopcem. Odráželo se na hladině a rychle se blížilo po břehu,
na kterém jsme stáli jako zkamenělí. Zježily
se mi vlasy a po zádech mi stékal pot. Můj
parťák za mnou něco křičel, ale v tom zmatku jsem neslyšel co. Jen jsem koutkem oka
zahlédl, že sahá po meči. Umřít jako hrdý
Kelt ze Stradonického Oppida? Vytasil jsem
meč také, ale já chtěl hlavně utéct. Řeka je
v těch místech zrádná. Na druhou stranu
bych se potmě nepřebrodil. Rozběhl jsem se
tedy k úpatí kopce. Chtěl jsem vyběhnout co
nejvýše na stráň. Doběhl jsem k náspu, vyskočil na něj a o něco zakopl! Svalil jsem se
do trávy a s hrůzou ucítil, že se třese země.
Lomoz už byl ohlušující. Ve vzdálenosti co
bych oštěpem dohodil, se na nás hnala příšera se svítícíma očima a její řev byl hrůzostrašný. Jako v transu jsem místo úprku pohlédl na zem. O co jsem to vlastně zakopl?
Jako by na tom v tuto chvíli záleželo. V záři
plamenů, které šlehaly stvůře z očí, jsem zahlédl u svých nohou něco blyštivého. Nemohl
jsem uvěřit svým očím. V trávě na náspu ležely, pár kroků od sebe, dva obrovské, lesklé
meče. Jejich špice ani jílce na druhém konci
jsem neviděl, protože mizely v trávě. Musely
to být meče, a byly skutečně dlouhé. Ale pekelná stvůra už byla tady. Bohové stůjte při
mně! Skrčil jsem se očekávaje rychlou smrt,
ale podruhé jsem se narodil! Minula mne.
S řevem se hnala těsně kolem mne a já v tom
rámusu zaslechl výkřik. Určitě spolkla mého
druha.“ Andrrej se odmlčel. Posluchači, kteří
při posledních větách zapomněli dýchat, si
teď hlučně vydechli. Mac Andrrej pak pokračoval už klidným, nevzrušeným hlasem.
„Pak jsem asi omdlel. Našla mne až ráno
palácová stráž. Ležel jsem na náspu v trávě,
která nebyla zdupaná, ani stébélko nebylo
zlomené. Lučnímu kvítí kolem nechyběl ani
lísteček. Po obřích mečích ani památky. To
by mi stejně nikdo nevěřil.“ Thriller skončil.
Byl tu zvonec a konec.
„To je všechno, co si pamatuji. Měl jsem
pak několik krušných zim. Trápily mne noční můry. Druidové se mnou měli spoustu
práce. Ale vidíte: chuť do života se mi vrátila. Bohové pomohli.“ Andrrej vzdychl a těžce
vstal. Ještě dodal: „Nezapomeňte uklidit kotlík od piva nebo ho někdo ukradne. A všichni
se vymočte na oheň! Ať do rána nevyhoříme!
Dobrou noc všem!“ A s tím pozdravem Andrrej Beňo zmizel ve své chatě.
František Kellner
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Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem vyhlašuje pátrání!
n Máte doma jakékoliv dokumenty, fotky nebo pohledy týkající se
četnictva a zejména četnické stanice v Nižboru? Máte informace
o historii četnictva a nižborské četnické stanice?
n Máte doma součásti výstroje, uniforem, výzbroje četnictva,
policie nebo armády? Jste ochotni je zapůjčit nebo prodat?
n Máte zájem o historii četnictva, policie a chcete se zapojit
do projektu Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem?
Dovolte, abych Vám představil projekt Četnická stanice
Nová Huť pod Nižborem. Mojí snahou je získat co nejvíce informací o této četnické stanici od doby jejího vzniku,
přes rok 1945, kdy bylo četnictvo zrušeno a nahrazeno
SNB, až do zrušení nižborské stanice.
Další formou činnosti četnické stanice jsou přednášky
o četnictvu pro zájemce o historii, ale i pro školy, účast na
dobových akcích nebo např. dnech bezpečí atd. v historické četnické uniformě.
Pokud máte tedy jakékoliv informace, dokumenty nebo
fotky k bývalé nižborské četnické stanici nebo stanici SNB,
kontaktujte mě prosím na tel. 605475267, mailu survive@
survive.cz nebo osobně v Armyshopu Survive.cz. Budu rád za
cokoliv, co přispěje ke zmapování četnické a policejní historie
v Nižboru. Více informací najdete na www.csnizbor.webnode.cz.
Velitel četnické stanice Nová Huť pod Nižborem
štábní strážmistr Daniel Sklenář

NIŽBORSKÉ
DROBNOSTI

znovu v dubnu!
Pro velký zájem bude možno ve
dnech 8. - 9. dubna 2017 opětovně
shlédnout výstavu Nižborské historické drobnosti, aneb co se nám
dochovalo v prostorách bývalé fary
na zámku Nižbor.
V předstihu budou zveřejněny
plakátky na tuto akci.

V

zimě většina lidí nepociťuje tak nutkavý pocit žízně jako
v létě a ani nedochází k nadměrnému pocení. Avšak pozor!
Nedostatečné pití vede k různým onemocněním.
Pitný režim, a nejen na chatách,
zbavuje tělo toxinů. Čistá voda léčí
a kromě toho voda dále podporuje
správné trávení a při napadení těla
virem nebude náš trávicí systém tak
namáhán. Též u diety je nejdůležitější dodržovat pitný režim a při
horečnatém onemocnění o to více.
Většina chatařů má zazimovaná čerpadla a rozvody vody, tak je
nutné najít náhradní zdroj. Studánku na osadě máme, a proto je třeba v letním období o ni pečovat. Zatím se o ní starám já a moje rodina, popřípadě sousedka Martina, která poseká přístupovou cestu.
Naši studnu i studánku nechávám ohodnotit a prozkoušet u odborníka, který pak vystaví písemný test. Tak máme jistotu, že voda je pitná, nezávadná. Někdy jsou i výpadky elektrického proudu a čerpadla

nemohou dodávat vodu, studánka vám přinese náhradu v plné míře.
Pije se ovšem i alkohol, který zrovna moc zdraví nepřináší, ale „prolít“
hrdlo a ledviny, osvěžit se pěnivým mokem, bývá lahodným rituálem.
Do oblíbeného lokálu mají chataři i ostatní štamgasti zhruba 200
až 500 metrů, tak není problém
zajít na „jedno“. V průměru muži
většinou zvládnou čtyři kousky
a ženy dvě piva. To nemluvím o rekordmanech, kteří vypijí deset i více
piv, až mají v břiše žabinec a v hlavě blbinec. Otázkou je, zda finance
nebudou překážkou v blízké budoucnosti. Možná bude větší odbyt lahvového a krabicového vína. To však ani jedno či druhé se mě již netýká
(dříve jsem také bumbal), ač se vše vyrábí z vody.
Takže závěrem této malé exkurze do tajů živlu - vody přidám jednu moudrost: Kniha, víno či žena? Zkysnout mohou vína, zestárne
žena, ale nejvěrnější ti zůstane kniha (a voda).
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Založení Sboru dobrovolných hasičů
v Nové Huti u Berouna
V Království českém založila Praha roku 1853 první placený sbor v Čechách. První „dobrovolných hasičů sbor“ založil rytmistr ve výslužbě Ferdinand Leitenberger roku 1854 v Zákupech, druhý byl založen až roku 1861 v Liberci. Oba spolky však byly německé. Tři roky
nato vznikl roku 1864, přičiněním Karla Krohna, první český Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech. Potom následovaly roku 1865
Roudnice, roku 1867 Nepomuk a Kolín, roku 1868 Kutná Hora, Plaňany a Tábor. V roce 1870 bylo již 16 českých sborů dobrovolných
hasičů, roku 1874 již 107, roku 1877 již 152 se 7793 činnými členy. Zákon ze dne 25. května roku 1876, číslo 45 zemského zákoníku,
pravil, že v každé osadě, kde je alespoň 50 stavení, má starosta pečovat o to, aby tam byl zřízen „dobrovolný sbor hasičský“. Vedle
obecní pokladny se na financování hasičských sborů ze zákona podílely pojišťovny, které musely ve prospěch hasičstva odvádět 20 %
z hrubého pojistného. Hasičské sbory se již od svého vzniku dělily na profesionální a dobrovolné. Ty profesionální si zřizovala velká
města a později i velké závody. Sbory dobrovolných hasičů vznikaly všude, kde jen to bylo možné. V roce 1891 bylo v Čechách již 2780
hasičských sborů. Profesionální hasičské sbory, kterých zas tak velký počet nebyl, vyjížděly k hašení požárů i do okolí, takže nenutily
obecní úřady, aby zřídily vlastní sbory dobrovolných hasičů ve svých obcích. Dobrovolní hasiči se ovšem dělili ještě na české a německé.
Je známo a doloženo, že v několika obcích existovaly souběžně dva hasičské sbory, český a německý.
První doložená zpráva, která se týká hasičstva v Nové Huti, pochází
z 1. října 1876, kde slavné c. k. okresní hejtmanství Rakovník vyzývá
obecní úřad o podání zprávy stran žádosti v příčině zákona ze dne 25.
května 1876. Odpověď obecního úřadu zněla takto:
1. Obec má smlouvu s mistrem kominickým.
2. V obci jest ponocný.
3. Řád hasičský není.
4. Vody je dost.
5. V obci žádné stříkačky není, poněvadž jsou zde knížecí.
Jak je ze zprávy vidět, v tuto dobu obec Nová Huť o zřízení vlastního hasičského sboru ani neuvažovala, protože ho nepovažovala za nutný a spoléhala se na knížecí skupinu lidí, kteří v případě požáru budou
zasahovat.
Další zpráva je ze dne 8. prosince 1876, kdy od slavného c. k. okresního výboru Křivoklát došel oběžník zákonů ze dne 29. května 1876,
kde byl vydán nový řád policejní v příčině ohně. Obecním úřadem
v Nové Huti zaslána slavnému c. k. okresnímu výboru Křivoklát zpráva, stran řádu policejního v příčině ohně, že se řídí zákonem daným
v roce 1876.
1. Obec má smlouvu s mistrem kominickým na Křivoklátě.
2. Řád k hašení ohně není.
3. Jest ponocný, pak každou noc dva páni sousedé drží hlídku. Toto je
pravděpodobně myšleno po uhašení požáru.
4. Jest dostatek vody v řece, v potoce a ve třech studnách.
5. Nářadí hasící pozůstává ze dvou velkých tříkolek a dvou malých
(knížecích).
6. Při vypuknutí ohně dává znamení ponocný.
7. Prohlídka komínů byla vykonána v měsíci září.
Obecní úřad o zřízení sboru dobrovolných hasičů v obci opět ani neuvažuje.
Další zpráva pochází z 5. listopadu 1877, kdy slavný c. k. okresní
výbor Křivoklát žádá zprávu podle policejního řádu v příčině ohně,
vydaném zákonem ze dne 25. dubna 1877.
Byla zaslána tato zpráva:
1. Veškeré budovy v obci dvakrát do roka prohlédnuty byly, a sice
v měsíci květnu a září.
2. Jest vydán zvláštní policejní řád hasící.
3. Jsou tři stříkačky, dvě velké a jedna dvoukolová, ostatní nářadí a náčiní se nachází v úplném pořádku. Ono nářadí a náčiní jsou pravděpodobně lezecké žebříky v délkách od dvou do dvanácti metrů, strhávací
háky a sekyry a v neposlední řadě hadice.
4. Obecní výbor ve schůzi dne 4. listopadu 1877 rozhodl zříditi co nejdříve zvláštní sbor hasičský. Jenomže doba od usnesení ke zřízení trvala ještě dlouhých dvanáct let, až do 3. července roku 1892.
K tomu, proč obec Nová Huť nezřídila nebo se alespoň nesnažila
zřídit sbor dobrovolných hasičů, byly dva důvody.
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Důvod první: Spoléhání se na knížecí hasičský sbor. Jeho Jasnost kníže
Fürstenberg, pan kníže z Fürstenbergu, jak je jeho plný titul, byl ve své
době zřizovatelem a majitelem největšího a nejmodernějšího železářského komplexu ve střední Evropě. Ve všech svých závodech a hutích,
to jest Karlova a Emilova v Králově Dvoře, Nový Jáchymov, Stará
Huť, Nová Huť, Roztoky a Nučice, měl v každém z těchto provozů
určenou skupinu lidí, kteří uměli zacházet se stříkačkou. Ovšem nebyli
to skuteční hasiči, neboť měli svoje zaměstnání a své znalosti hasičské
nijak pravidelně neobnovovali.
Důvod druhý: Obec Nová Huť, ač rozlohou a velikostí jedna z největších na Křivoklátsku, byla také jednou z nejchudších. Po známé povodni a zastavení práce v Novém Jáchymově a Nové Huti nebyla v obci
a okolí práce. Navíc většina obyvatel měla úzkou specializaci hutní,
slévačskou. Někteří nalezli práci na knížecím dvoře, někteří v Králově Dvoře, někteří ve Staré Huti, několik až na Kladně. Poprvé se zde
objevilo pravidelné dojíždění za prací. Díky železnici začali obyvatelé Nové Hutě dojíždět až do Prahy, především do Rustonky a firmy
Ringhoffer. Je třeba ovšem ještě zmínit, že některé rodiny se z důvodu
nedostatku práce odstěhovaly. Kníže Fürstenberg měl svým způsobem
smůlu, že velikým nákladem vybudoval zařízení, které v době povodně
bylo již zastaralé, a vybudování nového komplexu by stálo obrovskou
sumu peněz – přes 600 000 zlatých; ale to už je jiná historie. Prostě zánik hutí, které se proslavily na mnoha výstavách, spolupracovaly s největšími odborníky jako například Božek a Gerstner, byl definitivní.
Zbylé trosky kníže rozprodával a z nich je postavených a dodnes stojí
mnoho domů v Novém Jáchymově a Otročiněvsi.
Ovšem jeden obrovský požár v Nové Huti pravděpodobně rozhodujícím způsobem přispěl konečně k založení Sboru dobrovolných
hasičů v Nové Huti. Stalo se tak na ustavující valné hromadě 3. července 1892, v místnosti knížecího hostince U Lípy za účasti 25 členů.
Předsedou schůze byl pan Josef Franěk, v té době obecní starosta, zapisovatelem pan Josef Štros. První výbor Sboru dobrovolných hasičů
v Nové Huti vypadal takto:
předseda		
pan Josef Jirava, rolník		
20 hlasů
velitel		
pan Josef Franěk, rolník		
19 hlasů
jednatel		
pan Josef Štros, učitel		
24 hlasů
pokladník
pan Leopold Tichý, obchodník
20 hlasů
členové výboru
pan Ladislav Kuthan, obuvník
23 hlasů
		
pan František Hrachovec, obuvník
20 hlasů
		
pan František Holý, strojník 19 hlasů
revizoři účtů
pan Josef Jirásek, učitel
		
pan Josef Koutník, učitel
Roční příspěvek byl stanoven na 50 krejcarů. Prvním cvičitelem
sboru novohuťského byl pan Havlík z Křivoklátu. První výzbroj byla
zakoupena u firmy V. Pomahač na Smíchově. Plátno na stejnokroje objednáno u firmy Spolek tkalcovský ve Valu u Dobrušky. První stříkačka
byla pravděpodobně získána obcí od knížete Fürstenberga. Ten také

Nižborský list
věnoval dřevo k vystavění hasičského cvičiště. Stříkačka byla umístěna v kůlně pod školní zahradou. Tato kůlna byla mnohokráte přestavována, zvětšována a vylepšována, až ji zničila na počátku sedmdesátých
let 20. století povodeň.
Od počátku se členstvo dělilo na členy činné a přispívající. V roce
1893, dne 4. července, bylo obecní zastupitelstvo požádáno o zakoupení nové, čtyřkolové stříkačky a již 5. listopadu se konalo slavnostní
svěcení nové stříkačky v ceně 870 zlatých, za účasti Jeho Jasnosti prince Emila z Fürstenbergu a Její Jasnosti princezny Leontýny. Peníze
na svoji činnost získávali od obecního úřadu a formou darů, zprvopočátku především od knížete Fürstenberga. Jak šel čas, sbor dobrovolných hasičů mohutněl jak do počtu členstva a respektu, tak i do rozsahu své činnosti. Od roku 1894 již přibyly tyto činnosti: stráž při bouři
a hlídky při povodních.
Dalším zdrojem financí se od roku 1894 stávaly taneční zábavy, ať
už se nazývaly věnečky, plesy, bály, taneční zábavy či takzvané výlety.
Tyto výlety měly zajímavou náplň. Pod jedním domem mezi Nižborem
a Stradonicemi stával kuželník. Pořádaly se tam závody o ceny jako
hodinky, obrazy a především o uzené maso a uzeniny. Další soutěž byla
střílení lukem a šípy na dřevěnou maketu ptáka. Obě tyto soutěže byly
oblíbené a hojně navštěvované, tudíž i finančně velmi výnosné. Výzbroj a výstroj se stávala čím dál tím víc bohatší a dokonalejší. Hasiči
získali pojištění nejdříve u pojišťovny Adriatica a později u Hasičské
pojišťovny. V Nové Huti se po roce 1910 rozmohlo pořádání různých
zábavních podniků tanečních a divadelních. Na každý takový podnik

musela býti vyslána ze zákona dvoučlenná hlídka. To byl další zdroj
příjmů, i když polovinu si nechávali členové.
Do činnosti sboru dobrovolných hasičů zasáhla první světová válka.
Mnoho členů muselo narukovat a někteří i padli. Toto je seznam členů
z roku 1915: Josef Lébr (předseda), Antonín Šafrhans (velitel), Karel Oberstein (jednatel), Dominik Šafrhans (náměstek velitele), Josef
Prošek (pokladník), Alois Lébr (výbor), Jan Gabriel (výbor), Antonín
Suchý (výbor), Josef Malec, Václav Suchopár, Karel Dědič, Antonín
Sochor, Jan Stehlík, Antonín Kopecký, František Mašek, Jaroslav Záleský, Jan Záleský, Jan Lehouček, Ladislav Kuthan, František Boubín,
Jan Boubín, František Stehlík, Anton Suchý, Josef Fejfar, Karel Brynda, Antonín Novák, František Jungmann a Josef Váca.
První světovou válkou končí jedna etapa vývoje Sboru dobrovolných hasičů v Nové Huti. Do roku 1914 stačili hasiči vybudovat jednu z největších a nejmoderněji vybavených hasičských jednot
v Křivoklátské župě. Stačili vybudovat hasičskou knihovnu, odebírali tři tituly hasičských časopisů, měli také lékárničku na svou dobu
velice dobře vybavenou. Stali se členy Křivoklátské župy, zúčastňovali se pravidelně župních sjezdů a župních cvičení. Byli zváni
do bratrských organizací na oslavy výročí jejich založení a na různé
slavnostní akce. Měli své služební i slavnostní uniformy, ve kterých
chodili na pohřby svých zemřelých členů. Po první světové válce se
postavení a činnost sboru dobrovolných hasičů poněkud změnila, ale
to už je zase jiná historie.
Zdeněk Mariancius

Pestrý a vydařený
masopustní průvod

K masopustu patří odedávna veselé
dovádění a průvod pestrých masek obcí.
Náš letošní průvod v sobotu 26. února již
tradičně vedl mohutný hnědý medvěd.
Nejdřív k paní starostce pro klíč k masopustnímu veselí, pak celým Hamburkem.
Vozík tažený poníkem byl zase plný malých dětí, zpívalo se při harmonice a zvonilo u vrátek. Snímky ukazují, co nápaditých masek si děti i dospělí připravili a jak
průvodu přálo i počasí.
Jan Lukeš
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Z jednání Zastupitelstva obce

Očkování psů
proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 7. dubna 2017.
V Nižboru na parkovišti u mostu
v 16 hodin, ve Žloukovicích před hasičárnou v 17 hodin a ve Stradonicích
na návsi od 17,30 hodin.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 27. květen 2017
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky
8:15 – 8:30
STRADONICE
– na návsi		
8:45 – 9:00
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce autobusů 9:15 – 9:30
- na parkovišti u mostu
9:30 – 10:00
Odkládat materiál určený ke sběru na
sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří
odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních žlutých pytlích.
Eternit se může odevzdávat pouze v malém množství a odpad musí být uložen do neprodyšného pytle.
Staré lednice můžete odevzdávat pouze
kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor

Sběr železného šrotu
Pořádá v sobotu 18. března od 9:00
fotbalový oddíl SK Nižbor. Prosíme,
abyste jej, z důvodu špatných zkušeností s některými spoluobčany, vyndavali až těsně před samotným sběrem.
Děkujeme. SK Nižbor
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Zastupitelstvo obce ze dne 31. 10. 2016
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 9 zápisu.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 10 – bod 2 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 428/10, zahrady
v k.ú. Nižbor za celkovou částku 35.000,Kč do SJM Vladimíru a Haně Plešingerovým, trvale bytem Nad Sklárnou č.p. 303
dle podmínek uvedených v bodě 7 a zápisu
n Odkoupení pozemku p.č. 233/22 v k.ú.
Žloukovice, ostatní plochy (komunikace)
o výměře 182 m2 za cenu 20,- Kč/m2 – bod
7 b zápisu.
n Nesouhlasí s žádostí o změnu zařazení
pozemků v k.ú. Nižbor p.č. 216/25, 216/28
a st.p.č. 343 v k.ú. Nižbor v územním plánu nově do území všeobecně obytného –
bod 8 zápisu.
n Pověřuje starostku obce k uzavření
smluv na odprodej pozemku p.č. 428/10
v k.ú. Nižbor a odkoupení pozemku p.č.
233/22 v k.ú. Žloukovice – bod 7a a 7b
zápisu.
Zastupitelstvo obce ze dne 12. 12. 2016
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 12 zápisu.
Schvaluje:
n Dodatek č. 1 k smlouvě o veřejných
službách zajištění dopravní obslužnosti
včetně zkušebního zavedení sníženého
jízdného pro seniory – bod 2 zápisu.
n Rozpočtová opatření č. 12 – bod 4 a příloha č. 2 zápisu.
n Žádosti o dotace na rok 2017 žadatelům
uvedeným v bodě 6 a příloze č. 3 zápisu.
n Rozpočet na rok 2017, který je vytvořen
jako schodkový s tím, že zvýšené výdaje
budou financovány z finančních prostředků na účtech obce z roku 2016. Rozpočet

je schválen v paragrafovém členění, kdy
závaznými ukazateli jsou paragrafy – bod
7 a příloha č. 4 zápisu.
n Bezúplatnou směnu obecního pozemku
p.č. 361/61 v k.ú. Žloukovice za pozemky
v tomtéž k.ú. a sice: pozemek p.č. 208/9
a p.č. 257/2, které jsou ve vlastnictví společnosti Karlow-Karlshof a.s., Karlov 54,
270 23 Roztoky – bod 8 a příloha č. 5 zápisu.
n Bezúplatný převod pozemků z majetku
Středočeského kraje uvedených v příloze
č. 6 zápisu do majetku obce - bod 9 a příloha č. 6 zápisu.
n Budoucí bezplatné převedení pozemku
p.č. 519/37, ostatní plochy o výměře 150
m2 do vlastnictví Středočeského kraje dle
podmínek uvedených v bodě 10 a příloze
č. 7 zápisu.
n Přijetí daru pro MŠ Sluníčko ve výši
40.000 – bod 11 zápisu.
n Přijetí finanční odměny za natáčení
na zámku Nižbor ve výši 40.000, Kč – bod
12 zápisu.
Pověřuje
n Starostku obce k podpisu smluv uvedených v bodě 8 a 9 zápisu.
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.

Obec Nižbor vás zve na zájezdy
n 1. 4. 2017 zájezd do DIVADLA RADKA
BRZOBOHATÉHO na představení „ Drahoušku toužím po tobě“
Odjezd od Sklárny Nižbor ve 13: 00
n 16. 5. 2017 zájezd do FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
Program: prohlídka lázní s průvodcem, návštěva přírodní rezervace SOOS, hrad Seeberg. Cena: 300,- Kč. Odjezd bude upřesněn
Přihlášky na tel.: 723 813 201 p. Bornová
PŘIPRAVUJEME
n Tradiční zájezd do MORAVSKÉHO
SKLÍPKU - Mikulčice.
Termín: 23. - 24. 9. 2017
Předběžné přihlášky na telefonu: 723 813 201
p. Bornová. V případě zájmu plánujeme další
zájezd - Jižní Čechy
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90 % NEMOVITOSTÍ
PRODÁNO
BĚHEM JEDNOHO
MĚSÍCE
Chcete také prodat svou nemovitost
co nejdříve a za co nejvíc?
Kontaktujte mě a dozvíte se více.
Tel.: 603 871 106
Webové stránky: www.pavel-cerny.cz
Email: p-cerny@dumrealit.cz

Požárem chaty
vznikla velká škoda

X. NIŽBORSKÝ FREECOOLIN 2017

Amatérský cykloorienťák dvojic na horských kolech v okolí Nižboru se uskuteční 17. června.
PREZENTACE:
8 hod. limit od 7:00 do 8:00
6 hod. limit od 8:00 do 9:00
START: po skupinkách od 8:30 hod. (nejdřív 8 hod. a potom 6 hod. limit), místo: SOKOLOVNA Nižbor, zde je i Cíl.
PRAVIDLA: časový limit si můžete vybrat
podle své fyzičky
n Cílem je v určeném časovém limitu 6 nebo
8 hodin (každý hodnocen zvlášť) objet co největší počet různě bodovaných kontrol rozmístěných v okolí Nižbora (asi 30 kontrol vzdálených max.do 25km od Nižbora) a nasbírat tak
co nejvíce bodů. (tzv. scorelauf)
n Dvojice musí jet společně a nerozdělovat
se, mimo cesty se kolo musí nosit, na silnicích je nutno dodržovat pravidla silničního
provozu, neboť se nejede na uzavřené trati.
n Kontroly jsou bodovány podle náročnosti
jejich získání (0 – 100 bodů).
n Mohou se účastnit dvojice ve složení MM
muž-muž, ŽŽ žena-žena, MŽ muž-žena. Kategorie MŽ bude hodnocena (násobena) s koeficientem 1,1, kategorie ŽŽ budou hodnoceny s koeficientem 1,2, a kategorie senioři
,,+“(součet věku týmu nad 80 let) si připíše
ke koeficientu 0,1
n Každý tým obdrží při startu mapu se zakreslenými kontrolami a je jen na nich, kolik
kontrol objedou a jakou trasu si zvolí.
n Při překročení časového limitu je penalizace následující: prvních 15 minut – každá

Informaci o požáru chaty v Nižboru přijal
operátor tísňové linky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v pátek
20. ledna několik minut po dvacáté hodině.
K místu události postupně zamířili profesionální hasiči ze stanice Beroun a dobrovolné jednotky z Chyňavy a Nižboru. „Už během
jízdy k zásahu bylo jednotkám upřesněno, že
požár je v plném rozsahu a začíná se propadat
střecha,“ konstatoval za HZS Středočeského
kraje Petr Svoboda.
První jednotka se k místu události dostavila za jedenáct minut od ohlášení. Hasiči prvotním průzkumem zjistili, že se v chatě naštěstí
nikdo nenachází. „Současně
započali s lokalizací požáru
U Vápenice 185
pomocí tří D proudů a jed266 01 Beroun-Zavadilka
tel.: 311 548 070
noho C proudu. Požár zasáhl
e-mail: job@goba.cz
chatu o rozměrech zhruba 8×4
metry, zásah byl prováděn jak
z vnějšku budovy, tak i zes.r.o.
vnitř,“ konstatovali hasiči.
Mezinárodní společnost vyrábějící stuhy, obaly, dekorace
V půl desáté večer byla
a dárkové předměty přijme do provozu v Berouně
velitelem zásahu ohlášena
lokalizace požáru. Následně
skladníka
bylo požářiště pomocí termo- přípraváře zakázek
kamery zkontrolováno a byla
Pracovní náplň:
4 vyskladnění a příprava materiálu do výroby
dohašena skrytá ohniska.
4 zaskladnění hotových výrobků
4 rozvoz komponentů na domácí práce
Vzhledem k silnému mrazu
Požadujeme:
řidičský průkaz skupina B, schopnost samostaně pracovat, evidence skladových
a vytékající vodě, která ihned
procesů na PC
v místě zásahu namrzala,
ženy - muže do výroby
bylo nutné povolat silničáře.
Pracovní náplň:
Požár byl zlikvidován čtvrt
4 obsluha strojů a výrobních linek ve směnném provozu
4 kompletace výrobků
4 preventivní prohlídky strojů
hodiny před půlnocí. Místní
4 kontrola kvality
dobrovolná jednotka zajistila
Nabízíme (pro obě pracovní pozice):
zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí, bezpečné a čisté pracovní
pro všechny zasahující hasiče
prostředí, přátelský pracovní kolektiv, dobré platové podmínky, 13. plat
a měsíční odměny.
teplé nápoje. Do druhého dne
pak na požářiště dohlížela.
Příčina vzniku požáru je
předmětem dalšího vyšetřování, škoda vzniklá požárem
byla majitelem chaty vyčíslena na 490 tisíc korun.

Platba startovného převodem na účet č.
107-5954710217/0100 je možná do 10. 6.
2017, poté pouze hotově. Jako variabilní
symbol zadejte tel. č. uvedené v přihlášce,
do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.
Elektronické přihlášky možno poslat až
do15. 6. 2017 do 20:00 hod. Potom až osobně
ráno při prezentaci. Na startu bude zajištěn
drobný servis a možnost načepovat si iontový
nápoj.
KONTAKT: Filip Filip – tel.: 777 291 900,
email: filip.filip@c-box.cz

Fotbalistům začíná jarní sezóna

V lednu proběhla valná hromada fotbalového oddílu SK
Nižbor z.s., na které byl zvolen nový výbor ve složení Miloslav Dvořák, Pavel Hučko, Jan Krubner, Jaroslav Kubík,
Lukáš Kuděj, Jiří Veselý, Bohuslav Závorka. Do jarní části
sezony vstupuje klub se čtyřmi mužstvy - A mužstvo, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka. Pro nedostatečný počet
ochotných a spolehlivých hráčů byl výbor donucen odhlásit
ze soutěže B mužstvo.
A mužstvo bude hrát své domácí zápasy v sobotu ve
14:00, předzápas obstarají starší žáci v 11:30.

Duha-Loy

Rozpis A mužstva - jaro 2017
sobota 25. 3.
sobota 1. 4.
sobota 8. 4.
sobota 15. 4.
sobota 22. 4.
sobota 29. 4.
neděle 7. 5.
sobota 13. 5.
neděle 21. 5.
sobota 27. 5.
sobota 3. 6.
sobota 10. 6.
sobota 17. 6.

převzato
z Berounského deníku
Bez názvu-1 1

minuta = mínus 2 body. Každá další minuta
= mínus 5 bodů. Při překročení limitu o 60
minut = diskvalifikace.
n Výše startovného je 400,- Kč do 31. 5.
2017 a od 31.5.2017 je 500,- kč za tým (dvojici) – v ceně je 2 x mapa, 2 x maso, 2 x 0,5L
nápoj a zajištění závodu.
n Povinnou výbavou účastníků musí být
cyklistická přilba pro každého člena týmu, 1x
mobilní telefon pro tým pro případ nouze.
n Doporučená výbava: mapník, buzola
(k dohledání kontrolních kleští, které jsou
ukryty poblíž kontroly), psací potřeby, základní nářadí, tekutiny (GPS pro orientaci
není povoleno)! Elektrokola sem také nepatří,
jen vlastní pohon
n Alespoň jeden člen týmu musí být plnoletý.
n Účastníci se zúčastní na vlastní nebezpečí.

15:00
14:00
16:30
14:00
17:00
14:00
17:00
14:00
17:00
14:00
17:00
17:00
14:00

Neumětely - Nižbor
Nižbor - Broumy
Chyňava -Nižbor
Nižbor - Tetín
Stašov - Nižbor
Nižbor - Loděnice B
Hořovicko B - Nižbor
Nižbor - Králův Dvůr B
Č.L.U. Beroun B - Nižbor
Nižbor - Tlustice
Žebrák - Nižbor
Karlštejn - Nižbor
Nižbor - Drozdov

16.2.17 10:20
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vstup zdarma

2. ročník

slavNosti

piva

a tradiční
staročeský
jarmark

Sobota 20. 5. 2017
od 11:00
do 22:00

Nižbor

představí se pivovary: berounský Medvěd, vilém Jince, všerad, pivovar lobeč,
pivo Zloun, pivovar Frýdlant, pivovary lobkowicz a další
během celé akce pro vás budeme mít připraveno: prodej pivních doplňků (sklo, textil, pivo
v lahvích), občerstvení, prodejní stánky s rukodělnými výrobky, které volně navazují na již tradiční
zahrádkářskou výstavu pořádanou místními zahrádkáři před Vánocemi na nižborském zámku.

během dne budou živě vystupovat kapely: tři v trávě,
živá Huba, atheist´s Faith, laik, Znouzectnost
aktuální informace: www.facebook.com/slavnostipivanizbor

partneři akce: Obec Nižbor n Johnny servis n Restaurace U Lípy Nižbor n Stavebniny Nižbor n Zahradnictví Petr Křeček
n Autodoprava – Pavel Mencl n wiNKO n DALMAT - Radek Dolejš n Roman Dietrich n MAS Mezi Hrady, z.s.

Nižborská hokejbalová liga
O druhém únorovém víkendu zakončila
svůj v pořadí již 26.ročník Nižborská hokejbalová liga. V celkem dvanácti kolech změřila síly pětice týmu včetně dvou tradičních
nižborských účastníků – HC Lemra 2000
a Žlubinec Kings. Naprostým suverénem soutěže byli opět Mighty Riders Kladno opírající
se o hvězdy SK Kelti 2008 a titul vícemistra po roce opět obhájil tým Diablo Beroun.
Nižborské celky se v posledním kole utkaly
v přímém souboji o třetí místo a nakonec se
štěstí usmálo na Žlubinec Kings. Na pátém
místě pak skončil již také tradiční účastník
soutěže Coyotes Hýskov.

Na slavnostním vyhlášení výsledků pak
byly uděleny i individuální ocenění, kdy do síně
slávy Nižborské hokejbalové ligy vstoupili její
dlouholetí aktivní účastníci a hráči týmu Benetton Nižbor Vlastimil a Antonín Lukešovi. Dále
byla předána následující ocenění:
Cena Bohumila Gottharda: David Kubr
(Mighty Riders Kladno)
Nováček roku: Jan Krásl (HC Lemra 2000)
Nejužitečnější hráč nad 40 let: Pavel Slabý
(Coyotes Hýskov)
Cena fair play: Stanislav „Pižďuch“ David
(Diablo Beroun)
Jiří Černý

Konečná tabulka soutěže
1. Mighty Riders Kladno

12

12

0

0

0

102:29

36

2. Diablo Beroun

12

5

2

1

4

60:49

20

3. Žlubinec Kings

12

5

0

1

6

38:38

16

4. HC Lemra Nižbor

12

4

1

1

6

47:51

15

5. Coyotes Hýskov

12

1

0

0

11

27:107

3

Barevnou verzi
Nižborského listu si můžete
stáhnout na stránkách obce.

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. 5. 2017
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