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Jiří Pospíšil vyznamenán
Záslužným křížem
ministra obrany

n V neděli 26. března 2017 poctil svojí návštěvou kostel Povýšení
sv. Kříže v Nižboru pan kardinál Dominik Duka, který zde sloužil
bohoslužbu.

Dotace na nalezení vodního
zdroje ve Žloukovicích přislíbena
Bohužel jsme nebyli úspěšní
(prozatím) u žádosti o dotaci na vybudování vodovou v ulici Pod Nádražím a v nejbližší době se zatím
nenachází žádný vypsaný dotační titul, do kterého by se naše obec s daným počtem obyvatel „vešla“.
Naopak jsme získali příslib dotace ve výši 3 mil. korun na nale-

zení vodního zdroje ve Žloukovicích s tím, že v rámci této akce by
se našel vodní zdroj a vybudovalo
přívodní potrubí k menšímu vodojemu, kde by se pitná voda akumulovala a mohla odebírat. V žádném
případě se prozatím nejedná o stavbu vodovodu.
Kateřina Zusková, starostka

Řekne-li se v Nižboru jméno našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka, mnohým se jistě zároveň vybaví i jméno Jiřího Pospíšila,
válečného veterána, který žije se svou paní v bytě nižborského zámku. A je také docela známo, že z nejsilnějších zážitků pana Pospíšila
bylo, když s tatínkem a tisíci dalších vystál frontu, aby se mohl poklonit ostatkům zesnulého prezidenta osvoboditele v září 1937. Masaryk
ve svých skutcích jednal vždy vědomě, s přihlédnutím na mládež a byl
si vědom, jak potřebný je dobrý příklad a vzor. Dá se říct, že v případě
Jiřího Pospíšila se mu toto povedlo. Pro něj má jméno Masaryk nejen
stálou vzpomínku na chvíle strávené s tatínkem, ale jistě se mu vybavilo i ve chvíli, kdy během nacistické okupace, na prahu dospělosti,
byl osloven člověkem z odboje a nezaváhal ani na chvíli. V roce 1944,
kdy odplata i za daleko menší přestupky znamenala od okupantů jistou
smrt včetně postihů rodiny, převážel a získával informace pro partyzány o Němcích dislokovaných v Kutné Hoře a Čáslavi. A je nanejvýš
dobře, že každá taková odbojová činnost dochází dřív nebo později
svého uznání. Vždyť v porovnání s mlčící většinou těch vzdorujících
byla jen hrstka a každý svým dílem přispěl k ukončení války a znásobil
legitimitu existence Československa.
V prostorách Národního památníku v Praze
na Vítkově se 8. května
uskutečnil za přítomnosti nejvyšších představitelů státu, resortu
obrany a armády České republiky pietní akt
k 72. výročí ukončení
2. světové války. V síni
Národního památníku
na Vítkově udělil ministr obrany Martin
Stropnický nejvyšší resortní vyznamenání 32
válečným veteránům
a vybraným osobnostem resortu obrany. Jedním z vyznamenaných byl
právě i Jiří Pospíšil. Ministrem obrany Martinem Stropnickým mu byl
udělen Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně.
Jiří Pospíšil nežije jen minulostí, i když sám říká, v jednadevadesáti
letech plánuje jen na den dopředu. Zajímá se čile o současné politické dění a neváhá se k němu vyjadřovat, ať je to jakkoliv nepříjemné.
O svém vyznamenání pomlčel a museli jsme se to dozvědět až z drobných zpráv.
Dvaasedmdesát let po válce je jasné, že počty žijících veteránů
2. světové války se snižují. Je proto dobré naslouchat těmto lidem s jedinečnou životní zkušeností, vážit si jejich statečnosti a pogratulovat
k zaslouženému vyznamenání.
Bohumila Fetterová, Michal Bauer
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FOTOSOUTĚŽ 2017
Na letošní rok je tématem fotosoutěže TVÁŘ - obličej, detail, profil,
nadhled, podhled, linie tváře, kouzlo
očí, otevřených i přivřených, hra tvarů, světla a stínu...
Své soutěžní snímky zasílejte v termínu do koce září 2017 na adresu:
obec.nizbor@telecom.cz

Jezdci na koních
znečišťují obec
V poslední době se potýká (nejenom) naše obec s téměř neřešitelným
problémem, který způsobují jezdci
na koních. Po jejich průjezdu zůstává někdy obec znečištěna kobylinci
na místech, kde běžně chodí lidé. Naposledy kolem 23. 5. 2017, došlo k znečištění chodníku u prodejny, mostku
za mateřskou školou.
Bohužel než se k nám informace
o znečištění obce dostane, jsou již jezdci
většinou pryč. Složitě pak obvoláváme
chovatele koní v okolí a ne vždy se setkáváme u všech s pochopením.
Prosíme všechny, pokud něco takového uvidíte, upozorněte jezdce na nutnost kobylince uklidit nebo nám zavolejte či jezdce a koně zdokumentujte.
Moc by nám to pomohlo. Nejde o to,
že bychom neměli rádi koně, ti za nic
nemohou, ale není možné, aby se jezdci
na koních, pokud projíždějí zastavěnou
částí obce, takto bezohledně chovali.
OÚ Nižbor

Pivní slavnosti se opět vydařily
V sobotu 23. května 2017 se uskutečnil další úspěšný ročník pivních slavností a tradičního
staročeského jarmarku. Zaplněná Panská louka ochutnávala za doprovodu pestré škály hudebních vystoupení bohatou nabídku pivních speciálů. Na své si přišli i malí návštěvníci slavností. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další ročník.
OÚ Nižbor

VÁŽENÍ OBČANÉ, s blížícím se létem
vás moc prosíme o dodržování
platných obecně závazných vyhlášek
Dodržujte prosím noční klid (zejména prosíme kuřáky, kteří budou
pravděpodobně od června kouřit před hospodami, aby hlasitým hovorem v noci nerušili ty, co už dávno spí). Někdy stačí trochu jen trochu
ohleduplnosti...
Obecně závazná vyhlášky č. 2/2011 o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Tak jako v řadě jiných obcí i u nás platí, že na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a
na všech cyklostezkách je možný pohyb psů pouze pod dozorem doprovázející osoby a vedením na
vodítku.
Věříme také, že všichni „pejskaři“ budou dále natolik slušní, že budou důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech, kudy chodí i jiní lidé. Dále prosíme, aby během
letních měsíců nevenčili své psy v místech, kde se lidé rekreují – např. u řeky na Ostrově u mostu.
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno:
1. Rušení nočního klidu (od 22.00 hod. do 06.00 hod.).
2. Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Sekat, řezat apod. můžete:
a. V sobotu po celý den do 20 hod.
b. V neděli od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.
c. Ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) jsou hlučné činnosti po celý den zakázány.

V květnu proběhlo opakovaně tzv. plynování kostela proti červotoči. Celý objekt kostela se de facto napustil chemickou párou,
která by měla pomoci zahubit rozšířeného
červotoče, který si bohužel pochutnává na
dřevěném vybavení kostela.
OÚ Nižbor
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Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 2/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Nižbor
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to pouze ve dnech, kdy není bezvětří nebo
teplotní inverze, a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli nebo ve státní a ostatní svátky.
Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský
záchranný sbor.
Obecní úřad Nižbor
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2017

V sobotu 8. 4. 2017 proběhla akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko – ukliďme Nižbor“.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli zkrášlit naši obec.
OÚ Nižbor

Připomněli jsme si 155 let od založení SOKOLA
16. února 2017 uplynulo 155 let od založení
tělocvičné jednoty nazvané jménem SOKOL.
Stalo se tak v hájovně na Králi – v obci Svatá.
Sokolské hnutí se začalo rychle šířit a ještě v roce
1862 byly založeny jednoty v Brně, Jičíně, Jaroměři, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami,
Turnově a Čáslavi. Od svého založení usiloval
SOKOL o dovršení národního obrození, jež vyvrcholilo vznikem samostatného státu, kdy pod
vedením T. G. Masaryka se podařilo ustavit legie
ve Francii, Rusku a Itálii, které dosáhly celkem
155 tis. členů, bojujících za naši svobodu a samostatnost, která od „Bílé hory“ nebyla.
V letošním roce uplyne 2. července 100 let
od významné bitvy u Zborova. Vystoupení československých legionářů zde vzbudilo značný
mezinárodní ohlas a přispělo k tomu, že spojenci
uznali Československou národní radu v Paříži

Občanům Žloukovic

Někteří občané si v poslední době začali plést místo pro odkládání železného šrotu (za hasičárnou) s místem pro odkládání
všeho nepotřebného (nábytek, lednice,
skla, stavební materiál). Důrazně upozorňujeme, že na toto místo se může odkládat
pouze železný šrot. Každá likvidace černé
skládky stojí určité finanční prostředky,

jako zákonnou představitelku Čechů a Slováků.
SOKOL hrál významnou roli i při vzniku našeho státu 28. října 1918, kdy spolu se studenty
a DTJ vytvořil Národní stráž na ochranu veřejného pořádku. Připomeňme si výrok T. G. Masaryka: „Kdyby nebylo SOKOLA, nebylo by legií,
a kdyby nebylo legií, nebyla by ani republika.“
Sokolové v době nacistické okupace se
ve velkém počtu zapojili do odboje a v boji
za znovuzískání svobody jich stovky přinesli
oběť nejvyšší – svůj život.
Činnost SOKOLA byla v historii čtyřikrát
násilně ukončena, a jak to jen trochu šlo, obnovil svoji činnost. I to svědčí o tom, že sokolské
myšlenky a ideály v české společnosti silně zakořenily.
Jiří Pospíšil, první polistopadový
vzdělavatel Sokolské župy Jungmannovy
které by mohly být použity na jiné, smysluplnější účely.
Prosíme občany v okolí, aby si pozorně
všímali, kdo a zejména co do těchto míst vozí,
a nebáli se na tuto skutečnost obecní úřad upozornit. Nejde o žádné udávání, ale o kontrolu
dodržování platných nařízení a šetření obecních peněz. Místo bude samozřejmě průběžně
monitorováno kamerovým systémem.
Obecní úřad Nižbor

Václav Kudrna		
Václav Landa		
Marie Razímová		
Lubomír Krátký		
Václav Říha		
Jiřina Krillová		
Václav Skuhrovec
Hana Průšová		
Vlastimila Kinclová
Zdeněk Stuna		
Pavel Hrdina		
Miroslav Vohnoutka
Jan Kravec		
Jaroslav Fišák		
Vladislav Kučera		
Jiřina Dejnožková
Jana Vyšínová		
Marie Malá		
Jiří Křivohlavý		
Antonín Houdek		
Anna Šturcová		
Sláva Hála		
Miroslav Turčiačík
Jana Švandrlíková
Ladislav Pipiška		
Jaroslava Křečková
Věra Beránková		
Jiří Červenka		
Jaroslava Rybaříková
Václav Matoušek		
Václav Jonáš		
Jana Mošnová		
Jitka Bornová		
Václav Žíla		
Jolana Baráthová
Jana Růžičková		
Marie Boušková		
Marta Květinová		
Vlasta Skuhrovcová
Hana Malcová		
Olga Vaňková		
Jana Šebestová		
Markéta Lebarová
Jaroslav Sevald		

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

Poplatek za psa
Upozorňujeme, že do konce března
2017 měli všichni majitelé psů povinnost
zaplatit za své čtyřnohé miláčky. Pokud
náhodou patříte mezi ty, co zapomněli,
neprodleně to prosím napravte.
OÚ Nižbor
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
Jak dopadl zápis
do mateřské školy?
V okamžiku, kdy držíte v ruce Nižborské
listy, je již vše jasné a seznamy přijatých dětí
jsou vyvěšeny na nástěnce před Mateřskou
školou „Sluníčko“, Nižbor, okres Beroun se
sídlem Školní 119, 267 05 Nižbor. Všechny
děti jsou na vyvěšeném seznamu vedeny pod
registračními čísly z důvodu ochrany osobních údajů.
Zákonní zástupci dětí, které byly přijaty
do MŠ, budou o přijetí dětí informováni pouze vyvěšením na uvedené nástěnce. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude informace o nepřijetí zaslána poštou nebo předána
osobně. Zákonní zástupci dětí, u kterých došlo k přerušení správního řízení, byli vyzváni
k odstranění nedostatků v určité lhůtě.
V době uzávěrky se však ještě rozhoduje
o několika posledních místech, protože některé děti byly přijaty do více mateřských škol
a nyní se rozhodují, kam nastoupí.
Už nyní je ale jisté, že všechny spádové
děti, které dodaly mateřské škole potřebné
dokumenty, budou přijaty. Spádovými dětmi se rozumí děti s trvalým bydlištěm v obcích Nižbor, Stradonice, Žloukovice. Přijato
bude patrně i několik dětí nespádových. Kapacita mateřské školy bude naplněna a několik zájemců z řad nespádových dětí bohužel
zůstane nepřijato.

Exkurze u hasičů
Již tradiční výlet k berounským hasičům
patří k našim nejoblíbenějším akcím. Děti
si zde nejen osvěží pravidla bezpečnosti, ale
hlavně se zábavnou formou dozvědí ledacos

zajímavého o tolik potřebné práci hasičů. Některé děti byli u berounských hasičů již vícekrát, ale pokaždé je čeká něco jiného. Letos si
mohly vyzkoušet záchranný člun nebo třeba
porovnat houkání hasičského vozu v České
republice a v Německu. Děti zvláště zaujaly
helmy s integrovanými reflektory a hlavně –
jako každý rok – hasičská stříkačka. Z exkurze odjížděly nadšené děti a mezi nimi možná
několik příštích hasičů.

Velikonoční výlet
pro Sovičky a Stonožky
Na Škaredou středu jsme se snažili neškaredit, podle lidové pověry by nám to mohlo
zůstat po celý rok. Jeli jsme na výlet do Čechovy stodoly u Příbrami, kde pro nás byl
připraven bohatý program. Děti se nejprve
seznámily s krásnou expozicí na téma našich
jarních a velikonočních lidových zvyků a vyslechly si zábavný výklad. Provázející „Dorotu Máchalovou“ překvapilo, co všechno děti
z naší MŠ věděly o Velikonocích.
Na závěr si děti v dílně vyrobily velikonoční dekorace a odvezly si je na památku domů.

Výlet do plzeňské Techmanie
Na sklonku zimy jsme si se Sovičkami
a Stonožkami udělali velký vzdělávací, ale
především zábavný výlet do Plzně. Společný
projekt Západočeské univerzity v Plzni a společnosti ŠKODA Investment a.s. zde nabízí
interaktivní expozice podporující vztah dětí
i dospělých k vědě a technice.
Třídy rozdělené do menších skupinek
postupně objevovaly exponáty vztahující se
k různým oborům, například, fyzice, chemii,
biologii či astronomii. Obří bubliny, vichřice
nebo vrt do nitra Země patřily k nejzábavnějším. Křivý domek, v němž jsou podlahy,
stropy, stěny i nábytek nakřivo, zmátl naše
mozky natolik, že jsme měli problém, přejít
jej napříč a dostat se ven. Rozříznuté WC
nám odhalilo tajemství splachování. Expozice Budoucnost na talíři nám pomohla ujasnit
si, co a proč jíme, a proč je jídlo jedním z nejdůležitějších témat dněšní doby.
Pro nejstarší děti ze Soviček byla připravena i práce v laboratoři, kde si prakticky
vyzkoušely, jak funguje Archimédův zákon,
jak funguje statická elektřina, a jak je snadné
(a těžké) vypálit raketu do vesmíru.
Výlet do plzeňské Techmanie hodnotily
děti jako snad nejzábavnější akci letošního
roku a rozhodně si přály si jej co nejdříve
zopakovat. A měly pravdu, do Techmanie se
člověk může vracet stále dokola a vždy objeví
nebo se naučí něco nového.

Zeleninový den u Berušek
n Mateřská škola v hasičském záchranném člunu.
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I ve třídě nejmenších dětí se mluví o zdravé výživě. V rámci celotýdenní akce Zdravá

n Zeleninový den ve třídě Berušek.

výživa proběhl vydařený Zeleninový den.
Děti měly možnost si zeleninu důkladně prohlédnout celou i nakrájenou, ale jednotlivé
druhy poznávaly i po čichu nebo podle chuti.
Na závěr si z pokusné zeleniny vyrobily salát.
Kolektiv MŠ Sluníčko

ZÁMEK NIŽBOR
KVĚTEN – SRPEN 2017
VÝSTAVA FOTOGRAFA
VÁCLAVA BURLEHO - HOUBY
více na burle.blog.cz

Pěvecký recitál na zámku

Srdečně zveme občany na pěvecký recitál
známých skladeb z období baroka na zámku
Nižbor, který se uskuteční 12. srpna 2017 od
15 hodin. Vystoupí paní Hana Řípová, Lenka
Šmídová. Klavírní doprovod pan Miroslav
Navrátil. Slovem provede Jiří Zápotocký.
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Základní škola Nižbor

Březen nás konečně začal pozvolna zahřívat prvními jarními paprsky. Pobyty venku máme rádi všichni a tak se i školní aktivity začínají pomalu přesouvat ven při každé
vhodné příležitosti.
Po březnové matematické soutěži Cvrček (pro nižší ročníky) a Klokan (pro vyšší
ročníky) naplno propukly školní aktivity.
Začátek dubna proběhl ve znamení žáky velmi oblíbeného sportovního turnaje Hokejbal
proti drogám, kterého se zúčastnili vybraní
žáci a důstojně naši školu na tomto turnaji
reprezentovali. V průběhu měsíce dubna
jednotlivé třídy postupně navštěvovali dětské oddělení městské knihovny v Berouně.
Největší zážitky jistě zažívali předškoláčci, většinou ti z místní MŠ Sluníčko. Napřed si užili ukázkovou výukovou hodinu
u prvňáčků, aby se dobře naladili na vstup
do školy. A pak už je 12. 4. čekal důležitý
den – zápis do první třídy. Na zápis se letos
dostavilo celkem 24 budoucích prvňáčků.
Koncem měsíce se nejen nižborští školáci
sešli v sále obecního úřadu, aby ukázali,
co vše umí a jaké talenty v sobě ukrývají.
O této kulturní akci s názvem Talentiáda se
více dočtete na jiném místě našeho zpravodaje. Den poté se vybraní žáci vypravili
do Hýskova, aby zde poměřili své znalosti
v rámci meziškolní soutěže Člověk a jeho
svět.
Školní fotografie jsou důležitou součástí
vzpomínek na dětství. Proto jsme v květnu
pozvali do naší školy profesionálního fotografa, aby všechny třídy, děti a kamarády
vyfotografoval. Těšíme se na jeho výsledky.
Vzhledem k plánované opravě školní
střechy na konci školního roku je většina
aktivit naplánována na měsíc červen. Děti se
mohou těšit na spoustu akcí. Jmenujme alespoň některé. Všechny třídy čeká v sokolovně
zajímavá beseda s tématem Proti drogám. Sál
vynálezů a planetárium v Techmánii uvítá
naše děti v Plzni dne 8. 6. Na 12. 6. se těší
všichni, kdo mají rádi moderní tanec – taneční studio R.A.K. představí výsledky svého
snažení v rámci jejich tanečního vystoupení
i našim dětem. 4. a 5. třída si 16. 6. prakticky
vyzkouší své znalosti z dopravní výchovy
na dopravním hřišti v Berouně. Vybraní žáci

budou dne 20. 6. reprezentovat nižborskou
školu na atletických závodech na hřišti TJ
Lokomotiva v Berouně.
A budeme mít čas na to nejdůležitější –
poznávat okolí našich domovů a důkladněji
zkoumat prostředí, v kterém my, nižborští
školáci, žijeme. Vycházky do okolí, návštěva přírodní rezervace Vůznice, naučná stezka po stopách Keltů, rodný dům Františka
Nepila, projektový den – přírodní společenstvo U vody – to je nejdůležitější výčet plánovaných aktivit. Není toho zrovna málo, co
říkáte?
Nezahálela ani školní družina. Pod vedením paní učitelky Červenkové děti pilně
nacvičovaly svá vystoupení na výše zmíněnou Talentiádu, kde se prezentovaly nadané
děti z Nižbora a okolí (fotky je možné vidět na webu školy i na webových stránkách
Obecního úřadu Nižbor). V pátek 28. 4.
se ve školní družině konal průvod čarodějnic a čarodějů obcí se zastávkami plnými
písniček. V pátek 12. 5. děti vyrazily na vycházku plnou bohaté tomboly. Děti cestou
lovily tubusy s tombolovými lístky plnými
překvapení a dobře se u toho bavily. V pondělí 15. 5. si v rámci environmentální výchovy děti vyjely do Lánské obory. Tohoto
krásného výletu se spolu s námi zúčastnili
i někteří rodiče a prarodiče našich školáčků
(všem velmi děkujeme a těšíme se na další
spolupráci). Na červen má školní družina
naplánovaný výlet na hrad Točník. Nezbytností je slavnostní zakončení celoroční hry
ZACHRAŇTE PRINCEZNU. Děti čeká
královská hostina, nespočet různých soutěží a veselé zábavy. Pro veřejnost zopakuje
školní družina ve spolupráci s nižborskými
zahrádkáři výstavu dětských prací, která se
při Talentiádě stala trochu Popelkou a my se
domníváme, že to je škoda a že si často velmi
povedené práce dětí zaslouží větší publicitu.
Tak si držme navzájem palce, ať nám
svítí sluníčko na cesty a my, zaměstnanci
ZŠ Nižbor, vám všem přejeme pohodové
prázdniny se spoustou zábavy, příjemného
odpočinku, pozitivního ladění a zajímavých
zážitků.
Létu zdar!
nižborský pedagogický sbor

TALENTIÁDA

Ve středu 26. 4. pořádala naše škola
ve spolupráci s obecním úřadem přehlídku
dětských talentů z Nižbora a okolí. Představily se zde talentované děti v rozmanitých
oborech: zpěváci, hudebníci, malé hudební
těleso, tanečníci, výtvarníci i nadaný konferenciér. Na celé přípravě i programu se podílely děti počínaje plakáty, přípravou sálu,
moderováním a konče vlastním vystoupením.
Samozřejmě patří velké poděkování jejich
vedoucím, kteří dokážou děti nadchnout
a podpořit v tvůrčí činnosti a kteří s nimi vystoupení nacvičili. Jsou to Věra Hamerníková, Michaela Hrachovcová, Ivo Hrachovec,
Betty Čapková a Zdenka Červenková. Dík
patří i všem, kteří pomohli s organizací akce,
a celému publiku, které báječnou atmosféru
doplnilo. Děkujeme.
Zdenka Červenková, foto: Sláva Kaplan
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70 let od elektrifikace Žloukovic
Základním úkolem po osvobození z německé okupace v roce 1945 bylo provedení elektrifikace obce. Příslib dodavatelské
firmy Hudec z Prahy, že práce budou trvat
nejdéle jeden rok, nebyl splněn, a tak k rozsvícení ve Žloukovicích došlo až 9. července 1947, tedy před 70 lety. Celou řadu prací
s tím spojených musela zajistit obec, jako
bylo postavení transformátoru nebo výkop
jam pro sloupy vysokého napětí po levém břehu řeky až proti Čerchovu a odtud
po pravé straně až do Nižbora. Traduje se
s tím i kuriozita, že místní převozník František Kraus, menší postavy, vykopal a vy-

házel jámu pro sloup tak hlubokou, že by
bez pomoci se z ní nedostal. Rovněž při dopravě dvou ocelových stožárů z Rakovníku
určených pro úsek v Čerchově, uvízli místní
přepravci v zatáčce silnice v Městečku, což
přineslo velký problém. – Původní sloupy
vysokého napětí byly dřevěné a výměnu
za betonové urychlily časté povodně.
Tolik k výročí osvětlení obce a lze jen
dodat, že loňského roku elektrikáři provedli nádherně opravu omítky transformátoru,
čímž i vzhled při vjezdu do obce je krásnější.
Jaroslav Šturc

Dokumenty v bednách u Štěchovic
Po skončení II. světové války v roce 1945
pátralo po řadu let několik zájemců po skrýších nacistů v okolí Štěchovic, ale s nulovým
výsledkem.
Proto je zajímavá zpráva bývalého důstojníka čs. armády Josefa Munzara (1911
– 2004), který byl v roce 1943 zatčen a deportován do koncentračního tábora Flossenbürg. Přežil vězení i závěrečný pochod smrti
a po osvobození se ihned vydal do Žloukovic,
kam se uchýlila manželka s dcerou Helenkou
po únorovém bombardování Prahy Američany. Záhy ale zde rekonvalescenci přerušil
a nastoupil opět službu v armádě. Zde pak
za pomoci sítě informátorů pátrali po nacistické záškodnické organizaci Werwolf, která měla díky předem vybudovaným tajným
skladům zbraní a výbušnin destabilizovat
život v osvobozené republice. V lednu 1946
byl převelen do Prahy v hodnosti kapitána,
ale byl zde pouze dva měsíce a za trest odvelen do Falknova (dnes Sokolova), když se
stala následující okolnost.
V době jeho působení totiž odvezla speciální jednotka americké armády z úkrytu
ve štole u Štěchovic asi 30 beden zpravodajského materiálu, k čemuž měla údajně povolení z Vídně i našich úřadů: „13. února odpoledne mi volal ppor. Steiner, se kterým jsem
se znal od malička z Nitry, že mi chce něco
předat. Sdělil mi poté, že přijeli nějací Američané a četníci z Hradištka hlásí, že tam něco
kopou. Řekl mi to formou přátelské rozmluvy, nediktoval to jako fonogram. Přestože to
nepatřilo do kompetence mého oddělení, napsal jsem krátkou zprávu a odnesl ji našemu
přednostovi škpt. Veverkovi na stůl. Následující den jsem byl s ministrem Laušmanem
a zahraničními hosty v Pardubicích a po návratu se strhl poprask, protože Američané byli
již s bednami dokumentů za hranicemi. Když
jsem poukazoval na to, že jsem zprávu předal
škpt. Veverkovi na stůl, kam jsme měli dávat
zprávy za jeho nepřítomnosti, ten křičel, že
tam nic nenašel. Byl jsem předvolán na hlavní správu k výslechu k mjr. gšt. Šeborovi,
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který se mnou jednal takovým způsobem, že
jsem myslel, že jsem se opět dostal do spárů
gestapa. Všechna vina byla svalena na mne,
byl jsem přeložen do pohraničí a dostal 21 dní
domácího vězení.“ – Tolik J. Munzar.
Zajímavé bylo, že se Američané prokazovali údajně dokumenty od našich úřadů,
že bedny mohou odvézt. Zmíněný telefonát
ppor. Šteinera stejně přišel pozdě, když v té
době byla již kolona v Rakousku.

Setkání Josefa Munzara s manželkou a dcerou v květnu 1945 ve Žloukovicích. Rodina se
sem přestěhovala poté, co sousední dům na
pražských Vinohradech zasáhla při únorovém
náletu americká puma.
Jak se později ukázalo, tak dlouhé prsty
v této záležitosti měl velitel OBZ gen. Bedřich
Reicin, který byl pak v 50. letech odstraněn.
K Josefu Munzarovi lze dodat, že v roce
1955 byl protiprávně zatčen a odsouzen k osmi
letům vězení v táborech nucených prací.
Jaroslav Šturc

Četnická stanice

K vyhlášenému pátrání o místní četnické stanici z minulého vydání NL lze zařadit i následující událost.
V květnu uplynulo 75 let od atentátu
na říšského protektora Reinharda Heydricha
a svým způsobem se závazně dotýkají i nižborských četníků.
Na místě atentátu byla totiž nalezena pistole zn. GOLF, kterých bylo údajně v Protektorátu Čech a Moravy jen dvanáct kusů.
Německý udavač Malý z Berouna oznámil
gestapu, že tuto zbraň také vlastnil bývalý
panský hajný Eduard Konopásek ze Žloukovic č. p. 44. Tak bylo okamžitě zahájeno
vyšetřování, kdy uvedený majitel oznámil,
že pistoli odevzdal na četnické stanici. Zde
pak policajti Veselý a Růžička potvrdili, že
jmenovaný sice zbraň přinesl, ale že neměli
tehdy ještě přesné instrukce a tuto mu vrátili.
Tím ale nastala kritická situace a Konopásek
pak uvedl, že při zpáteční cestě domů odhodil tuto do potoka tekoucího v Čerchově
mezi Nižborem a Žloukovicemi. Ihned zorganizovaní hledači však zde nic nenašli, a tak
gestapo odvezlo Konopáska do Kladna, kde
byl bezohledně vyšetřován. Zachránila jej ale
skutečnost, že ihned druhý den byli atentátníci zradou jednoho z nich v pražském kostele
zlikvidováni. Tak se Konopáskovi podařilo vrátit se z výslechu domů. Zbraň měl až
do konce války ukrytou ve vykotlaném dubu
v místní oblasti „V Hůrkách“.
Lze ještě dodat, že z důvodu II. světové
války nepřišel žádný žloukovický občan o život, což je jistě mimořádná skutečnost, když
i několik mladých místních lidí bylo nasazeno na práce v Německu, kde přežili celou
řadu zničujících náletů.
Na místním pomníku padlých z I. světové
války tak nepřibylo z té druhé žádné jméno.
Z obecní kroniky, Jaroslav Šturc
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Z historické návštěvnosti obce

Obec Nižbor se ve své historii může pochlubit nejen svými významnými rodáky, jako
byl generál Antonín Hasal nebo operní pěvkyně
Gabriela Roubalová, ale i celou řadou populárních osobností, kteří obec v minulosti navštívili
a i zde někteří krátce přebývali, z nichž lze jmenovat Bedřicha Smetanu s rodinou nebo Karla
Čapka s Olgou Scheinpflugovou.
Také keltské Stradonice se mohou pochlubit
návštěvností Hradiště, zvláště v minulosti, dále
oblíbeným spisovatelem Františkem Nepilem.
Navštívil je i prezident Václav Klaus.
V tomto směru Žloukovice žádná významná osoba nenavštívila, a tak za významnou lze
považovat účast rodiny Fürstenbergů 2. června
1863 při otevření zdejší obecné školy, když tito
hosté byli dopraveni po řece lodí z Nižboru, protože silnice zde byla dokončena až v roce 1935
a do obce byl přístup jen bočními lesními cestami. V následném období je vždy velká návštěvnost při významných výročích Sboru dobrovolných hasičů a v minulosti dosáhla obec nejvyšší
návštěvnosti při „Srazu rodáků“ 9. a 10. května
1975, který se mimořádně vydařil.
Jako kuriozitu lze jmenovat známé osobnosti,
které ne jako návštěvníci obcí prošly, jako byli
v roce 1950 fotbaloví reprezentanti Josef Bican
a Vlastimil Kopecký, kteří krátce nahlédli v hostinci u Kosů (uzavřeném pak ke konci roku 1951)
na taneční zábavu, když měli vystoupení v letním táboře SETON. V druhé polovině minulého
století pak přistihl porybný J. Váca z Nižboru
na žloukovickém úseku proti Čerchovu rybáře
bez dokladů, ale nakonec k pokutě nedošlo, když
provinilec byl sám tehdejší ministr zemědělství
Július Ďuriš, který si k řece odskočil ze Dřevíče. Další již zapomenutá událost se stala v roce
1942, když k převozu přes řeku dorazila na levém břehu skupina lidí dožadující se voláním
převozu. Tehdejší svérázný převozník František
Kraus po vystoupení z převoznické boudy, která
stála vedle současného transformátoru u plotu
č. p. 2, odpověděl „vždyť vy se nezblázníte“,
ale ostřejším výrazem. Když pak po obdržení
„jízdného“ zjistil, koho převáží, zametal i loď
svojí čepicí. Ten pasažér totiž byl protektorátní
prezident Dr. Emil Hácha, vracející se z návštěvy
na Dřevíči. Tak i Žloukovicemi prošel prezident.

Ch

Zároveň k návštěvnosti obce lze uvést, že
i když ve Žloukovicích chybí v domech i plynofikace, je stále zájem o koupi domů či chat a trvale
hlášených občanů zde každoročně, byť pomalu,
přibývá. Loňského roku zde třeba zakoupili dům
televizní moderátorka Nora Fridrichová s partne-

rem sportovním redaktorem Robertem Zárubou
a přestavují jej.
Věřím, že i Žloukovice v budoucnu navštíví
nějaká výrazně populární osobnost nebo že se
zde přímo usadí.
Jaroslav Šturc

Napsali jste nám...

D

opřávám si jeden z mála luxusů, které si penzista v této době, v tomto státě, může ještě
dovolit. Přispat si. Když jsem chodil do práce, budík mi zvonil téměř uprostřed noci.
V 6.00! Dnes ho vypnu a spím dál. Druhé zvonění v 9.30. To už je civilizovanější hodina. V koupelně, hlavu ještě plnou snů, studuji svůj obraz v zrcadle. Závěr? Lepší už to nebude!
Zubní kartáček přede jako kočka a vzpomínky sviští pamětí jako Google po netu.
Tak třeba rok 1965. Poslední rok před vojnou. Povolávací rozkazy máme ke Švandrlíkovým Černým baronům. Na vojnu se chodí v říjnu, ale k PTPákům až v lednu. Čtvrt roku navíc!
Je to také doba The Beatles. Tsunami popularity malých kapel ještě pořád obíhá planetu.
Do kytar mlátí snad všichni. I samouci jako my. Vyrůstali jsme spolu v chatové osadě v Černošicích. Teď zakládáme na Žižkově kapelu. Zkoušky každou neděli večer. Předtím, v nedělním
odpoledni, chodíme na Taneční čaje do Lucerny. Do tzv. Balírny. Máme strategii. Stačí se při
tanci zmínit, že spěcháme. Večer máme zkoušku kapely. A začnou se dít věci. Holky jsou z nás
úplně hotové. Jdou s námi. Jedny nás chtějí měnit, druhé se za nás vdát, třetí se pořád ptají:
„Máš mne hodně rád?“ Všechny je opouštíme, i když je máme rádi, život je jeden velký flám.
Máme se dneska stydět nebo jenom smát, když na to s kluky vzpomínám. Proč ne? Nejsme
žádní hoši od Bobří řeky. S holkama jezdíme na osadu tajně, ve všední den jen na otočku. Ví to
rodiče? Asi to ani nechtějí vědět. V týdnu se scházíme v denní vinárně na Pernštýně. Sousedí
s tzv. Domem dětské knihy, který v šedesátých letech vyrostl na místě zbouraného Braunerova
domu. V tomto legendárním pražském domě bývala slavná kavárna UNION. Sem chodívali
Julius Zeyer, Alois Jirásek, Mikoláš Aleš, Josef Václav Sládek, Antonín Dvořák, J. V. Myslbek,
a později Fráňa Šrámek, Jan Štursa, Viktor Dyk, Karel Toman, Vítězslav Nezval, Jaromír Seifert a Karel Čapek. Dům s citlivostí sobě vlastní strhli komunisté v roce 1950. Na tak památném místě ve stínu velikánů plánujeme ve Vagonu (jak se suterénní vinárně říkalo), jak lovit
Berušky. Sama kapela ale nemá dlouhého trvání. Kvůli vnadné blondýně přestávám docházet
na zkoušky nejprve já. Kluci si náhradu snadno najdou, ale za pár týdnů stejně končí. Na vojnu jdeme všichni! Je to balvan na srdci! Hrozí dva roky třeba v Martině! Tehdy běžná praxe.
Slováci zase rukovali např. do Vimperka. A pak potkám svou lásku, jak se vede se švarným
vojínem. Bývalý přítel, který na vojně už je, přijel na opušťák. Mám oči jako šnek. Zklamání,
vztek, žárlivost! Rozhodnutí: zasebevraždím se! Jedu na chatu. Ve vlaku dumám jak to provést,
aby to nebolelo, ale aby se to ta zrádná mrcha dozvěděla. Je podzim, všední den. Osada prázdná. Z chmurných úvah mne vytrhne křik. Opatrně vykouknu z verandy. Kluci z kapely? Kde se
tu, ksakru, berou? První vstoupí basák Jarda, který už tehdy koketuje s kulturistikou. Dostanu
facku, až se mi zajiskří před očima. A hned na to druhou. „Co tě to napadlo, ty v..e?“ sípá mi
do ucha. „Tvůj fotr volal, že asi budeš tady,“ dodává už nahlas.
A je tu leden: rukuju zrazený, zklamaný, nešťastný. První měsíce vojny jsou krušné pro
všechny. Pro mne to byla (s ohledem na popsané události), noční můra. Během mého dalšího
života pak následují postupně tři rozvody. Kdybych tehdy věděl, co vím dnes, byl bych teď
bohatý, možná i zdravý!
František Kellner

alupaření je zase v módě. Trend pronajímat si rekreační
objekt nebo starší chaty i chalupy proměňovat na trvalé bydlení odstartoval počátkem 90. let. Od stylu podnikatelského baroka a kýčovitého
vzhledu, které zničily nejednu malebnou chatařskou oblast, se naštěstí
upouští. Návrat k chatařským a chalupářským kořenům je v Česku stále
na vzestupu. A to především mezi mladými lidmi. Chápu, že když se
otevřely hranice, začalo být mnohem zajímavější vycestovat s patřičným proviantem do Chorvatska než sem k řece. Fakt, že o chaty mají
zájem stále mladší lidé, mi potvrdila moje známá z realitní kanceláře. A zájem je pochopitelně největší ve Středočeském kraji, kdy velká
část lidí z Prahy hledá místo k odpočinku a nechce každý víkend dojíždět přes půl republiky.
Byla móda chalupařit na Šumavě či v Krkonoších, ale z ekonomic-

kého a časového hlediska je reálné cestovat okolo 50 – 70 km. Dříve se
dbalo při výběru rekreačního objektu na lokalitu, dnes se řeší i kvalita nemovitosti. Zdá se, že doba, kdy majitelé jezdili každý víkend
na chaty či chalupy opravovat
a kutit, je už pomalu pryč. Dnes
je preferován odpočinek, trochu
luxusu a nikoliv práce. Ostatně od toho jsou firmy a zřejmě
finanční hotovost. Každá chata či chalupa potřebuje pravidelnou
údržbu a další související investice, a to je spojení s vynakládáním
nemalých finančních prostředků. Ty lze získat třeba pronajímáním
nemovitosti na nějaký určitý čas. Od pondělí do pátku ve městě a odpoledne hurá na chatu nebo chalupu. Věřte, z vlastních zkušeností to
prospívá i ke zlepšení zdravotního stavu a celkové lepší kondice.
Ať žije léto 2017!
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Žloukovické brodění 2017

Sbor dobrovolných hasičů ve Žloukovicích
připravuje již 17. ročník soutěže ŽLOUKOVICKÉ BRODĚNÍ. Dnes již tradiční soutěž čtyřčlenných družstev hasičů, jak mužů, tak žen, se
uskuteční ve svátek 5. července 2017 od 9 hodin.
Start je na návsi a běží se na železniční most,
z něj se slaní do řeky. Dál se pokračuje po vodě
ve člunu, který si soutěžící musí ze břehu přitáhnout, a během plavby pak vyloví z řeky barel simulující utonulého.
Po doplutí na stanovené místo člun opustí
a projdou řekou na druhý břeh, kde provedou
na figuríně masáž srdce a umělé dýchání. Poté
naloží na nosítka „zraněnou“ osobu a transportují
ji do cíle. Během cesty ještě nosítka odloží a naplní pomocí kbelíků přistavený 100litrový sud.
Po naplnění sudu opět uchopí nosítka a proběhnou cílem. Hodnotí se dosažený čas, ke kterému
se přičtou vteřiny za chybně provedený úkol.
Vítězové minulých ročníků, hasiči z Broum,
Chyňavy, Lužné nebo Malých Přílep dosahovali
časy mezi 8 až 9 minutami. Ale ani vítězky mezi
děvčaty, hasičky z Broum nebo Malých Přílep –
Modrých, nezůstávají s dosaženými časy pozadu. Naše soutěž je mezi hasiči ze širokého okolí
i přes svou velkou obtížnost velice oblíbená.
Každý rok se jí zúčastní 15 a více družstev mužů,
ale i žen.
Znalci tvrdí, že by si ŽLOUKOVICKÉ
BRODĚNÍ zasloužilo i pozornost celostátních
médií, o což jsme se již v minulosti i opakovaně
snažili, ale bohužel bezvýsledně. Možná kdyby
se zde vyskytovaly opilé hvězdy přitroublých seriálů nebo rozkrádači dotací pro děti na sport, tak
by si nás povšimli.
My ale zde jen pořádáme soutěž, při které se
členové našich zásahových jednotek zdokonalují
v činnostech, které potřebují při záchraně životů,
zdraví a majetku svých spoluobčanů.
Kdo budete mít 5. července čas a zájem podívat se k nám do Žloukovic, jste srdečně zváni.
Občerstvení po celý den je zajištěno. A pro milovníky trempských písní a muziky vůbec budou
po soutěži hrát kapely KÚB a Tři v trávě. Nakonec si jen přejme, aby nám přálo i počasí.
František Lemon, starosta SDH Žloukovice

Žloukovické hasičky ➧ ➧ ➧ ➧ ➧

Když většina místních mužů – hasičů narukovala
do I. světové války, bylo ve Žloukovicích v roce 1917
sestaveno hasičské družstvo žen, jejichž velitelkou byla
A. Nováková z č. p. 51 (viz foto před školou). Naštěstí
nebylo jejich služeb tehdy zapotřebí, i když požárů dřevěných staveb bylo v minulosti stále dost.
Ještě jednou pak v roce 1965 byl pokus sestavit družstvo
žen za vedení J. Stíbalové z č. p. 77, ale to skončilo ihned
po zkušebním zalévání řepy „za vsí“.
Současné členky SDH pod vedením A. Šťovíčkové z č.
p. 32 se vedle základního seznámení a tréninkem s požární
výzbrojí pravidelně od roku 2011 zúčastňují náročného závodu „Žloukovické brodění SDH“, kde mimo jiné jde o slanění z mostu do řeky, záchranu tonoucího a jeho oživení,
což je soutěž svojí sestavou ojedinělá. Do loňského již
16. ročníku postavily místní hasičky hned dvě čtyřčlenná
družstva. Tak ať se dále daří v této záslužné činnosti.
Jaroslav Šturc
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Koncert KrisKros Kvintetu na zámku v Nižboru
Skvělý hudební zážitek v podání vokální
skupiny KrisKros Kvintet je pro Vás připraven na pondělí 19. června od 19 hodin
na zámku. Pro účastníky koncertu je od 17
hodin zdarma přístupné informační centrum
keltské kultury. Výtěžek z koncertu bude použit na studentskou výměnu podporovanou
Rotary klubem Beroun a na kulturní památ-

ky obce Nižbor. KrisKros Kvintet je vokální
skupina mladých zpěváků zpívající bez doprovodu hudebních nástrojů pestrý repertoár
od klasiky přes hudbu populární až po úpravu lidovek. Pokud to počasí dovolí, máme
na závěr koncertu připravené překvapení.
Skupina pravidelně koncertuje v Obecním
domě, v Českém rozhlase a České televizi,

ale zpívala i na Svatováclavských slavnostech, kde byl přítomen papež Benedikt XVI.
V roce 2009 získala první místo na soutěži
duchovní hudby Canti veris Praga, o rok později první místo a cenu Grand Prix na soutěži

Odhalení informačního panelu o Františku Nepilovi

V sobotu 27. 5. byl v odpoledních hodinách slavnostně odhalen před hřbitovem ve Stradonicích informační panel věnovaný spisovateli Františku Nepilovi. Na tuto malou slavnost
se sešla celá řada jeho přátel, bývalých spolupracovníků a čtenářů jeho knih, které přivítala
starostka Kateřina Zusková. Byli mezi nimi mimo jiné manželka Zdena Nepilová, dcera
Helena Mevaldová, senátor Jiří Oberfalzer, bývalý redaktor Karel Weinlich, zástupce Matice
České- sekce Společnosti Národního muzea pan Karel Muchka. Na cyklistické výpravě se
zde zastavil i pan profesor Pavel Pafko.
V příjemném chládku kaple Sv. Liboria se odehrálo milé vzpomínání, kdy cestu životem
Františka Nepila spolu s mnoha osobními vzpomínkami připomněla jeho dcera. Nezapomenutelné vzpomínky na respekt, jaký si František Nepil získal při tvorbě svých pořadů Dobré a ještě hezčí jitro
i dalších, přidal velmi emotivním způsobem jeho kolega
v Československém
rozhlase pan Karel
Weinlich. Příjemnou
atmosféru ještě vystupňovala dvojice
členů
Dismanova
dětského rozhlasového souboru, kdy naprosto skvěle, spatra,
převyprávěli
svou
oblíbenou povídku
od F. Nepila.
-kzus-

populární hudby Prague Voices 2010. V roce
2012 si KrisKrosKvintet přivezl ocenění za
třetí místo na mezinárodní soutěži „A Cappella Contest Leipzig“ a speciální cenu skupiny
Amarcord za nejlépe provedenou skladbu a
cappella bez ozvučení (Jaroslav Křička, Původ ptactva). V roce 2016 získali 2. místo a
cenu Ward Swingle Award ze soutěže Vocal
Total v Grazu. Tam si je vytipoval americký
producent z nahrávacího studia Liqiud 5th
Durham v Severní Karolině na natočení nového CD. Nahrávací studio se jako jediné na
světě specializuje na vokálni skupiny, využívá unikátní systém akusticky odizolovaných
boxů. Se studiem spolupracuji zvučná jména,
jako jsou Pentatonix, King Singers, Semitone, Twisted Measure aj. Nyní se připravují na
mezinárodní soutěž vokálních skupin a sborů v Mariboru ve Slovinsku, pracují na nové
koncepci svých vystoupení a v plánu je i koncertní turné po USA
Vstupné 150 korun, vstupenky rezervujte
na Ludvik.salda@seznam.cz.

... ještě malé ohlénutí za koncem minulého roku
Jednoho příjemného večera a v příjemném kolektivu se zrodila myšlenka uspořádat jako v ostatních obcích „Rozsvícení
vánočního stromečku ve Stradonicích“. Je
to vlastně akce pořádaná SDH Stradonice,
Svazem žen a ostatními občany Stradonic.
A vidíte – 10. prosince 2016 jsme stromeček rozsvítili již po osmé.
Každý rok je stromeček rozsvícen někým jiným. Je to vždy někdo, kdo si to zaslouží a pro naši obec dělá maximum ze své
vlastní vůle a ve svém volném čase nebo
zachrání lidský život. A u této příležitosti
se vždy takovému šikovnému človíčkovi
vysloví upřímné díky. Stromeček u nás
už rozsvítili Zbyněk Šára, Pavel Čepela,
Slávek Šmíd, Dagmar Jandová, Kateřina
Zusková, Jiří Šídlo, Jaroslav Sedláček a Jaromír Pecka.
Pohoštění u vánočního stromečku je taková chlouba místních žen, které se rády
pochlubí svým kuchařským uměním. Teplé
klobásky a vynikající svařené víno je zase
chlouba místních hasičů. Z dobrovolných

příspěvků účastníků se každým rokem tato
akce stále vylepšuje a zpestřuje.
Je nutné též poděkovat panu Šebelovi
z Berouna za jeho živý betlémek pod
stromečkem. A mimo jiné hlavně Pavlovi Klimentovi z Nižbora za krásné znění
a doprovod k vánočním koledám. Vlastně
bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří
se podílejí na pořádání této krásné vánoční
akce.
Tento článek jsem vlastně chtěla napsat,
také kvůli jiné věci a myslím, že také dost
důležité.
Jednoho zářijového odpoledne, (jak
je skoro zvykem po letních prázdninách)
si vykračovala 3 malá mourovatá koťátka po rušné ulici ve Stradonicích. Nechci
se v životě setkat s takovými lidmi, kteří
jsou schopni poslat taková nevinná stvoření
do světa... A teď co s koťaty???
Tentýž den jsme zalarmovali několik
útulků v nejbližším okolí. Jediný útulek,
který řekl, že to nesmíme nechat jen tak,
byla paní Urbanová v Louníně u Tmaně

(www.chlupacivnouzi.cz), které jsme hned
to odpoledne koťátka přivezli. Po umístění se koťátka v útulku dlouho neohřála
a v blízké době našla své domovy.
A proto jsme se rozhodly útulku v Louníně každým rokem trochu pomoci. Vymyslely jsme si prodej ručně vyráběných
vánočních ozdobiček, které se snažíme
na „Rozsvícení stromečku ve Stradonicích“ nabízet. Jsme čtyři sousedky, kterým
na osudu těch chlupatých stvoření záleží.
Do Lounínského útulku jsme kromě pamlsků, čistících prostředků už přivezly:
r. 2014 – 1 603,- Kč
r. 2015 – 3 414,- Kč
r. 2016 – 4 574,- Kč
.. a letos povezeme krásných 5 189,- Kč.
Tímto bych všem, kterým není život chlupatých mazlíčků lhostejný, chtěla za nás
za všechny mooc poděkovat a co nejsrdečněji pozvat na „Rozsvícení vánočního
stromku ve Stradonicích“ v roce 2017.
Martina Votrubová
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Z jednání Zastupitelstva obce Nižbor
Zastupitelstvo obce ze dne 27. 2. 2017
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 14 zápisu.
n Informaci o podjatosti člena zastupitelstva F.Filipa u projednávaného bodu č. 11 a jeho rozhodnutí nehlasovat o tomto bodu.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 2 – bod 2 a příloha č. 2 zápisu.
n Pokračování projektu sníženého jízdného pro seniory – bod 4 zápisu.
n Výsledky provedené inventarizace obecního majetku za období
roku 2016 – bod 5 zápisu.
n Uzavření nového běžného účtu pro Obec Nižbor dle podmínek
uvedených v bodě 6 zápisu.
n Umístění informační tabule o F. Nepilovi dle podmínek uvedených v bodě 7 zápisu.
n Záměr a podmínky zřízení základnové stanice společnosti VODAFONE CZ a.s. ZS VFCZ 22792_BEZLO v k.ú. Žloukovice –
bod 8 zápisu.
n Odkoupení pozemku p.č. 577/8, ostatní plochu o výměře 3 m2
v k.ú. Stradonice u Nižboru do vlastnictví obce dle podmínek uvedených v bodě 9 zápisu.
n Odprodej části pozemku (cca 235 m2) p.č. 642/1 , ostatní plochy,
v k,ú. Stradonice u Nižboru za cenu 90,- Kč/m2 – bod 11 zápisu.
n Účast obce Nižbor na dobrovolné elektronické dražbě týkající se
pozemku p.č. 136/14, ostatní plochy v k.ú. Nižbor v souladu s vydanou dražební vyhláškou č.j.. 0007/17 ze dne 15.2.2017 od společnosti Realdražby.cz s.r.o. IČ 29136202 s tím, že maximální cena,
za kterou je možno pozemek vydražit ve prospěch obce Nižbor je
částka 300.000,- Kč.
Pověřuje:
n Radu obce k výběru peněžního ústavu, u kterého si obec zřídí
běžný účet dle podmínek uvedených v bodě 6 zápisu.
n Radu obce k rozdělení finančních prostředků obce na účty u peněžních ústavů dle podmínek uvedených v bodě 6 zápisu.
Nesouhlasí:
n s žádostí o odprodej pozemku p.č. 89/5 v k.ú. Nižbor – bod 10
zápisu.
Zastupitelstvo obce ze dne 22. 5. 2017
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 14 zápisu.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 5 – bod 2 a příloha č. 2 zápisu.
n Přijetí dotace od SFŽP na akci „Žloukovice – Hydrogeologický
průzkum pro vyhledávání a zbudování zdroje pitné vody“ ve výši 3
mil. Kč – bod 3 a,i zápisu.
n Text Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele na výše uvedenou akci – bod 3 a,ii a příloha č. 3 zápisu.
n Společnost A.I.Consulting, s.r.o. Na Klaudiánce 781/19, Praha 4,
administrací této veřejné zakázky – bod 3 a,iii a příloha č. 4 zápisu.
n Složení výběrové komise pro posouzení došlých nabídek – bod 3
a, iv a příloha č. 4 zápisu.
n Výběr TDI investora – bod 3 a,v a příloha č. 5 zápisu.

n Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad – bod 4 zápisu.
n Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
ve které nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě drobných chyb
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny, bez výhrad – bod 5 zápisu.
n Účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad – bod 6 zápisu.
n Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti obcí Hýskov a Nižbor městskou autobusovou
dopravou se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (dříve
PROBO BUS a.s.) – bod 7 zápisu.
n Odkoupení pozemků p.č. 156/17, 156/18, 156/19, 156/20, 156/21,
156/22, 156/23, 156/24, 156/25 a 157/3 v k.ú. Žloukovice do vlastnictví obce za cenu 20,- Kč/m2 – bod 11 a příloha č. 6 zápisu.
n Odprodej části pozemku p.č. 217/1, ostatní plochy v k.ú. Žloukovice v rozsahu a za podmínek uvedených v bodě 12 b a příloze č. 7
zápisu do vlastnictví majitele objektu č.p. 28 – bod 12 b a příloha
č. 7 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 90, ostatní plochy o celkové výměře 122
m2 v k.ú. Žloukovice za cenu 100,- Kč/m2. Bod 12 c a příloha č.
8 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 61, ostatní plochy o výměře 158 m2
v k.ú. Nižbor za cenu 200,- Kč/m2 – bod 12 d a příloha č. 9 zápisu.
n Úplatné zřízení věcného břemene ve prospěch obce Nižbor týkající se oprávnění svodu dešťových vod na pozemek p.č. 63/2 v k.ú.
Nižbor za jednorázovou částku 16.500,- Kč. Bod 12 d a příloha č.9
zápisu.
n Směnu 84 m2 z obecního pozemku p.č. 648, ostatní plochy za 53
m2 z pozemku p.č. 578/2 v k.ú. Stradonice u Nižboru mezi obcí
Nižbor a majitelem domu č.p. 11 za podmínek uvedených v bodě
12e a příloze č.10 zápisu s podmínkou doplatku obci Nižbor částky
ve výši 6.200,- Kč.
n Zrušení věcného břemene na nově vzniklých pozemcích zahrnujících stavbu vodní elektrárny a rybího přechodu (části původního
pozemku p.č. 517/1 v k.ú. Nižbor) – bod 13 zápisu.
Nesouhlasí:
n s žádostí o odkoupení části obecního pozemku p.č. 626/2, ostatní
plochy v k.ú. Stradonice u Nižboru – bod 12 a zápisu.
Pověřuje starostku:
n K podpisu Smlouvy o přijetí dotace ze SFŽP na akci „Žloukovice
– Hydrogeologický průzkum pro vyhledávání a zbudování zdroje
pitné vody“ ve výši 3 mil. Kč – bod 3 zápisu.
n K podpisu kupních smluv a směnné smlouvy uvedených v bodě
12 b-e 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.

Provoz autobusů po uzavírce mostu na Zavadilku
Dopravní obslužnost oblasti
v Berouně za zavadilským mostem
bude od 3. června do 3. října zajišťovat kyvadlová doprava, která
bude jezdit po trase Zavadilka–Jarov a zpět zhruba od 5:00 do 19:00
hodin. Ve vzdálenosti 200 metrů
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od současné autobusové zastávky
Zavadilka bude zřízena dočasná
zastávka Zavadilka, most. Časy
odjezdů kyvadlové dopravy budou
přizpůsobeny odjezdu linek MHD
z autobusového nádraží.
Využít bude možné pro přepra-

vu na Jarov i pravidelné linky Beroun–Koněprusy, která bude ukončena v zastávce Zavadilka, most.
Linka C, která jezdí na Jarov, bude
ukončena na autobusovém nádraží.
Jízdní řád na www.mesto-beroun.
cz nebo na www.idos.cz.
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Zahrádkáři v Nižboru
informují

Letošní předvánoční výstava na zámku se
uskuteční 10. – 12. listopadu 2017 od 10 do
17 hodin. Výstava bude zaměřena na téma:
Plody a květy podzimu. Prosíme naše občany, aby přispěli svými výpěstky, ovocem či
různými plody, květinami, příp. květinovým
aranžmá. Těšíme se na vaši účast.
Zahrádkáři pořádají zájezd do ČIMELIC
na výstavu květin, v pátek 25. srpna 2017.
Zájemci se mohou přihlásit u pí Pavly Hlaváčkové – tel. 721 141 805.

Zájezd na Zvíkov a do Bechyně
Obecní úřad Nižbor pořádá 5. září 2017
zájezd na Zvíkov a do Bechyně. Podrobnosti
budou upřesněny.
Městské kulturní centrum Beroun vás zve na městské slavnosti

Rybářské závody na Berounce
Tradiční rybářské závody se uskutečnily v sobotu 13. května. Výroční rybářské závody se
jako každoročně odehrály na pravém břehu Berounky v pásu od jezu až na konec Panské
louky. Počasí bylo ideální, účast slušná, občerstvení báječné.

Sobota 17. června

PŘEHLÍDKA 13 PIVOVARŮ
Husovo náměstí

Odpadu přibývá

V sobotu 27. května byl opět sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ač by tomu mělo být naopak,
tak ho neustále přibývá. Na druhou
stranu je to dobře, protože alespoň
ho méně končí na černých skládkách.
Apelujeme na občany, aby se odvozu
odpadu na místa kam nepatří, vyvarovali. V případě přistižení následují
opravdu velké pokuty!

Představí se pivovary: Vilém Jince Hostomice
Starokladno Všerad Bobr Zadní Třebaň Berounský Medvěd Bizon Čižice
U Stočesů Rokycany Purkmistr Konrád Raven Letiny Holba

9.00 ODDechovka
14.00 St. Johnny

12.15

The Dixie
KOZLOVKA Hot Lick

10.30 VELKOPOPOVICKÁ

16.00 Tranzan

19.00

17.30 Moped

Petr Bende a band

20.30 Laura a její tygři
DIVADELNÍ ŠAPITÓ
programy pro děti a rodiče / pohádky / soutěže

13–19 hod.

Havlíčkova ulice
kruhový objezd

Pruhované panenky
Divadlo Kaká / Ponožky pana Semtamťuka
výtvarné dílny / skákací hrad / kavárna

22.00 Gingerhead

Promenáda Bohéma
10–18 hod.

Nám. J. Barranda

open air scéna / prezentace amatérských výtvarníků
a hudebníků z Berouna a okolí

Zájezdy do Františkových Lázní, na hrad Seeberg a SOOS, a také do Průhonic
Zájezd, který neměl chybu. Tak by se dal nazvat ten ze dne 16. 5.
2017. S přispěním už ne Sdružení zaměstnanců sklárny Nižbor, ale
jeho následníka – Obce Nižbor se vypravilo 42 dospělých a 2 děti na
jarní zájezd za krásami naší vlasti. Paní Jitka Bornová, neúnavná organizátorka zájezdů za památkami, přírodními krásami a do pražských
divadel, vybrala i tentokrát zajímavé cíle: Františkovy Lázně, hrad Seeberg a přírodní rezervaci SOOS

Kdo se vypravil 18. května místními zahrádkáři do Průhonic, nelitoval. Počasí přálo, průvodce zámeckým parkem (sám hlavní dendrolog)
zajímavě popisoval nejen historii zámku a parku, ale i vše kvetoucí i nekvetoucí, co výprava mohla spatřit podél naučné stezky. Byly tam k obdivování výhledy na zámek, část unikátního systému rybníků na potoce
Botič, ale především nádherně barevné skalky, staleté stromy a mnoho
dalších botanických krás a zajímavostí. Park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO, pečuje o ni a rozvíjí Botanický ústav AV ČR.
A všechna čest, výsledek je úžasný. Text a foto Jan Lukeš
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49. ročník fotbalového

MEMORIÁLU
LADISLAVA KRABCE
Sobota 5. srpna
od 13:00
Účastníci:
SK Nižbor
SK Hudlice
SK Roztoky
Slavia Jesenice

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 25 km od Nižbora) a nasbírat
tak co nejvíce bodů. (tzv. scorelauf)

17. 6. 2017

BITVA NIŽBOR
4. ročník
BOHATÝ CELODENNÍ PROGRAM PRO CELOU RODINU
• BITVA - od 15:00
• Doprovodné programy (sklárna Rückl, šermířská a střelecká vystoupení)
• večerní BITVA – po setmění
• Velká OHŇOVÁ SHOW a OHŇOSTROJ

Hlavní mediální partner

• Vojenská technika - veteráni
Hlavní partneři

Areál PANSKÁ LOUKA otevřen od 11:00, časy prohlídek sklárny na webu,
Změna programu vyhrazena, Občerstvení a WC zajištěno, parkování zdarma
Partneři akce

www.nizbor-bitva.estranky.cz

Najdete nás i na

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
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.
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

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. 8. 2017
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