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Rekonstrukce budovy školy finišuje
Přiznám se, že tato akce se rozhodně řadí
k jedněm z nesložitějších, jaké jsme zde realizovali. Jen třeba nového dřeva bylo na půdu
školy vyneseno a použito 115 m3.
Kateřina Zusková, starostka

V letošním roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce krovů a střešní krytiny na budově
Základní školy v Nižboru.
Již před koncem školního roku byly zahájeny přípravné práce, které spočívaly především v demontáži elektrorozvodů z nástřešních konstrukcí školy (včetně přeložky drátů
na nové sloupy mimo objekt školy), dále byly
vyvezeny všechny zásypy a původní jílové
zátěry. Od července probíhá již samotná výměna poškozených stropních trámů a statická
stabilizace stropu. V předstihu byla zhotovena nosná konstrukce pro eventuální budoucí
vestavbu v stávajících půdních prostorách.
Dále byla provedena výměna všech poškozených částí krovu a jeho doplnění z důvodu zlepšení nosnosti. Byla přezděna komínová tělesa a koruny zdí. Staticky byly
opraveny nosné zdi budovy a částečně byla
opravena poškozená fasáda školy. Ve třídách
byly provedeny opravy omítek na stropech
včetně jejich výmalby.
Nyní již pokrývači pokládají novou střešní krytinu včetně klempířských prvků a nově

bude také nainstalován hromosvod. Vzhledem k tomu, že drobné dokončovací práce si
ještě vyžádají nějaký čas, bude u školy mít
stavební firma prozatím zabrán areál školního hřiště a uvnitř školy část zadní chodby
s jedním oddělením družiny. Nic však nebude
bránit tomu, aby 4. září 2017 byla zahájena
výuka.
Oprava si vyžádá částku cca 7 mil. Kč.
Na tuto akci obec obdržela dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst ze Středočeského kraje
ve výši 2 713 204,- Kč. Díky tomuto příspěvku a díky skvělé práci zručných řemeslníků
z firmy LARENO s.r.o., kterou vykonávají občas až v téměř nelidských podmínkách
(při letošních vedrech dosahovaly teploty pod
plachtami zakrytým krovem velmi vysokých
hodnot), bylo možno tuto velmi rozsáhlou
stavební akci zrealizovat.
Bohužel ji ale nešlo ani urychlit, protože
při takto složité rekonstrukci historického
krovu se musí postupovat velmi obezřetně
a s rozvahou, aby nedošlo k nějaké chybě,
která by měla fatální následky.
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Koně na cyklostezku
rozhodně nepatří!
Upozorňujeme, že dle platné legislativy je zakázáno chodit s koňmi po
cyklostezkách. Tuto informaci nám potvrdili pracovníci odboru dopravy MěÚ
Beroun. Prosíme tedy všechny majitele
koní, aby toto respektovali!
OÚ Nižbor

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali, že od 01. září 2017
dojde k převodu této pošty na nového provozovatele.
Nepřijdete o kvalitní servis ani o žádnou z běžných poštovních služeb.
Nová provozovna ponese i nadále označení Česká pošta a naleznete ji
opět zde na této adrese.
n Ciferníky na věžičce zámku byly nově
zrestaurovány a pozlaceny.

Na zámku
pokračují opravy
V letošním roce byla na horním nádvoří
zámku opravena další část krovu, který pokryla nová střešní krytina. Na opravu, která
se vyšplhala zhruba k 1 mil. Kč, získala obec
dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek ve výši 300 000 Kč.
V letošním roce byla na zámku dále opravena hodinová věžička, ze které byl před
zahájením prací demontován historický hodinový stroj. Ten v současné době prochází
generální opravou v restaurátorské dílně u ak.
soch. Petra Skály (který se mimo jiné stará
o Staroměstský orloj). Na opravené a nově
natřené věžičce byly umístěny zrestaurované a pozlacené ciferníky a nyní se dokončuje
oprava hodinových ručiček.
Za nějaký čas tak budou mít občané možnost zase slyšet odbíjení věžních hodin, které
si ještě někteří z minula pamatují.

Stávající pošta bude od 28. srpna 201 7 pro veřejnost UZAVŘENA.
06. září 2017 od 06:00 hodin
se Vám dveře nové pošty znovu otevřou.
Děkujeme za pochopení.

Parkování v Nižboru

Prosíme majitele automobilů, kteří parkují se svými vozidly na úzkých obecních komunikacích, aby se svými vozidly parkovali maximálně úsporně a zajížděli co možná nejvíce ke kraji komunikace. Občas stojí zaparkovaná auta tak, že jejich řidič sice pohodlně vystoupí, ale
na druhé straně zabírá část vozovky a zužuje jízdní profil. Přitom by stačilo zaparkovat auto opačným směrem… Situace se někdy stává
již neúnosnou a občané se na nás obracejí s žádostmi o její řešení. To je ale v úzkých komunikacích jen jedno – omezit možnost parkování.
To bychom ale velmi neradi. Řidiči – je to na vás!
Obecní úřad Nižbor
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Obecní úřad
Nižbor informuje:
❱ ❱ Zeleň
Prosíme vás o kontrolu, zda zeleň
rostoucí z vašeho pozemku nepřerůstá do jízdního profilu přilehlé místní
komunikace nebo k vašim sousedům.
Pravidelně během celého roku řešíme
řadu vašich připomínek týkajících se
právě této problematiky. Blížící se
podzim a s ním přicházející vegetační
klid je právě tou nejvhodnější dobou
na provedení těchto prací. Děkujeme.

❱ ❱ Obměna číslování hrobů
Letos v červenci proběhla výměna
čísel hrobových míst na hřbitově ve
Stradonicích. Dosavadní kovové stojánky se samolepkami pomalu dosluhovaly a navíc se ukázalo, že při
údržbě cestiček překáží při vyžínání
trávy. Došlo proto k jejich výměně za
plastové štítky s totožnými čísly, které jsou nalepeny na levé zadní straně
náhrobku. Při jeho opravě lze tyto s
určitou mírou opatrnosti odloupnout a poté znovu přilepit.
Pro nájemce hrobových míst se
nic nezměnilo, neboť očíslování je
totožné s původním. Volná hrobová místa jsou označena štítkem s
nápisem „K pronájmu“. Doufáme,
že majitelé náhrobků přijmou tuto
drobnou změnu s pochopením.

❱ ❱ Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Předseda Parlamentu navštívil Nižbor
Ve středu 16. srpna 2017 navštívil Nižbor předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, který se mimo jiné
setkal se členy dobrovolných hasičů. V hasičské zbrojnici ve Žloukovicích si prohlédl
vybavení zásahové jednotky. S hasiči pak
zhruba půl hodiny diskutoval o problé-

mech, které trápí menší sbory, k nimž hasiči
v naší obci patří. S velkým zájmem si pak
také prohlédl pečlivě a přehledně vedenou
historickou dokumentaci o obci Žloukovice
místního dlouholetého kronikáře Jaroslava
Šturce.
OÚ Nižbor

Volby do Poslanecké sněmovny

Ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00
do 14:00 hod.

Voliči z Nižbora volí na obecním úřadu, Křivoklátská č.p. 26
Voliči ze Stradonic volí v budově TJ Hradišťan, č.p. 36
Voliči ze Žloukovic volí v obecní místnosti v budově č.p. 93
Volební lístky obdržíte předem do poštovní schránky nebo budou k dispozici ve volební
místnosti. Půjdete-li k volbám, musíte mít platný občanský průkaz.

Sběr se uskuteční v sobotu 14. října.
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
- u autobusové zastávky 8:15 – 8:30
STRADONICE – na návsi 8:45 – 9:00
NIŽBOR
- Šňárová, na otočce busů 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.
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Krátce z mateřské školy Sluníčko
Léto v mateřské škole
Jak většina z vás jistě ví, v létě školy nespí, ale naopak v nich probíhá čilý stavební
ruch. V rámci letošních oprav nám náš zřizovatel vyměnil vnitřní dveře (původní byly
přes 40 let staré), opravil technické prostory
a ještě v těchto dnech probíhají práce na instalaci nových vrat.
Dále na děti čeká nově vymalovaná třída
Stonožek a v některých třídách jsou též nové
koberce.
Na všech těchto pracech i na běžné letní
údržbě školy se podíleli zaměstnanci úřadu
Obce Nižbor, řemeslníci (většinou místní
lidé, z nichž někteří sami mateřskou školu
navštěvovali, nebo zde měli své děti), zaměstnanci Mateřské školy „Sluníčko“, Nižbor a občas pomohli i rodiče dětí ze školky.
Díky spolupráci všech těchto lidí, kteří již
léta pomáhají vylepšovat mateřskou školu,
můžeme přivítat děti v hezkém prostředí.
Děkujeme!

dřevěnými loutkami – Karkulčina dobrodružství. Brzy poté jsme využijeme vzácnou nabídku na prohlídku Národního divadla. V minulých letech jsme navštěvovali historickou

hlédneme si nejen hlediště, ale i výjimečnou
výzdobu veřejně přístupných prostor. Zajdeme se podívat i na základní kameny (Víte, že
jeden ze základních kamenů má svůj původ

Ohlédnutí za červnem
Červen je v mateřské škole již tradičně
velmi hektický měsíc. Využili jsme příznivého počasí a chodili na procházky po okolí, jezdily na výlety, nejstarší děti dokončily
kurz plavání a nástěnky překypovaly informacemi o tom, co budeme tentokrát potřebovat do batůžků.
Rozloučili jsme se s předškoláky, kteří si
tentokrát část besídky připravili úplně sami.
Předškoláci si zahráli na Jacksona Pollocka a za jedno velmi akční dopoledne vytvořili
velkolepý obraz. Najdete jej na zdi areálu mateřské školy, kde visí jako pozdrav mladším
kamarádům, protože jeho autoři již za pár
dní odejdou s aktovkami vonícími novotou
do opravdické školy. Ano, je to ta obrovská
deska vlevo za vraty. (A děti jsme, prosím, rodičům vrátili docela čisté.)

n Děti před nově natřeným zahradním domečkem - máme opravdovou perníkovou chaloupku!
budovu Státní Opery Praha, ale po dobu její
rekonstrukce se dovnitř samozřejmě nedostaneme. Organizátoři kulturně-vzdělávacího
cyklu Hurá do Opery tedy po dobu, kdy bude
Státní Opera uzavřena, výjimečně zajistili
možnost návštěvy Národního divadla. Pro-

v lomu, který se nachází jen pár kilometrů
od naší obce?).
Celá školka se už těší na příchod dětí,
které dostanou jako překvapení na uvítanou
malý dáreček.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Zahrádkáři v Nižboru informují
Letošní předvánoční výstava na zámku se uskuteční 10. – 12. listopadu 2017 od 10
do 17 hodin. Výstava je 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.

Co nás čeká

Hned na úvod školního roku máme pro děti
připraveno divadelní představení s krásnými

Dotace na domovní ČOV

Po zveřejnění informace o možnosti získat
výše uvedenou dotaci jsme v obci Žloukovice
oslovili občany s dotazem, zda by měli o pořízení domovních ČOV, podporovaných touto
dotací, zájem.
Následně jsme předali projekční kanceláři
mapové podklady s vyznačením těch nemovitostí, kde by měli o domovní ČOV zájem.
Bohužel po pečlivém posouzení celého záměru a podmínek dotace byl učiněn závěr, že
případné využití této dotační výzvy je velice
problematické až skoro nevhodné s ohledem
na velmi omezenou možnost likvidace a vypouštění vyčištěných odpadních vod. Proto
bylo rozhodnuto o tuto dotaci nežádat.
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Nové workoutové hřiště u sokolovny

V rámci rozšíření možností pohybových aktivit pro místní občany obec realizovala ze svého
rozpočtu stavbu workoutového sportoviště. Jedná se o kombinaci několika cvičících prvků , které jsou určeny téměř pro všechny věkové kategorie. Sportoviště je umístěno v areálu sokolovny
a vhodně tak doplňuje již stávající dětské hřiště a sportovní zařízení.
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První obecní strážníci

V obci Nová Huť pod Nižborem se o bezpečnost nestaralo pouze četnictvo, ale krátce
i obecní policie. První obecní strážník Jindřich Jirava nastoupil na základě konkurzu
službu 1. února 1933.  Proti tomuto rozhodnutí podal stížnost bývalý legionář Antonín
Srp, který se o místo také ucházel. Ministerstvo vnitra ČSR rozhodlo, že konkurz je
neplatný, protože obecní rada opominula
Srpovu legionářskou minulost. Obecní zastupitestvo proto rozhodlo tak, že budou v obci

sloužit jako strážníci oba dva. Od ledna 1935
tak sloužili v obci dva obecní strážníci. Jeden
přes den a druhý přes noc.   Díky tomu byl
propuštěn ponocný, pro kterého obec získala
státní starobní podporu.
Plat a služební náležitosti obecního strážníka v Nové Huti pod Nižborem stanovila
obecní rada v  roce 1935 dle zápisu z obecní
kroniky takto:
Plat strážníka na 400 Kč měsíčně, příspěvek na oděv 250 Kč ročně, za 6 roků nový
plášť. Za práce písařské a vybírání dávek
100 Kč ročně. Dále obec bude platiti celé
nemocenské i starobní pojištění u okresní nemocenské pojišťovny v Rakovníku.
Strážník Jindřich Jirava
Sloužil jako obecní strážník od roku 1933.
V roce 1943 byl propuštěn a pracoval
do konce války v nižborské sklárně. Po válce
nastoupil v hodnosti četaře k nově vzniklému
Sboru národní bezpečnosti - SNB a sloužil
v Praze u dopravního oddělení. Jeho profesní
kariéra poté pokračovala ve věznici Pankrác
a Vinařice, kde pracoval jako dozorce. Jeho
bratr Josef zahynul po pádu ze skály při stavbě silnice do Žloukovic 30. června 1934.
Informace o Jindřichu Jiravovi a jeho
fotografie laskavě poskytla jeho dcera paní
Benešová.

n Obecní strážník František Jirava.

Strážník Antonín Srp
O tomto strážníkovi se mi nepovedlo zatím
získat žádné informace. Pokud by někdo měl
o něm nebo jeho příbuzných nějaké informace, kontaktujte mě prosím.
šstržm. Daniel Sklenář
Četnická stanice Nová huť pod Nižborem

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen - prosinec 2017

Kodetová Jana		
Sevaldová Eva		
Brabcová Miloslava
Tesařová Danuše		
Polesný Stanislav		
Bukovský Vojtěch		
Bouška Jaroslav		
Kozák Michal		
Anděl Josef		
Šturc Jaroslav		
Podolka Václav		
Tkadlecová Danuška
Panošová Dáša		
Hladká Alžběta		
Svejkovský Jaroslav
Fetterová Bohumila
Mašek Jaroslav		
Rozsypalová Eva		
Holý Vladimír		
Roubal Václav		
Kazda Zdeněk		
Luláková Marie		
Neumannová Jana
Procházková Helena
Fricová Helena		

80 let
75 let
75 let
81 let
70 let
70 let
97 let
70 let
86 let
85 let
70 let
84 let
81 let
97 let
70 let
75 let
82 let
84 let
80 let
90 let
82 let
86 let
75 let
83 let
80 let

Barevnou verzi
Nižborského listu si můžete
stáhnout na stránkách obce.

Výstavba základnové stanice ve Žloukovicích

Již zhruba druhým rokem probíhají jednání ve věci případné výstavby základnové stanice
společnosti Vodafone CZ, a.s. ve Žloukovicích. Vytipovány byly dvě lokality a na základě posouzení byla se souhlasem CHKO Křivoklátsko s ohledem na minimalizaci negativního dopadu
na estetickou hodnotu krajinného rázu vybrána lokalita  na pozemku p.č. 186/2. Celá záležitost
je prozatím ve fázi jednání a domlouvání podmínek nájemní smlouvy se společností Vodafone CZ,
a.s. Přínosem pro občany Žloukovic by mělo být zlepšení pokrytí území signálem.

n Obecní strážník František Jirava 14. července 1935 vedle sokolovny v Nové Huti pod
Nižborem.
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Kraj plný lanovek
Byl to právě náš kraj, ve kterém v důsledku těžby železné rudy a vápence byla koncem 19. a počátkem 20. století zaváděna moderní doprava surovin pomocí lanových
drah. Ohlédneme-li se zpět, jednalo se o dopravu vysoce ekonomickou, vůči životnímu
prostředí nesmírně ohleduplnou, na spotřebu energie nenáročnou.
V rámci zemí tehdejšího Rakousko-Uherska nebylo delších lanových drah, než byly
trasy ze železnorudného dolu Hrouda ve Zdicích a dolu Krušná Hora do Králodvorských
železáren. První z nich zahájila činnost roku
1913, byla dlouhá 5 685 m s výškovým převýšením 80 m. Poháněna byla elektromotorem o výkonu 28 kW. Ta druhá, z dolu Krušná
Hora, byla uvedena do provozu v roce 1915
a dosahovala  délky  6 972 m. Výškové pře-

nasypávaly z vytvořených sýpů. Když těžba
v Císařském lomu dosáhla až na dno tunelu,
byly korby snímány a na kolejových podvozcích tahány elektrickými vrátky po lomu. Obdobný systém musel být použit v lomu Kosov
za II. světové války.
V roce 1931 došlo k renovaci lanových
drah přechodem na systém Pohling používající  nosné a tažné lano. Pro zajímavost strana,
po které jezdily ložené vozíky, měla sílu nos-

n Lanovka na Krušné hoře na hlušinový odval – rok 1932.
výšení činilo 168 m. Byla poháněna elektromotorem o výkonu pouhých 9 kW! Do každé
korby, zavěšené na čtyřnápravových závěsech, se vešlo 750 kg rudy. S uzavřením dolů
skončily i obě úspěšné lanové dráhy. Poslední
vozík s rudou přijel do Králodvorských železáren 29. srpna 1967.
Vůbec nejstarší lanovou dráhu v kraji
měly právě Králodvorské železárny. Ta spojovala hutní závod s vápencovým lomem
Kosov. Trať měla délku 995 m a převýšení
138 m. Vznikla v roce 1887 a zrušena byla
o 11 let později, neboť bránila dalšímu rozšiřování železáren.
Z lomu Kosov měla obdobnou lanovou
dráhu i Králodvorská cementárna. Ta vedla přímo k šachtovým pecím, ve kterých se
pálilo vápno. Měla délku 950 m a převýšení
142 m. Na této trati byla vybudována násypka
tzv. „Dardanely“, u které začínala odbočná
trať vedoucí do závodu na výrobu cementu
s délkou 446 m a převýšením 39 m. Odbočná
trať měla elektrický pohon, trať z lomu Kosov
– cementárna byla samotížná. V roce 1917
byla prodloužena o úsek Kosov – Koněprusy
o délce 2 494 m, s převýšením 14 m. Končila v dlouhém skalním tunelu, kde se vozíky
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ného lana 42 mm, na straně prázdných vozíků
32 mm. Průměr tažného lana činil 23,5 mm.
Do vozíků se vešlo 670 kg vápence. Zavěšeny
byly na čtyřnápravových závěsech.
Lanové dráhy skončily svou činnost v roce
1952. O dva roky později byla lanová dráha
Koněprusy – Kosov demontována a přenesena na východní Slovensko. Doprava z lomu
Kosov do cementáren se pak prováděla pomocí pasů umístěných v podzemí.
Také Zdice měly lanovou dráhu pro přepravu vápence z lomu Lejškov do vápenky,
která patřila koncernu Škoda Plzeň. Byla postavena v roce 1926. Lanovka měla dřevěné
sloupy, mnohé úctyhodně vysoké vzhledem
k značnému převýšení terénu. Používala vozíky pro menší zátěž, zavěšené na dvounápravových závěsech. Podrobnější technické údaje nejsou k dispozici. Svou činnost ukončila
počátkem 60. let v souvislosti se zastavením
výroby vápna ve Zdicích.
Na okrese Beroun bylo ještě několik lanových drah pro přepravu železných rud i vápence. Chrustenická lanová dráha propojila
železorudný důl s překladištěm v železniční
stanici Loděnice. Vybudována byla v roce
1908 a sloužila až do roku 1965. Další lano-

vá dráha přepravující vápenec vznikla v roce
1907 a propojila lom „Na Bradžovech“
s vápenkou v Loděnicích a dosáhla délky
1 450 m. Třetí lanovka vedla z lomu „Na parapleti“ opět do stanice Loděnice. Dosáhla
délky 1 620 m, s převýšením 200 m. V činnosti byla od roku 1916 do roku 1971.
V údolí řeky Berounky byly další tři lanové dráhy sloužící k přepravě vápence. Všechny končily na překladišti v železniční stanici
Srbsko. Jedna vedla z lomu Hostím a jako jediná byla poháněna plynovým generátorem.
Ten navíc vyráběným elektrickým proudem
osvětloval   celý lom. Denní spotřeba činila
pouhých 200 kg hutního koksu. Činnost zahájila v roce 1908, měla délku 300 m a stoupání
5 m. Druhá lanovka vedla z lomu na Chlumu.
Byla dlouhá 1 002 m, s převýšením 71,6 m.
Činnost zahájila v roce 1917 a skončila v roce
1966. Nejmladší a nejkratší lanovka vedla
přes řeku Berounku z lomu Besídka. Měřila
pouhých 250 m. V roce 1947 její konečná
dřevěná stanice vyhořela od rozpálené roury
do komína. Obnovena byla ze železobetonu
o rok později.
Lanové dráhy odešly do technické historie. Za mého mládí tvořily pozoruhodný náhrdelník zavěšený v okolní krajině. Rozhodně
jí neubral na kráse, ani neohrožoval životní
prostředí. Zda současný způsob dopravy surovin a materiálů je pro člověka a přírodu
přínosem, nechám na úvaze každého čtenáře.
Josef Hůrka

V FOTU TVÁŘE...
aneb FOTOSOUTĚŽ
JDE DO FINIŠE
Letošní ročník obecní fotosoutěže
bude vyhlášen v neděli 22. října od 17
hodin v restauraci Zastávka.
Tématem je, jak snad víte, TVÁŘ –
a nějakou tvář máte jistě někde blízko,
v rodině, v práci, ve sportovním oddíle.
A jednu máte zcela jistě – tu svou; proč
nezkusit autoportrét? Každá tvář je jiná,
jinak zajímavá, krásná, oduševnělá, zasněná, prozářená, rozesmátá, jiná zase
vrásčitá, znavená, zaprášená, právě natřená krémem na opalování... Ve slunci,
ve stínu, v polostínu či dokonce tmě, jen
se zářícíma očima. Z anfasu či odvrácená. Se splývajícími či pevně utaženými
vlasy. Každá část, linie či detail tváře se
mohou stát zajímavým a vzrušujícím
objektem, připomínajícím zvlněnou krajinu, černobílou či barevnou kompozici,
výtvarné dílo. Tvář, oči či rty můžete ale
najít i v oprýskané omítce na sousedově
domě, v otisku boty v blátě, mezi spadaným listím, na obloze. Krajina má svou
tvář. A co zvířata? Jakbysmet. Zkuste najít tvář, najít a zachytit.
Užijte si to. Držíme palce a hlavně se
těšíme!
OÚ Nižbor

Nižborský list

Oslavy Samhainu na zámku připomenou moc a slávu Keltů
S přicházejícím podzimem se blíží i ta nejtajemnější noc celého roku. Všechny keltské vesnice v širém okolí se zahalí do záře
planoucích ohňů, které budou strážit otevřivší se bránu do světa jindy zapovězeného. Příbuzní i známí se sejdou, aby společně uctili památku svých předků a zároveň
hodováním a tancem oslavili přelomové
období roku. Samhain už je opět na dosah…
Stejně jako jarní svátek Beltain, i Samhain
patřil k významným keltským svátkům, které
své stopy zanechaly i v naší kultuře. Keltové
věřili, že v tuto tajemnou noc se přeruší hranice
mezi světy živých a mrtvých a ti získají na pár
hodin své tělo a přijdou se ohřát k malým ohňům, které jim živí zapalovali. Stejně tak, jako
my dnes na přelomu října a listopadu zapalujeme svíčky, abychom uctili Památku zemřelých,
Dušičky. Pro Kelty byl však Samhain ještě něčím víc, byl to počátek nového roku, ale také
počátek nejistoty. S přicházející zimou bylo
potřeba připravit se na nepřízeň bohů, s čímž se
pojily symbolické obětiny a očistné ohně. Byla
to však také společenská událost!
Tu každoročně ctíme i v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor, kde 28. 10.
2017 přesně ve 12 hodin vypukne již čtrnáctý
ročník oslav Samhainu. Při té příležitosti si připomeneme jak vyspělou keltskou kulturu a řemesla, tak i archeologii, která nám tyto informace zprostředkovává. Pro děti bude nachystaná
archeologická dílna, zatímco dospělí se mohou
těšit bohatým kulturním programem v podání
Keltů z Vousova kmene, divokými i uklidňujícími hudebními vystoupeními, tancem a samozřejmě i něčím dobrým na zub. Nebudou chybět
ani tradiční keltské nápoje. V závěru večera pak
společně s Kelty prožijeme rituál, na který jen
tak nezapomenete.
Budeme se na vás těšit 28. října ve 12 hodin
na nádvoří zámku Nižbor! Na celý program
je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč
a pro celou rodinu pouze 200 Kč. Další informace naleznete na www.zameknizbor.cz nebo
na www.cestyarcheologie.cz.

V

Rozlosování SK Nižbor - III. třída
1. kolo Neděle 27. 8. 2017 17:00

Komárov B - Nižbor 0:3 (0:0)

2. kolo Sobota 2. 9. 2017 17:00

Nižbor - Cembrit Beroun

3. kolo Sobota 9. 9. 2017 17:00

Libomyšl - Nižbor

4. kolo Sobota 16. 9. 2017 17:00

Žebrák - Nižbor

5. kolo Sobota 23. 9. 2017 16:30

Nižbor - Hudlice

6. kolo Sobota 30. 9. 2017 16:00

Cerhovice B - Nižbor

7. kolo Sobota 7. 10. 2017 16:00

Nižbor - Březová

8. kolo Sobota 14. 10. 2017 15:30

Zaječov - Nižbor

9. kolo Sobota 21. 10. 2017 15:30

Nižbor - Všeradice

10. kolo Neděle 29. 10. 2017 14:30

Loděnice B - Nižbor

11. kolo Sobota 4. 11. 2017 14:00

Nižbor - TJ Chaloupky, z.s.

12. kolo Neděle 12. 11. 2017 14:00

Svatá - Nižbor

13. kolo Sobota 18. 11. 2017 13:30

Nižbor - Mořina

še je možné na chatě vytvořit, ba dopsat rodinnou kroniku – rodokmen, který se týká mého rodu Palivců.
Můj otec se tím zabýval (genealogie) a pracoval na něm velkou
část svého života. Již za dob studií na fakultě filozofie a přírodních věd začal
„koketovat“ s touto myšlenkou a v době
protektorátu psal první řádky rodokmenu. Po válce cestoval (vlakem, autobusem) do oblasti svého rodiště Příbramska a v obcích okolo tohoto města navštěvoval fary, obecní úřady, archiváře a kronikáře, v hostincích naslouchal
místním občanům o předcích a nositelům jména Palivec. Často jsem s ním
jezdíval a při červené limonádě a tlačence s cibulí jsem bedlivě naslouchal
jejich vyprávění. To vše pětadvacet let. Rodokmen byl sepsán na milimetrovém archu o délce 5 m, k němu listinář, fotoalbum a vlastní Palivecký erb
a pečetí /natočen pořad TV Ostrava o kuriozitách a rodokmenech).
První zmínka o našem jménu sahá až do doby Přemysla Otakara I.,
ovšem ve změněném původním jménu Ohnivec. Ten měl povinnost rozdělávat ohně, topit, přede družinou svítit pochodněmi, osvětlovat obydlí
hradů, zámků, tvrzí (takový malý ČEZ a ELTODO). Za tuto činnost byl
osvobozen od ostatních služeb, placení daní a jiných úlev. Později se pře-

jmenoval na zemanské jméno Palivec, a tak vznikl rod tohoto jména. Poblíž
obce Buk a Milín na Příbramsku je malá ves jménem Palivo, kde je opraven
statek-tvrz, původní sídlo jedné větve rodu. Ex nomine lux – věčné světlo
je naším rodovým mottem, a tudíž
světlo a oheň se stal naším průvodcem života.
Trochu jsem se pochlubil a své
ego uvedl na svět. Chci tím říci, že
i tato bohulibá činnost se odehrála (sepsala) na chatě. Otec byl v tomto
oboru genealogie a heraldiky profesionál. Pracoval léta v Duslově vile jako
knihovník a kronikář města Berouna a později v Národní knihovně v Praze
v Klementinu. O zdejším regionu napsal několik knih s historickou tématikou a odborných příruček. Klid a zdejší klimatické podmínky tomu všemu
písmáctví jen a jen prospívají.
V době, kdy píšu těchto pár vět, je velké sucho. Inu, léto přišlo o nějaký ten měsíc dříve a snad děti o prázdninách zažily letní počasí. Příchod
podzimu hlásá povinnost několik kontrol – komínů s potvrzením, kamen
a kotlů, nakoupit dřevo a uhlí, prostě se připravit na chladnější počasí.
Ostatně, to se děje stále dokola – každým rokem.
Petr Palivec

Chaty, chalupy
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Během léta po uzavření Restaurace Keltovna se po kompletní rekonstrukci celého interiéru a kuchyně otevřela nová
Restaurace Hotel Praha.
Rekonstrukce interiéru byla stylizována do prvorepublikového stylu a prostor restaurace byl rozdělen na Restauraci a Pivnici. Je zde servírována rakousko-uherská kuchyně, která je velmi
blízká té naší, a veškerá jídla jsou připravována z čerstvých
surovin. Na výčepu si můžete pochutnat na výborném pivě
Gambrinus a Pilsner Urquell. Milovníci vína mají na výběr z celé
škály lahvových moravských vín od známých vinařů. Ve velkém
sálu se již chystají zábavy, plesy a diskotéky.
Pivnice je otevřena od 10:00 do 23:00 hodin a Restaurace
od 11:00 do 22:00 hodin. Přijďte si užít kulinářský zážitek
nebo i jen tak posedět.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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