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Vandalové uřízli
Prachův kříž
Na Hradišti ve Stradonicích od nepaměti
vždy stával dřevěný kříž. Přežil zde dlouhá
období, válku i totalitní režim. V roce 2010
Obec nahradila starý uhnilý kříž. Nově vztyčený kříž dne 23. 10. 2010 za účasti veřejnosti požehnal děkan Josef Pecinovský. Bohužel duben 2012 se pro kříž stal osudným.
Neznámí vandalové zanechali po svém řádění pouze tento smutný obrázek. Ve zdejším kraji se často vyprávěly pověsti o duchu
zdejších křivoklátských lesů Dymovi, který
trestal ty, kteří hledali bájný zlatý poklad
na Hradišti. Doufáme, že mocný Dyma rozšíří svou působnost i na tyto vandaly.
OÚ Nižbor

Dětské odpoledne s archeology
Pracovníci Ústavu archeologické památkové
péče Středních Čech připravili pro děti neobvyklý Dětský den na nižborském zámku. V sobotu 2. června odpoledne jim dali příležitost
získat nejrůznější ozdůbky ba i šperky jinak
než v obchodě za maminčiny peníze. Mohly
si je samy vymodelovat, obarvit, vystříhat, od-

ských šperků se každý návštěvník mohl poučit
a pokochat krásou, která vznikala v domovech
a dílnách našich předků před dvěma tisíci lety.
Je tu na co koukat - dokumentů, modelů a dalších zajímavých exponátů je tu soustředěno
opravdu hodně. Jen živý šperkař, kovář, výtvarnice, tkadleny a mincmistr se objeví znovu se svými ukázkami až na příštích keltských
slavnostech Lughnasad a Samhain. Výstava ale
zůstane dalším návštěvníkům otevřena každý
den spolu s expozicemi Informačního centra
keltské kultury až do samého konce sezony.
Jan Lukeš

lít, i penízek vlastnoručně vyrazit, a ještě se
dovědět, jak to dělali za dávných dob v jejich
kraji šikovní Keltové. Zároveň zde byla otevřena obsáhlá výstava s výstižným názvem „Jak
se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů“. Se zájmem si ji prohlédli spolu s dětmi
i dospělí. Na deskách s texty i fotografiemi,
na modelech i opravdových nálezech kelt-

Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí
- rozšíření kapacity MŠ Sluníčko
Převýšení poptávky na umístění dětí
do MŠ Sluníčko vedlo radu obce k rozhodnutí provést organizační změny v mateřské
a základní škole.
Abychom mohli uspokojit potřeby mladých rodin s dětmi, rozšíříme od nového
roku mateřskou školu o další třídu, která

pojme 14 nových dětí. Třída se zřídí v prostorách stávající jídelny pro základní školu.
Jídelna pro žáky základní školy se dočasně
přemístí do budovy základní školy, kde by
se od nového školního roku měly děti začít
stravovat.
OÚ Nižbor
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Je toto vůbec možné ??
Řidič vozu se zřejmě spletl a místo na kole se po dráze BMX
projížděl rovnou na čtyřech kolech.

Přijďte si do Keltovny popovídat
se Schwarzenbergem a Šiklovou
Sdružení Formace společně s Rodinným centrem Nižbor vás srdečně zvou na 2. besedu
v rámci cyklu Kočující konference „Arogance moci aneb co vědí blaničtí rytíři?“ Čím je
česká politika - uměním možného, zmetkem nemožného nebo udržováním stálé hladiny nenávisti ve společnosti? Proměnila
se pravda v politický kšeft a stala
se láska kýčem? Žijeme ve stavu
válečném či ve stavu naděje? A co
bude dál?
V pátek 15. června od 18 hodin
si přijďte popovídat do Keltovny
v Nižboru o projevech české nespokojenosti, statečnosti či osvícenosti, o tom, co je společný zájem
a angažmá ve veřejném prostoru,
o Dřevíčské výzvě, o spojitostech
mezi prostorem soukromým, obecným a globálním, o vztazích mezi státním, nestátním a soukromým sektorem, o vznikání korupčního prostředí, o emocích či skutcích, které lidi spojují či rozdělují, o sociálním kapitálu
a lidské pospolitosti... Účast v besedě přijali kníže Karel Schwarzenberg, socioložka Jiřina
Šiklová, starostka Nižbora Kateřina Zusková a další. Nebude chybět ani host hudební.
Pořadem budou provázet Kateřina Jonášová a Jana Křišťanka Hradilková.
-kj-

Lughnasad na zámku 28. července
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu keltského svátku hojnosti Lughnasad (takové
keltské dožínky), která se uskuteční v sobotu 28. července v prostorách Informačního
centra keltské kultury na zámku v Nižboře. Od 14 hodin jsme nejen pro příznivce
keltské civilizace připravili bohatý program.
Hudební produkce „keltského rocku“ bude
doplněna o tance spolu s velmi oblíbenou
výukou.
Nedílnou součástí příjemného odpoledne jsou již tradičně řemeslníci a bojovníci,
kteří seznámí návštěvníky s dovednostmi
našich předků. Pro děti všeho věku jsou
připraveny hry, archeologická dílna a další
poučení. Chutné občerstvení a dobrá nálada jsou samozřejmostí po celé odpoledne.
Pro obyvatele okolí a čtenáře Nižborských
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listů nabízíme zvýhodněnou vstupenku,
při předložení které u vchodu na nádvoří
zaplatíte pouze 20 Kč za dítě školou povinné nebo 50 Kč za dospělého nebo 100 Kč
za rodinu (2 děti + 2 dospělí). Přijďte s námi
strávit čas nahlédnutím do minulosti, získat
informace a odpočinout si mezi Kelty. Těšíme se na Vás na zámku.
-ben-

Termín konání: sobota 23. června 2012
Sběrná místa a čas:
Žloukovice - u autob. zastávky 8:15 - 8:30
Stradonice - na návsi
8:45 - 9:00
Nižbor - Šňárová, na otočce
9:15 - 9:30
- na parkovišti u mostu
9:30 - 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla 4
znečištěné hadry 4 výbojky, zářivky 4 odpadní oleje (max. 10 l) 4 televizory (max. 1
ks) 4 mrazáky (max. 1 ks) 4 ledničky (max.
1 ks) 4 pneumatiky (max. 4 ks) 4 vyřazená
elektrotechnika obsahující nebezpečné látky
(max. 2 ks) 4 autobaterie (max. 1 ks)
Větší množství odevzdaného nebezpečného
odpadu si občané hradí sami!
Odkládat materiál určený ke sběru předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor

Slavnostní poděkování
a ocenění za záchranu
lidského života
V minulém čísle tohoto listu jsme
vás informovali o hrdinském činu našich dvou obyvatelek, které zachránily tonoucí dívku. 14. května v Senátu
Parlamentu ČR převzaly obě zachránkyně plaketu Českého červeného
kříže „Za záchranu života“. Při slavnostním předání vyznamenání bylo
oceněným poděkováno za čin, hodný
následování. Návrh na vyznamenání
pro obě dámy podala obec Nižbor.
Ještě jednou děkujeme!
Obec Nižbor

Pro mladou rodinu
se 2 dětmi hledám
ke koupi pozemek či dům
v Nižboře, event. dočasně
po dobu výstavby
pronájem domu na 1-2
roky. Prosím nabídněte.
Jana Havlíčková, Nižbor
tel.: 774 810 646
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Loutkářský spolek Pavouk:
Nová pohádka pro nejmenší
Nižborský loutkářský spolek PAVOUK
má dlouholetou tradici. Pro malé diváky sehrál desítky pohádek nejdříve v sále v areálu
sklárny, později v zasedací místnosti Obec-

ního úřadu Nižbor, mnohokrát i mimo Nižbor - ve Svaté, v Hříměždicích, dokonce
kdysi i v Koněpruských jeskyních. Že má
nádherné a cenné loutky se mohl pochlubit na několika výstavách, chytře spojených
s výstavou MO Českého svazu zahrádkářů,
pořádané vždy na podzim v prostorách nižborského zámku.
Nyní chystá novou pohádku na sobotu
23. června odpoledne, opět na scéně v zasedací místnosti OÚ. Pohádka se jmenuje
DRAK HRDINA a malé i větší diváky na ni
srdečně zveme. Zveme i dospělejší příznivce loutkoherectví. Přijďte mezi nás, potřebovali bychom aspoň jednoho šikovného
(a vytrvalého) loutkovodiče nebo lotkovodičku, aby příští pohádka, kterou chystáme
na začátek prosince, byla ještě výpravnější, na postavy bohatší, prostě ještě hezčí.
Zkoušky míváme vždy ve středu od 17. 00
hod. na scéně OÚ. Zkus to s námi!
Nižborští loutkáři spolku Pavouk

Koncert netradiční, ale zajímavý

Byl k vidění a slyšení v podvečer 17. května v obřadní síni nižborského zámku. Vystoupili zde učitelé a žáci Soukromé základní umělecké školy Králův Dvůr s pestrým
pásmem příjemných melodií, árií, známých
písní, zpívaných a hraných na nejrůznější
nástroje. Střídali se profesionálové - učitelé školy, a začátečníci i pokročilí - jejich
žáci. Krásný dojem z jejich hudby a zpěvu
byl ještě zvýšen zjištěním, že mezi nimi jsou
i známé tváře zdejších dětí - představili se
dvě flétnistky, dvě zpěvačky, malý pianista,
malý flétnista a celý sbor zpěváčků z Nižbo-

ra a Stradonic spolu s učiteli hudební nauky
v Nižboru manžely Hrachovcovými.
Těšíme se, že je znovu uslyšíme, až v Nižboru i ve Stradonicích budeme společně vítat Vánoce pod rozsvíceným stromečkem.
Jan Lukeš

Světluška - tak trochu
jiná cukrárna
Dovolte, abych se představila. Jmenuji se
Klára Soukupová a ráda bych Vás seznámila
se svými plány aktivit, které v Nižboru, podle
mého (a nejen mého) soudu chybí. Dovoluji
si mluvit nejen za sebe na základě rozhovorů
s mladými maminkami na i po mateřské dovolené, ale i s ženami zralého věku a z těchto
rozhovorů vyplynulo, že je zde dostatek možností pro sportovní, společenské a jiné vyžití pro
muže, ale citelně tu chybí podobné možnosti
právě pro ženy. V době, kdy maminky pečují
o své ratolesti, jsou tzv. uvázané u domácího
krbu, a pokud je doma dobrá vůle a děti někdo pohlídá, mohou si večer jít alespoň jednou
v týdnu zacvičit. Ale během dne nemají možnost se sejít se svými vrstevnicemi na kousek
popovídání a odpočinku bez obav, že pokud
pustí chvíli ratolest z dohledu, stane se neštěstí.
A právě tuto formu relaxace bych jim chtěla
poskytnout. A nejen jim. Všechny ženy mají
tendenci potlačovat své potřeby kvůli rodině
a já se budu snažit vytvořit jim zázemí pro
rozmazlování ženské duše.
Pokud vše půjde podle mých plánů a nezbrzdí mě např. nechvalně známé byrokratické
průtahy (a zatím to jde hladce, ťuk, ťuk, abych
to nezakřikla), měla bych první školní den, tj.
v pondělí, 3. 9. 2012, otevírat prodejnu a zároveň klub s názvem „Světluška - tak trochu jiná
cukrárna“.
Bude zde cukrárna, pekárna a kavárna
v jednom s vlastní výrobnou domácích rohlíků,
chlebů, bagetek, štrůdlů, koláčů a dalších sladkých i slaných dobrůtek. V nabídce bude i velký
výběr zmrzlinových pohárů. Bude možnost objednat domácí dorty podle katalogu. Budeme
podávat několik druhů kávy, horkou čokoládu,
koktejly apod.
Protože klub bude zaměřen hlavně na ženy
a děti (ale nejen na ně, vítáni jsou všichni),
budou všechny prostory výlučně nekuřácké
a alkoholuprosté. Bude zde prostor pro hraní
s edukativními (tvořivými) hračkami a dobře přehledný ze všech stran. V nabídce bude
i možnost uspořádat „narozeninové balónkové
párty“.
Pokud půjde vše podle mých představ
a o tyto služby bude zájem, chtěla bych nabídnout prostory k využití i pro školní děti na různé tvořivé kroužky apod. Také bych ráda provozovala pro nejmenší pravidelné minikino
a pro veřejnost večery s uměním, kde se mohou
prezentovat všichni, kdož jsou kreativní a mají
co nabídnout. Např. keramiku, různé ruční
práce apod. Ale i představení amatérských divadel, či loutkových divadélek.
Toto vše jsou plány. Pro nejbližší období
nabízím:
KDY: 3. 9. 2012
KDE: v objektu Jednoty nad samoobsluhou
CO: slavnostní zahájení provozu klubu
„SVĚTLUŠKA - tak trochu jiná cukrárna“
JAK: formou malé-velké párty s Panem
Něco a jeho kamarádkou Slečnou Tečkou
Pokud se Vám moje nabídka líbí, držte mi
palečky, ať to vše včas a zdárně zvládneme.
O zahájení a nabídce činností budete včas informováni.
Těší se na Vás Klára Soukupová ve Světlušce, tak trochu jiné cukrárně
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20 let od návratu Rücklů do Nižboru
Stovky návštěvníků zavítaly v sobotu 2. června do sklárny na den otevřených dveř, který se konal u příležitosti 20 let od návratu
Rücklů do Nižboru. Samozřejmě největší zájem byl o samotnou prohlídku výroby, ale na své si přišly i děti, pro které byl přichystán kolotoč, skákací hrad a trampolínu.

Nižbor není
žádný Zapadákov
Sotva doprskaly fichtly na tradičním závodě u řeky, už se scházeli diváci na další
místní tradici - pálení čarodějnice. Čtyřmetrová hranice plála celé hodiny, pivo teklo
proudem, příjemně se při tom vyprávěly
poslední novinky z domova i ze světa.
To už jsme tu měli Vítání jara s přáteli
hradu Jenčov, pestrý Masopustní průvod
obcí, vydařený Beltain na zámku a před sebou další dvě keltské slavnosti, novou loutkovou pohádku pro děti, nějaký hezký koncert v zámecké síni nebo v kostele, možná
závody na BMX dráze…
Buďme optimisty a těšme se z každého
hezkého dne, hezké akce a dobré zprávy.
Jan Lukeš
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Zpráva o činnosti Klubu přátel
Žloukovic v prvním pololetí roku 2012
Pátý rok existence Klubu přátel Žloukovic jsme zahájili Vítáním Nového roku první
lednovou sobotu v místní restauraci. Úspěšně proběhla dražba nevyzvednutých dárků,
které zbyly z Mikuláše.
V sobotu 11. února jsme pořádali již tradiční Zlatou lyži Žloukovic. Mráz sice byl, ale
sněhu moc nenapadlo. Přesto někteří odvážlivci vyrazili na běžkách. Závodu se letos aktivně účastnili pouze tři účastnici, ale zábava
to byla pěkná, stejně jako počasí.

Valná hromada proběhla v sobotu 10.
března za účasti cca. 75 % členů. Na začátku
valné hromady byla provedena volba nového
pokladníka klubu.
Zima se pomalu překlopila do jara a v sobotu 28. dubna jsme provedli brigádu za účelem obstarání suchého dříví na již tradiční
akci Pálení čarodějnic, která se letos konala
v pondělí 30. dubna na pravém břehu Berounky.
Po dlouhých a pečlivých přípravách jsme
v sobotu 5. května uspořádali Staročeské
Retro máje. Šlo o vzpomínku na Staročeské
Máje konané ve Žloukovicích před třiceti lety. Letošních Májů se zúčastnilo sedm
pamětníků. Všechny májovnice a májovníci
byli oděni do krásných krojů. Máje začaly
tím, že průvod májovníků za doprovodu

skvělé kapely vyšel z návsi k pomníku padlých v 1. světové válce a uctil jejich památku.
Poté se šlo od chalupy k chalupě, kde za doprovodu muziky májovníci vyváděli májovnice a na zápraží se tančilo. Po občerstvení
se pokračovalo zase dál. Na závěr průvod došel zase na náves, kde byla májka pokácena
a udatní májovníci svedli souboj o její špičku.
Ten z vás, kdo na akci byl, určitě potvrdí, že
se Máje povedly.
Mimo plánované akce se v sobotu 26.
května uskutečnil výlet
na Den Národních parků. Vlakem jsme dorazili do Srbska, a poté
pokračovali
pěšky
za krásného skoro letního počasí kolem Kačáku do Svatého Janu
pod Skalou. Po krátkém občerstvení jsme
vystoupali na Skálu
nad klášterem, kde je
od kříže překrásný výhled. Navštívili jsme
také Solvayovy lomy,
kde se konalo mnoho
akcí, včetně projížďky
důlním vláčkem.
Akce KPŽ budou v roce 2012 pokračovat a doufejme, že nám bude přát počasí
a že se na nich sejdeme s dobrou náladou
a chutí zase udělat něco pěkného a veselého. Fotografie a krátký popis akcí naleznete
na obecních stránkách v Sekci Klub přátel
Žloukovic: http://www.obecnizbor.cz/klub_
pratel_zloukovic.php
Ivan Sirotek
Zapsal: Pavel Ellinger

ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2012
Sýbová Eliška		
Razímová Marie		
Lukeš Vlastimil		
Krátký Lubomír		
Říha Václav		
Krillová Jiřina		
Vohnoutka Miroslav
Landová Milena		
Kravec Jan		
Kučera Vladislav		
Dejnožková Jiřina		
Holá Miluše		
Vyšínová Jana		
Houdek Antonín		
Šturcová Anna		
Haklová Věra		
Turčiačík Miroslav
Švandrlíková Jana		
Pipiška Ladislav		
Křečková Jaroslava
Beránková Věra		
Červenka Jiří		
Mošnová Jana		
Bornová Jitka		
Boušková Marie		
Květinová Marta		
Baráth Zoltán		
Goldammerová Milada
Landová Bohunka		
Tykačová Marie		
Dušková Jaroslava		
Sevald Jaroslav		

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

SDH Žloukovice zvou
na Superveterána a Brodění
SDH Žloukovice zve srdečně občany
na hasičské soutěže, které pořádáme o svátcich 5. a 6. července. Jedná se o 2. ročník
soutěže ŽLOUKOVICKÝ SUPERVETERÁN a 12. ročník soutěže ŽLOUKOVICKÉ
BRODĚNÍ. Začátek je vždy v 9 hod. na návsi ve Žloukovicích. Jedná se o netradiční,
velice fyzicky náročné úkoly, které prověřují
naše záchranářské schopnosti. Přijdte se
podívat, jak jsme připraveni pomáhat Vám,
našim spoluobčanům.
Za SDH Žloukovice
Lemon František, velitel
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Mateřská škola Sluníčko Nižbor
CO BYLO?

Exkurze u hasičů
Krásné dubnové počasí nás
provázelo při našem výletu
k berounským hasičům. Hasiči
se dětem věnovali s obrovskou
trpělivostí, měli připravenou
zábavnou a poučnou exkurzi. Děti si vyzkoušely helmy,
zkontrolovaly, jak rychle se
hasič převlékne, prolezly hasičské vozy a šlo jim z toho
všeho hlava kolem. Zpočátku
se trochu ostýchaly zkusit si
helmu, ani kluci předškoláci si
nedodali odvahu. A víte, kdo
nakonec první překonal obavy? Holčička z „malé“ třídy! A pak už
chtěli helmu všichni… Děti měly dokonce štěstí na vyhlášení cvičného poplachu. Než jsme vyrazili do školy na oběd, několik chlapců
bylo již pevně rozhodnuto, že se z nich jednou stanou hasiči.
Děti na návštěvě ve škole a u Makoviček
Děti ze základní školy Nižbor pozvaly budoucí prvňáčky z mateřské školy na návštěvu. Provedly je školou a ukázaly jim, co už umějí.
Předškoláci seděli poprvé v životě v opravdové škole, sledovali vyučování a ani nedutali. Zatímco školáci jsou pyšní na pokrok, který
ve škole udělali, děti ze školky se již velmi těší na září, až bude škola
i jejich. Na jaře jsme také využili pozvání Makoviček a zašli jsme se
podívat, jak se jim v prvních paprscích slunce daří. Děti z mateřské
školy Sluníčko si prohlédly školku a asi nejvíce se jim líbily velké obrázky na stěnách.
Motýlí farma aneb monstrum v kelímku
Nižborské děti žijí uprostřed nádherné přírody, která nám někdy
vleze až do školky nebo domů. Tak před našima očima proletí motýl,

že vývojový cyklus motýla. Od doby, kdy přišel balíček s nepatrnými
housenkami, stali se z nás vědci. Každé titěrné zvířátko dostalo vlastní kelímek do něhož jsme dali zásobu krmení (proč je ten kelímek
tak velký, říkali jsme si tehdy…). A pak to začalo. Housenky babočky
bodlákové dorazily v chladném, k jejich vývoji relativně nepříznivém
období (v chladu se načekáte, psala příručka). Děti práce s farmou
neuvěřitelně baví. Dokáží housenky dlouho a pozorně sledovat, některé se dokonce inspirovaly a založily si doma vlastní „housenkárium“. Prvních několik dní jsme si mysleli, že se nám to zdá. Housenky
každý den zdvojnásobily svou velikost! V době, kdy píši tento článek,
je sobota. Už v pátek byly ve srovnání s velikostí v den příjezdu obrovské. Kdo ví, jaká monstra na nás čekají po víkendu! Před uzávěrkou dodávám: Housenky se mezitím šťastně zakuklily a přestěhovaly
se do síťového domečku. Viděli jste někdy, jak sebou umí kukla mrskat, když ji něco vyruší? My ano!
Dostali jsme americký vagón
Rodiče se často ptají, co se nám to objevilo na školním pozemku.
Vagón z amerického filmu! Učitel angličtiny nám vysvětlil, že je to
vagón americké železnice, umístěný většinou na konci vlaku, který sloužil spíše k bydlení lidí, železničního personálu. My si vagón
upravíme pro hry, uchovávání venkovních hraček a podobně.
Nejde samozřejmě o pravý vagón,
ale o filmovou kulisu, která posloužila
svému účelu v nedaleké
Výbrnici.
Po skončení filmování ji pro nás zachránil pan Hanák,
který také zajistil její
víkendové přestěhování na naši zahradu. Když jsme chtěli vědět, jak to dokázal, řekl: „Raději se neptejte.
Ale všechno jsme uvedli do původního stavu!“ Dovedeme si představit, že to nebylo jednoduché.
Plavání
Zdravotně preventivní program Mateřské školy „Sluníčko“ vstoupil do své třetí a poslední části. Na podzim jezdily děti do Solné jeskyně, od ledna pak probíhalo saunování ve sklárně Rückl Crystal.
Plavání je v souladu s podmínkami poskytovatele plaveckého kurzu
určeno pro nejstarší děti, které jezdí každý týden s učitelkami do berounské Laguny. Děti se učí plavat pod vedením zkušených instruktorek a pokaždé, když se vrátí do školky, bez dechu vyprávějí, co se
naučily nového.

myš se chytí do pasti, obrovský roháč přistane na školním pískovišti.
Vše si nadšeně prohlížíme a vyprávime si. Ale odkud tito živočichové
vlastně přišli, a co se s nimi stane?
Abychom dětem zprostředkovali celistvý pohled na život některých zvířat a otevřeli jim cestu k poznávání přírodních zákonitostí,
rozhodli jsme se, že si opět zahrajeme na vědce, a budeme pozorovat
systematicky a zblízka. Objednali jsme sadu pro chov baboček bodlákových, u nás běžného druhu. Až se motýli vylíhnou, pustíme je
s dětmi do přírody. Když budeme mít štěstí, třeba neodletí daleko
a občas se staví na návštěvu na školní zahradě.
Sada „Motýlí farma“ dětem přístupnou a nenáročnou cestou uká-
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Střípky ze zápisu do mateřské školy
K letošnímu zápisu do mateřské školy přišlo celkem 30 dětí, kterým bude k prvnímu dni nastávajícího školního roku 2–5 let. Z toho
28 dětí má trvalé bydliště v Nižboru, Stradonicích či Žloukovicích
(děti s trvalým bydlištěm mimo území spádových obcí jsou přijímány v případě volných míst na doplnění kapacity školky). Dvě děti nebyly zdravotně způsobilé. Bylo přijato celkem 12 dětí. Mateřská škola
je v současné době zcela naplněna, přijímá tedy děti jen na místa,
která od září uvolní budoucí školáci. Všechny děti, které mají zaměstnanou maminku a v září jim budou alespoň 3 roky, byly přijaty.
Většina rodičů nepřijatých dětí má zájem o nástup až od ledna 2013,
protože většině těchto dětí budou 3 roky až v druhém pololetí školního roku 2012-2013. Vzhledem k tomu, že stále zbývá 14 místních
dětí, které se do mateřské školy v současné době nevejdou, přislíbil
Obecní úřad rozšíření kapacity školy. Mateřská škola „Sluníčko“ by
tedy od ledna 2013 měla být schopna přijmout všechny tyto nepřijaté děti. (pozn.: více v článku na 1. straně)
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CO BUDE?

Dánské loutkové divadlo
v Nižboru
Ještě před koncem školního roku dostanou děti
neobvyklý dárek - loutkové představení v angličtině.
Dánsko-chorvatsko-anglická
loutková divadelní společnost Clogless Lobster přijede
do České republiky na Černinský loutkofest, každoroční
festival nezávislých profesionálních loutkoherců. Na své
cestě odehraje kromě festivalu
pouze dvě představení, z toho
jedno u nás v Nižboru.
The Key in the Sea (Klíč v moři) je autorské představení o princezně, která uteče z domova, bydlí ve staré věži u moře a potká
nebezpečnou mořskou obludu. Bojíte se, že to děti nebude bavit?
A myslíte, že je nutné rozumět každému slovu? Naše děti se cizích
jazyků dávno nebojí! Zpívají anglické i španělské písničky, umějí si

hrát v obou jazycích a občas dokonce samy z legrace pronášejí krátké
průpovídky. Samy se vyptávají, jak se co řekne a začínají přirozeně
přijímat pestrost okolního světa i co se jazyků týče.
Některé děti chodí na mimořádně oblíbený kroužek angličtiny,
i ostatní děti se od nich leccos často samy naučily. Do divadla jsme
pozvali i děti z Makoviček a Základní školy, takže všechny děti se
setkají s angličtinou i mimo školu, mnohé z nich možná poprvé.
Co o prázdninách?
Děti se s rodiči pomalu chystají na prázdniny, paní učitelky i dámy
z provozního personálu se připravují na zaslouženou dovolenou. Ale
co bude se školkou o prázdnínách?
V době, kdy bude mateřská škola uzavřena, budou probíhat stavební úpravy směřující k otevření nové třídy MŠ. Ta sice bude otevřena až od ledna, ale probíhající stavební práce by rušily děti ve třídách i paní kuchařky ve školní jídelně. Hlavní část prací by tedy měla
proběhnout v létě.
Ve stejné době budeme také pro děti připravovat nabídku zájmových kroužků a akcí pro nadcházející školní rok. Část těchto akcí už
je samozřejmě připravena dávno – věděli jste například, že vánoční
divadelní představení musíme objednávat i 2 roky předem?
Eva Horváthová, ředitelka MŠ Sluníčko

Nižborští Draci nespí

Dětský outdoorový oddíl s příchodem jara
zvýšil aktivitu, a schází se teď o něco častěji
a v hojnějším počtu než v zimě. V programu
se vedle tradičních pátečních schůzek natrvalo
usadily pravidelné celodenní výlety, a v květnu proběhla také první víkendová akce. Ještě
předtím jsme ale vytáhli děti na dlouhou pěší
túru z Karlštena k Velké a Malé Americe.
O měsíc později se konala velká dračí výprava na Tetín, a pak už začaly přípravy na zatím
největší letošní událost. První dračí víkend
jsme nakonec strávili z velké části na kolech: sobota patřila cyklovýletu z Rakovníka
do Křivoklátu, a v neděli jsme se vydali k rozhledně Vysoký vrch nedaleko Chyňavy. Volný
čas mezi šlapáním do pedálů vyplnily bojovky
na plácku před klubovnou, kde si večer kromě
těch úplně nejmenších všichni postavili stany.
Povedený klubový víkend zdaleka nebyl po-

slední akcí - už teď se připravujeme na druhý
ročník plavby po Berounce, a po prázdninách
předběžně plánujeme výlet do Tater. Všechny

informace najdete na webu http://www.makovice.eu/draci-outdoorovy-oddil.
Petr Poduška, Tomáš Janeček, Filip Filip

Velké letní prázdniny hrou
Nemáte program pro děti o velkých letních prázdninách?

Vašim dětem nabízíme možnost aktivního strávení tohoto času v příjemném prostředí Klubu Makovičky, Nižbor 258
(kousek od zámku). Pro děti bude připraven program plný her,
tvoření, pohybových aktivit, výletů a hudebních činností. Vše
se bude uzpůsobovat přáním dětí!
Předškolákům a školákům se budou věnovat absolventky Svatojánské koleje vyšší odborné školy pedagogické (www.svatojanskakolej.cz)
- pedagožka Klubu Makovičky (KM) Lucie Pavlíčková
- pomocná lektorka KM a vedoucí turistického oddílu v Berouně Hanka Klimovičová
Kdy? od 16. července do 17. srpna 2012
Čas? od 8 do 16 hod
Co s sebou? svačinu, láhev s pitím, batůžek, přezůvky a oblečení
na ven

Cena? 260 Kč/den vč. oběda (dovoz z penzionu Klamovka, Stradonice)
Věk? 3 - 8 let
Děti mohou chodit na libovolný počet dní v týdnu nebo jen příležitostně, jak budou rodiče potřebovat. Maximální počet dětí na den je 12. Hlaste včas, o které dny budete
mít zájem!
Kdykoliv po tel.dohodě se můžete přijít podívat na prostory
KM, ať víte, kde bude vaše dítě trávit volný čas!
Vaše další dotazy rády zodpovíme na tel. číslech: 605 285 292
Silvie Kozáková, koordinátorka KM (silvie.kozakova@seznam.
cz), 733 132 263 Lucie Pavlíčková, pedagožka - lektorka KM
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Klub Makovičky: Táhnout za jeden provaz
„Hej rup, všichni za jeden táhnem provaz, hej rup...“ Tak začíná refrén písně známého filmu HEJ-RUP!. Filmu o naději, síle a chuti spojit
své síly ve spolupráci ruku v ruce. Jedním takovým zvoláním „hej-rup“ se začal minulý rok o prázdninách doslova na koleni připravovat
projekt Klubu Makovičky. V průběhu následujícího školního roku zaznělo hej-rup ještě mnohokrát.
Prvotní apel nebývá silný, spíše nesmělý s obavou v pozadí. Takový jsem ho loni
v létě slyšela i já. Jsem proto velmi ráda, že
naše dnešní zvolání zaznívá nejen v Nižboru,
Stradonicích a Žloukovicích, ale také v Hýskově, Jáchymově a Otročíněvsi. Tady všude
se z rodičů dětí, které Klub Makovičky na-

vštěvují, stali opravdoví „Hejrupáci.“ Rodiče
i přátelé rodinného centra, kteří se chtěli jakkoli zapojit, dostali příležitost. Společnými
silami vybudovali, vybavili a zařídili prostory Klubu, vedou několik zajímavých kroužků
a stále přicházejí s novými nápady a projekty,
které se snažíme dále realizovat. Otvíráme

tak především dveře dětem, ale i sobě samým
do našich životů. Učíme se, že společnou prací, přátelstvím a především komunikací lze
dosáhnout mnohem dál. Hledáme cesty jak si
vzájemně pomoci.
Na přání rodičů upravujeme v nové sezóně
od září 2012 otvírací dobu Klubu (denně 7:00
- 17:00), pro větší komfort dětí zvětšujeme
prostor o další místnost a připravujeme pro
všechny děti, které by rády aktivně strávily
svůj volný čas, prázdninový provoz. Klub
bude otevřen od 16. července do 17. srpna
2012. Více informací na www.makovice.eu.
Nejsme uzavřená komunita s omezeným
přístupem, jak by se mylně mohlo zdát. Provoz Klubu Makovičky, tedy konkrétněji „dětské skupiny“ má svá pravidla jako většina
zařízení školkového typu a velmi podobně
i fungujeme. Zcela nezávazně na dětské skupině běží všechny ostatní zájmové aktivity,
které se v Makovičkách odehrávají. Mohou je
navštěvovat všichni ti, kdo mají zájem a chuť.
Veškeré další informace k jednotlivým aktivitám RC najdete na www.makovice.eu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Vám
všem, kteří jste se přidali a pomohli nám vytvořit dnešní podobu Makoviček. Děkujeme!
Za všechny spokojené rodiče Michaela
Kubištová, Lenka Kutinová a Jana Havlíčková

Žáci v základní škole nelení, akcemi se nám jaro zelení
Březen
n Projektový den - NÁPADY S ODPADY
V pátek 9. 3. na naší škole neprobíhala klasická výuka. Žáci plnili v družstvech úkoly
s environmentální tématikou a zdokonalili se hravou a soutěživou formou v třídění
odpadu. Tvořivé práce dětí oživily výzdobu
školních chodeb.
n Výsledky matematické soutěže
KLOKAN 2012
Své znalosti v matematice si žáci ověřili
v celostátní matematické soutěži KLOKAN.
Kategorie CVRČEK
1. místo - Sára Folvarčná, 3. třída, 54 bodů
2. místo - Tomáš Homolka, 3. třída, 49 bodů
3. místo - Richard Špot, 2. třída, 46 bodů
Kategorie KLOKÁNEK
1. místo - Pavlína Hrachovcová, 4. třída, 104
bodů
2. místo - Magdaléna Veselá, 5. třída, 83 bodů
3. místo - Jan Rudovský, 5. třída, 79 bodů
3. místo - Václav Beneš, 4. třída, 79 bodů
n Recitační soutěž
Žáci všech tříd se zúčastnili školního kola
recitační soutěže. V kategorii 1. a 2. třída
zvítězila Andrea Mirgová z 1. třídy a v kategorii 3. až 5. třída zvítězila Pavlína Hrachovcová ze 4. třídy.
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Duben
n Hokejbalový turnaj proti drogám
Dne 16. 4. se děti z 1., 2. a 3. třídy zúčastnily
hokejbalového turnaje proti drogám. Umístily se na krásném 4. místě. Za bojovnost

a odvahu jim patří velká pochvala. Náš dík
také zaslouží tatínek jednoho prvňáčka, pan
Marek Horel. Za co?
Složení hokejbalového týmu: Lukáš Horel,
Tomáš Homolka, Jiří Hrachovec, Klára Bi-

Návštěva planetária - na další straně.
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čanovská, Daniel Havlíček, Jakub Marek,
Vítek Vojtko, Filip Kaniok, Matěj Janovský,
Teodor Mundl.
n Návštěva planetária
V úterý 17. 4. si žáci 3., 4. a 5. třídy rozšířili
své znalosti z přírodovědy návštěvou Planetária v Praze. Pořad „Pohyby Země“, promítaný v kopuli, byl pro děti velice poučný
a zajímavý.
n Akce Zebra - den s Policií ČR
10. 4. nás navštívily příslušnice Policie ČR
a s žáky 1. a 2. třídy zopakovaly hravou formou pravidla bezpečnosti v dopravě. Žáci

ní, hru na flétnu či divadelní a kouzelnické
představení. Celá soutěž byla zakončena
mohutným potleskem.
n Školní družina na výletě
Dne 7. 5. bylo v ZŠ Nižbor ředitelské volno,
avšak školní družina byla v provozu. Děti
s vychovatelkami vyrazily na pěší výlet. Cesta vedla z Nižbora přes zámek se zastávkou
na vyhlídce Čerchov a dále přes chatovou
osadu Červánek až do Žloukovic.
n Děti pečují o okolí své školy
V pátek 4. 5. starší děti v rámci pracovních
činností zkrášlovaly prostor před školou

Exkurze do nižborské sklárny
byli odměněni za své znalosti drobnými dárky.
n Hýskovská Talentmánie
Dne 20. 4. se děti ze školní družiny zúčastnily jako obecenstvo soutěže Talentmánie,
která se konala na Základní škole v Hýskově. Hýskovskou Talentmánii si připravily
děti z tamní školní družiny. Na programu
měly například tanec, zpěv, přednes bás-

a kolem ní a mladší děti vytvářely obrázky
z plastových víček na školním hřišti.
n Plavecký výcvik
Žáci 2. a 3. třídy zahájili plavecký výcvik
v Laguně Beroun.
n Enviromentální vycházka
s ekologickou hrou
30. 4. se celá škola vypravila na vycházku
do lesů, kde si děti zahrály zajímavé hry.

Květen
n „Kouzlení s Cecilkou“
Ve středu 9. 5. se naše děti pobavily na představení „Kouzlení s Cecilkou“. Žáci viděli
cvičené „šelmy“ - kočičky a pejsky. Cecilka
(kočka nebo pes) předvedla akrobacii s obručemi a španělský tanec s vějíři. Žáci odměnili vystoupení velkým potleskem.
n Exkurze do sklárny
Žáci 3. a 5. třídy navštívili naše skláře. Ve sklárně se seznámili s provozem a prací sklářů.
Měli možnost si vyzkoušet i foukání skla.
n Výlet na Křivoklát
18. 5. se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili enviromentálního programu ,,Od semínka po výrobek“, který se konal v IVS Lesy České
republiky na Křivoklátě. V budově si děti
prohlédly expozici ,,Les kolem nás“. Jde
o zajímavou a nevšední výstavu, která obsahuje mnoho interaktivních pomůcek a her.
Dále jsme se vypravili do lesa, kde si žáci
zábavnou a hravou formou rozšířili znalosti
o lese a jeho obyvatelích několikahodinovým pobytem v přírodě za doprovodu lesních pedagogů.
n Country tance
Zajímavým zpestřením výuky hudební výchovy byl nácvik country tanců pod vedením pana Štěpána Dolejšího a učitelek základní školy
Červen
Jaro pro žáky zdaleka nekončí, v červnu je
čeká mnoho zajímavých akcí před koncem
školního roku.
n Atletické závody v Berouně (všechny třídy).
n Vybíjená Karlštejn (3.- 5. třída).
n Sportovní den (všechny třídy).
Výlet lodí po památkách Prahy.
n Půldenní vycházka Vůznice, vztah k přírodě (všechny třídy).
n Závěrečné rozloučení s 5. třídou.
n Závěrečné vystoupení pro rodiče (1. třída).
n Závěrečný koncert ZUŠ.
Regina Demuthová

Z jednání zastupitelstva obce Nižbor ze dne 22. 3. 2012
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Nesouhlasí:
n s žádostí o částečné osvobození od placení
daně z nemovitostí za pozemek p.č. 452/87
v k.ú. Nižbor.
Doporučuje:
n RO v souladu s novelou § 166 školského zákona, vypsat konkurz na místo ředitele - ředitelky
ZŠ Nižbor.
Schvaluje:
n Návrh na vyznamenání ČČK za záchranu lidského života.
n Odprodej hasičského vozidla (nákladní automobil skříňový, ROBUR LO 3000 Fr 3-M, rok
výroby 1974 za částku 15.000,- Kč.
n Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko
na územním obvodu obce.
n Výměnu pozemků v k.ú. Žloukovice a sice
části pozemku p.č. 512/1, ostatní plochy za pozemky p.č. 162/19 a 162/30, ostatní komunikace.
n Ukončení projekčních prací na autobusové

zastávce u železničního přejezdu .
n Dání výpovědi z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného u bytu č. 11 v domě č.p. 263
v obci Nižbor
n Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s. č. smlouvy IV-12-6014057/VB/1 a č. smlouvy IV-126013412/VB/1.
n Uzavření Partnerské smlouvy s Rodinným
centrem Nižbor na obnovu zeleně a laviček
na Panské louce.
n Rozpočtová opatření č. 1 a 2.
n Realizaci opravy svodu vodoteče na obecní
komunikaci u vily u Čtrnáctých v Nižboru.
n Odkoupení pozemku p.č. 310/8 v k.ú. Nižbor
do vlastnictví obce za cenu 50,- Kč/m2.
n Odprodeje zastavěných ploch, na nichž stojí
stavby jiného vlastníka.
n Směnu pozemků s podnikem Povodí Vltavy,
s.p.
n Přijetí sponzorských darů od VČS a.s. Tmaň

ve výši 15.000,- Kč a Tipsport.net a.s. se sídlem
v Berouně ve výši 1.200.000,- Kč a jejich účelovým použitím.
n Prodloužení doby užívání stavby (kolny
na nářadí) na pozemku p.č. 312/2 na dalších
10 let v návaznosti na žádost vlastníka stavby
a kladné vyjádření SCHKO Křivoklátsko.
n Výsledky inventarizace obecního majetku.
n Konání závodu Čarodějnice na fichtlu.
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.
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Sdružení zaměstnanců nižborské sklárny nezahálí

Zaměstnanci nižborské sklárny, jejich rodiny a přátelé se mají stále
na co těšit. Jejich sdružení
zaměstnanců pro ně každoročně organizuje lákavé
akce kulturní i vlastivědné.
V divadelní sezóně to jsou
návštěvy představení v Divadle na Fidlovačce, Divadle Na Jezerce, Divadle
Na Vinohradech a v Divadle U hasičů.
11. května, u příležitosti Dne matek, se v zasedací místnosti OÚ Nižbor
po roce znovu sešli a společně pobavili se svými

přáteli z Moravy. K tanci a poslechu jim
hrála místní kapela Prchal a spol.
Nedávný zájezd do Západočeského kraje se rovněž plně vydařil. Pro výletníky byla
připravena exkurze do slavného Městského
pivovaru v Plzni, kde si prohlédli historické
zařízení i ohromný sál moderní varny, pak
sestoupili do rozsáhlých sklepů a ochutnali
tam ještě mladé pivo zrající v obřích sudech.
Následovala prohlídka malebného středověkého hradu Švihova a nakonec ještě oběd
a procházka kolem zajímavostí historického
jádra města Klatovy.
V závěru léta - 22. a 23. září - je chystán
velmi oblíbený zájezd za zábavou do moravského sklípku, spojený s prohlídkou zámku
Milotice poblíž Hodonína. Na podzim pak
dojedná šikovná organizátorka Jitka Bornová další zájezdy, a to za kulturou do Prahy,
kde začne nová divadelní sezona…
Snímky z několika zmíněných akcí jsou
dokladem hezkých zážitků, které Sdružení
zaměstnanců sklárny Nižbor svým členům
už řadu let připravuje.
Jan Lukeš

Marně jsem čekal…
Marně jsem čekal
večer co večer,
že červnový podvečer
vykouzlí světlušek rej,

malých lucerniček,
svítících jak něžné bludičky,
nesoucí své dušičky
od květu ke květu.
Hned v bázni hasnoucí,
po chvilce znovu planoucí,
létající sem a tam,
pro krásný očí klam,
aby lásku
v srdcích probudily,
a my, lidé,
něhu ucítili.
Byl jsem sám,
snad zabloudily,
snad nehledají jinou planetu,
snad netuší v nás
hořící kometu
z pýchy a sobectví,
která předchází pád,
jen proto, že člověk člověka
nedokázal mít opravdově rád….
Stradonice, 18. června L. P. 1984
Napsal Evžen Josef Petr

strana 10

Nižborský list

Nižborské báje a pověsti
O původu Nižboru

O původu Nižboru Hájek vypráví, že
v dobách, kdy ještě syn Tetky Hes vládl ze
svého hradu Heskova celému kraji, vypukl
jednoho roku velký hlad. Lidé věděli, že Hes
má ve svých sýpkách mnoho obilí, i chodili
k němu a prosili, aby je nějak zaměstnal, že
chtějí rádi pracovat, aby nezemřeli hladem.
Hes byl dojat jejich důvěrou. Šel s nimi proti
proudu řeky Mže, až k jedné vysoké hoře, jejíž
skaliny byly prostlé nízkými, pokroucenými
borovicemi. Toto místo se mu zdálo být příhodné a kázal tu stavět pevný hrad. Sešlo se
mnoho lidu a pracovali usilovně na té stavbě
a Hes rozkázal dát jim každodenně do sytosti
ječného chleba. Osmého dne dostávali chléb
pečený ze žita a pšenice. A časem měli též
maso.Nízký bor kolem hradu sice vykáceli,
ale jmého Nižbor vrchu zůstalo.

Syn řeky

Bobři zahájili sezónu v Nižboru
Teplé počasí je tu a turisté všech věkových kategorií vyrážejí na první výpravy. Jedna
z nich byla přivábena malebným údolím Berounky začátkem jara do Nižbora. Na louce
pod BMX dráhou se objevily dva velké stany a nastalo správné tábornické hemžení. To
turistický a vodácký oddíl BOBR z Berouna připravil pro děti i dospělé den plný zábavy. Děti soutěžily třeba ve zručnosti v lovu papírových tygrů a rybiček i v oblíbených
sportech. Se svými vedoucími a rodiči se i v nepříjemném větru vypravily na špacír přes
Hradiště.
V „ležení“ u řeky hrála country kapela,
která si říká „skupina Zátoka“. Soňa Vosyková je domorodec, Jarka Dvořáková, Anička
Hradilová, Láďa Turek, Fanda Kapka a Ruda
Beránek jsou „přespolňáci“ z Berouna. Je
moc dobře, že takové skupiny jsou a hrají
před dětmi a mládeží. Takové chvíle krásně
dokážou sbližovat jejich dušičky. A je velká
škoda, že tahle muzika mizí z donedávna
samozřejmé náplně večerů v dětských táborech. Naštěstí ne ze všech. Určitě nemizí z těch skautských a z táborů zájmových
oddílů, sdružených třeba právě v organizaci
TOM Beroun. Bohužel v mnoha těch ryze
komerčních, (tři takové jsem nedávno ze
zvědavosti navštívil), hučí a ječí po večerech disko z reprobeden, protože to tak děti
chtějí. Kytaru tam neměl nikdo, byla by to
prý zbytečnost, když není o nějaké oddílkové ohníčky zájem.
Ještě přidám něco optimistického:
Ukazuje se, že turistické oddíly (nejen ty
berounské), ale i trampské osady, oddíly
skautské i pionýrské, vodácké, horolezecké, cyklistické, speleologické a další jsou
po celá desetiletí kontinuální, čili nepřetržitě existující. Dítě v nich vyrůstá z kočárku se
svou rodinou, pokračuje s kamarády z oddílu do dospělosti, zůstane tam v kruhu dospěláků do pozdního věku a jeho místo jednou zaujme některý z potomků, aby v pestré
činnosti oddílu pokračoval… „Je hezké, že
náš oddíl je vlastně nesmrtelný.“ Tak to vy-

stihl dlouholetý vedoucí a organizátor dění
v TOMu Beroun Jirka Jirásek, než se pustil
s ostatními do balení promoklého tábora.
Vnukl mi tím tuto paralelu: Kdo znal Libuši
Malou, dlouholetou starostku TJ Sokol Nižbor, jistě by si na ni mohl nad tímto vyprávěním s vděčností v srdci vzpomenout. Žila
pro tělovýchovu ve své obci, cítila, že pro
zdravý vývoj mládeže je nutno podle svých
sil konat, ne sedět doma a nadávat…
Dovolím si parafrázi: „Situace je vážná,
nikoli však zoufalá“. V posledních letech
vyrostly a dorůstají další generace mladých
turistů, po souši či po vodě putující se svým
oddílem do přírody a za poznáním historie
své země. Na venkově i ve městech se množí
folklorní kroužky, půvabně oživující tradice
naší národní kultury. Množí se zájmová
sdružení i jednotlivci, kteří vlastními silami
a prostředky zachraňují skoro zapomenuté
památky, třeba ruiny starých statků, tvrzí a hradů. I obnovy křížků a kapliček podél cest jsou kamínky v pomyslné mozaice
jménem Naděje. Té naděje, že naše bývalá
a silná národní hrdost není ještě definitivně
umrtvena devastující touhou po zisku. Že
vzorem pro mladé nebude morálka mnohých mocných nahoře, ale skutečná láska
k vlasti, obětavost, šikovnost a družnost
těch normálních dole. Končím optimistickým heslem: „Tuneláři jsou smrtelní, zdravé
oddíly věčné..“
Jan Lukeš

Jednou vtrhli na hrad Nižbor proradní
Vršovci, aby vyhubili rod zdejšího pána, věrného pražskému knížeti. Nastalo strašlivé
vraždění. Právě v tu dobu byla chůva s nejmladším potomkem hradního pána, sotva
pár měsíců starým chlapečkem, na procházce na loukách u řeky. Když zaslechla shora
hradu křik, nářek a hřmot zbraní, zděsila se.
Rychle odložila dítě do kupky sena a dala se
na útěk. Vršovci brzy zjistili, že mezi jejich
oběťmi chybí nejmladší z Vítkovců. Kam
zmizel? Kdyby dítě uniklo, mohl by zněj
vyrůst nebezpečný mstitel. Vůdce Vršovců
Kochan nařídil hlídat cesty, aby ani myš
z Nižboru neproklouzla, a přikázal prohledat všechny chalupy v podhradí. Mezitím se
nebe zakabonilo, jako by se Bůh už nemohl
na ty hrůzy dívat, a spustila se silná bouře.
Řeka se deštěm rozvodnila a vodní příval
odnesl i kupky z louky. Dítě poklidně spalo,
kolébáno vlnami na hromadě plovoucího
sena. Mže ho bezpečně vynesla ve své mokré
náruči z obklíčení nepřátel a dopravila ho
až ke knížecímu hradu Tetínu. Malý šlechtic byl zachráněn, a kdyždospěl, vrátil se
na Nižbor. Přezdívali mu pak Syn řeky.

Potrestaná matka

Na jednom z četných svahů v křivoklátských lesích, asi půl hodiny cesty od Nižboru
severním směrem, stával před časy mohutný
dubový kříž s plechovou tabulkou, na níž byla
vymalována hlava Krista s trnovou korunou.
Už před sto lety byla malba zcela nerozeznatelná a kříž byl roztrhaný mohutnými puklinami, do nichž bylo možno vložit tři prsty.
Lidé si vyprávěli, že kříž označuje místo, kde
za velikého hladomoru jakási matka, putující
s děckem v náručí přes lesy za mámivou nadějí lepšího živobytí, zešílela z hladu. Zabila
dcerušku a chytala se jí sníst. Vtom se otevřelo nebe, sjel dolů ohnivý Boží posel a na místě
hříšnici spálil na popel.
Podle knihy O. Dvořáka Putování bájnou
krajinou zpracoval Zdeněk Mariancius
pokračování příště
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Mistři BMX přijedou na Panskou louku v září
Cyklodráha BMX na Panské louce přivítá již potřetí nejlepší závodníky tohoto náročného sportu, tentokrát dokonce při vrcholném, rozhodujícím závodu celé sezóny. Přijďte se podívat o víkendu 21. - 23. září. Pokud se podaří sehnat sponzorské prostředky, dostanou klopené zatáčky
během prázdnin nový, trvanlivý povrch, což jistě potěší stále početnější domácí i přespolní návštěvníky a uživatele cyklodráhy.

Fotbalisté udrželi okresní přebor, B-tým postoupil
Okresní přebor mužů
Fotbalisté SK Nižbor si již několik kol
před koncem zajistili příslušnost v okresním přeboru i pro nadcházející sezonu. Jako
klíčová se ukázala především utkání s favorizovanými celky Oseku a ČLU Beroun B,
se kterými Nižbor otočil výsledky v samotném závěru. Nejlepší výkon však předvedl
Nižbor v domácím utkání s vítězem soutěže
Žebrákem, které gólem v samotném závěru zápasu smolně prohrál. Vedení klubu je
se sezonou vcelku spokojeno, i když trenér
mužstva Richard Matějka se netají tím, že
bude potřeba se poohlédnout po posilách
na několik postů. V tabulce byl SK Nižbor
dvě kola před koncem na desáté příčce.
Újezd - SK Nižbor 3:0 (3:0), SK Nižbor
- Osek 3:2 (1:2) Branky: Hybš 2, Matějka
F., Stašov - SK Nižbor 1:0 (1:0), Chlumec
- SK Nižbor 3:1 (0:1) Branka: Hybš, SK
Nižbor - ČLU Beroun B 3:2 (0:1) Branky:
Lukeš R., Sevald, Kučera, Broumy - SK Nižbor 2:4 (1:1) Branky: Lukeš R., Matějka F.,
Sevald, Malý, SK Nižbor - Žebrák 0:1 (0:0),
Zdice - SK Nižbor 6:2 (4:1) Branky: Lukeš

R. 2, SK Nižbor - Drozdov 4:0 (3:0) Branky: Lukeš R. 2, Kučera, Matějka F., Neumětely - SK Nižbor 2:1 (2:0) Branka: Lukeš R.,
SK Nižbor - Trubín 3:1 (1:0) Branky: Truksa, Matějka F., Lukeš R.
Zbývající dvě kola byla odehrána po uzávěrce tohoto vydání Nižborského listu.
IV. třída mužů
Béčku SK Nižbor se dařilo, když prohrálo jen úvodní utkání podzimu a jara
a s přehledem si vybojovalo postup do vyšší
soutěže. V posledním utkání sezóny v boji
o první místo svěřenci trenéra Kovaříka
smetli Vižinu. V závěru se B-týmu dařilo
především v ofenzivě, když Zdejcině nasázel osm branek a posléze v Chrustenicích
dokonce deset!
Hýskov B - SK Nižbor B 3:2 (1:2) Branky:
Blažej, Soukup, Vysoký Újezd - SK Nižbor
B 2:4 (0:2) Branky: Lukeš R., Stuna Z. st.,
Boubín, Dolejš, SK Nižbor B - Osov 3:0
(1:0) Branky: Soukup 2, Blažej, Všeradice
B - SK Nižbor B 1:3 (0:1) Branky: Dolejš,
Matějka V., Blažej, SK Nižbor B - Mořina

5:0 (1:0) Branky: Kučera 2, Stuna Z. st. 2,
Svoboda, Liteň - SK Nižbor B 4:4 (3:2)
Branky: Dolejš 2, Luňák, Boubín, SK Nižbor B - Zdejcina 8:4 (2:3) Branky: Blažej 3,
Svoboda, Matějka R., Krejsa, Luňák, Boubín, Chrustenice - SK Nižbor B 3:10 (1:5)
Branky: Sevald 2, Soukup 2, Dolejš 2, Luňák, Blažej, Stuna Z. st., Stuna Z. ml. z pk,
SK Nižbor B - Vižina 4:0 (2:0) Branky: Svoboda z pk., Luňák, Kučera, Soukup
Na prázdniny je připraven tradiční
Memoriál L. Krabce. V sobotu 4. srpna se
na hřišti Za rybníky představí vedle domácího mužstva SK Nižbor i Hýskov, Trubín
a Loděnice.
Vedení klubu mimo sportovní činnost
pracuje i na vylepšení areálu. Z příspěvku sázkové společnosti Tipsport budou
po konci sezony vyměněna okna na správcovské budově. Byl opraven komín a střecha
budovy i tribuny, dále pro nejmenší zakoupena velká trampolína a brzy by k ní měl
přibýt i hrací prvek se skluzavkou.
-rd-

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 800 výtisků
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