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Oprava silnice k zámku finišuje

V současné době v obci probíhají dvě velké stavby, které se neobejdou bez uzavírek některé z našich obecních místních komunikací nebo
krajské silnice. Jedná se o výstavbu vodovodu v ulici V Hamburku, Ke
Hřišti (atd.) a opravu povrchu krajské silnice č. III/23617.
Prosíme všechny, aby sledovali vývěsní cedule a webové stránky
obce, kde jsou zveřejňovány aktuální informace, které nám stavby-

vedoucí jednotlivých staveb nahlašují. Snažíme se, aby to bylo vždy
alespoň s několikadenním předstihem a mohli jste se dle toho zařídit.
Děkujeme za vaší trpělivost a dodržování omezujících podmínek. Zatím obě probíhající stavby (vodovod a oprava krajské silnice) probíhají
bez větších komplikací.
Vodovod – zde je již položen v zemi hlavní vodovodní řad v ulicích
V Hamburku a Ke Hřišti, takže nejhorší je za námi. Nyní se budou
realizovat přípojky a řady do vedlejších ulic. Žádné velké dopravní
omezení pro obyvatele z dané oblasti již nehrozí.
Oprava krajské silnice – i zde práce probíhají podle plánovaného
harmonogramu. Čeká nás ještě jeden úsek opravy silnice, kde bude
bohužel úplná uzavírka. Bude to úsek od křižovatky silnice s ulicí
V Hamburku (u kapličky) až k obecnímu úřadu. Další pokračování
oprav bude již probíhat za částečné uzavírky, kdy bude provoz řízen
semafory a bude se jezdit jedním jízdním pruhem. Prosím sledujte i aktuální informace ohledně autobusové dopravy.
Teď trochu odlehčeně: Jediný kdo si z uzavírek dělal opravdu „těžkou
hlavu“, byl sv. Jan Nepomucký, jehož socha je umístěna u silnice před
odbočkou na zámek. Tu tíhu ale neunesl, takže nyní čeká na opravu.
Obec Nižbor

Volby do obecního zastupitelstva
a Senátu Parlamentu ČR
Datum: Volby do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
se konají ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022. Případné 2. kolo senátních
voleb se koná 30. 9. a 1. 10. 2022.
Čas: v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod.
Volební okrsky- v naší obci jsou tři volební okrsky:
n vol. okrsek č. 1 pro občany Nižbora, volební místnost v zasedací
místnosti OÚ, Křivoklátská 26
n vol. okrsek č. 2 pro občany Stradonic, volební místnost v budově
č. p. 36 (TJ Hradišťan)
n vol. okrsek č. 3 pro občany Žloukovic, volební místnost v budově č. p. 93.
Prokázání totožnosti: Připomínáme, že u voleb volič prokazuje
svoji totožnost platným občanským průkazem.
Voličský průkaz: U voleb do Senátu lze volit na voličský průkaz,
o jehož vydání si můžete zažádat, a to
- písemně: žádost opatřená úředně ověřeným podpisem se podává
nejpozději 7 dnů před konáním voleb; nebo
- osobně, nejpozději 2 dny před dnem konání voleb.
Obec Nižbor
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Územní plán Nižbor
V současné době jsme ve fázi, kdy pořizovatel územního plánu,
kterým je Městský úřad Beroun, zpracovává a vyhodnocuje došlé připomínky a námitky.
Dne 25. 4. 2022 proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu, které svolal pořizovatel územního
plánu Nižbor, jímž je Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen MěÚ Beroun).
Projednávání návrhu územního plánu proběhlo za hojné účasti
veřejnosti.
Do 2. 5. 2022 mohly být k projednávanému návrhu uplatněny připomínky a námitky. Ty, které byly zaslány přes náš úřad, jsme v řádném termínu přeposlali na MěÚ Beroun.
K návrhu územního plánu vznikla i připomínka v podobě petice
občanů, která byla adresována a předána přímo pořizovateli (přes náš
úřad tato připomínka nebyla uplatněna ani nemáme její kopii).
V současné době probíhá ze strany MěÚ Beroun zpracování a vyhodnocení došlých připomínek a námitek.
Obec Nižbor

Usnesení Zastupitelstva obce
ze dne 14. 3. 2022

Bere na vědomí:
n vědomí informace uvedené v bodě 1–14 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele dnešního zápisu R. Veverku a F. Filipa.
n Doplněný program dnešního jednání doplněný o body:
- projednání aktualizace plánu společných zařízení v rámci prováděných
pozemkových úprav v k.ú. Stradonice u Nižboru a k.ú. Nižbor.
- Návrhu na převod pozemku p.č. 263/62 v k.ú. Stradonice u Nižboru do
vlastnictví obce.
n Aby společnost ACCON managers +partners, s.r.o., Šmeralova
170/31, Praha 7 zorganizovala pro obec zjednodušené podlimitní řízení
na akci Vodovod Žloukovice a pro obec dále zpracovala žádosti o dotaci
z fondů MZe ČR a Středočeského kraje na spolufinancování této akce.
Usnesení č. 5/1/2022: Aktualizaci plánu společných zařízení v k.ú. Stradonice u Nižboru (etapa 3. 5. 1) a v k.ú. Nižbor (etapa 3. 5. 1.).
n Rozpočtové opatření č. 3/2022, které tvoří přílohu č. 2 zápisu.
n Aby budoucí zastupitelstvo obce Nižbor bylo opět 15členné.
n Aby realizační firmou na akci „Zámek Nižbor – předzámčí, II.etapa oprava střech SZ křídla“ byla vybrána společnost Lareno, s.r.o., IČ
26447002, 281 67 Stříbrná Skalice, U Jabloně 358. Příloha č. 3 zápisu.
n Odprodej pozemku p.č. 521/2, ostatní plochu o výměře 115 m2 odděleného GP č. 688-127/2020 z původního pozemku p.č. 521 v k.ú. Stradonice u Nižboru za cenu 500,– Kč/m2 majitelce rekreačního objektu č.
84, s kterým pozemek bezprostředně sousedí.
n Odprodej pozemku p.č. 120/22, ostatní plocha o výměře 62m2 odděleného GP č.910-182/2021 z původního pozemku p.č. 120/21 v k.ú.
Nižbor za cenu 92.928,– Kč.
n Směnu v k.ú. Stradonice u Nižboru - oddělené části z obecního pozemku p.č. 487/6, orná půda o výměře cca 300m2 za část pozemku p.č.
487/1, orná půda ve stejné výměře.
n Zřízení věcného břemene práva užívání budovy sokolovny (za úplatu)
pro členy TJ Sokol Nižbor.
n Odkoupení pozemku p.č. 263/62, orné půdy v k.ú. Stradonice u Nižboru od stávajících spolumajitelů.
Neschvaluje:
n ZO neschvaluje záměr zřízení NP Křivoklátsko.
Pověřuje:
n ZO pověřuje starostku obce k uzavření příslušné smlouvy o dílo na akci
„Zámek Nižbor – předzámčí, II.etapa oprava střech SZ křídla“ se společností Lareno, s.r.o., IČ 26447002, 281 67 Stříbrná Skalice, U Jabloně 358.
Revokuje:
n Své usnesení č. 15/5/2020 ze dne 14. 12. 2020.
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Národní park Křivoklátsko
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se uskutečnilo v Nižboru setkání ministryně životního prostředí Anny
Hubáčkové se starosty dotčených
obcí. Zástupci ministerstva informovali přítomné, že k 9. červnu
letošního roku by měl být zahájen
proces vyhlášení Národního parku
Křivoklátsko. S tímto datem má
začít běžet 90denní lhůta na připomínky ze strany obcí, organizací
i široké veřejnosti. Drtivá většina starostů s takto navrhovaným
postupem nesouhlasí i vzhledem
k tomu, že v září tohoto roku proběhnou komunální volby a zastu-

pitelstva v jednotlivých obcích
mohou být výrazně obměněna. Ze
strany paní ministryně bylo přislíbeno, že se tímto názorem bude
zabývat a zváží posunutí vyhlášení
NP Křivoklátsko na pozdější termín. Ministerstvo životního prostředí trvá na vyhlášení národního
parku i přes dřívější nesouhlasná
stanoviska zastupitelstev jednotlivých obcí. Konečné slovo budou
mít poslanci a senátoři, protože
se vyhlášení schvaluje zákonem.
O dalším průběhu Vás budeme
nadále informovat.
Obec Nižbor

Poplatek za psa
n Žádáme majitele psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa, aby
tak učinili v co nejkratším termínu. Poplatek za jednoho psa činí 120
Kč, za každého dalšího 180 Kč. Více informací na www.obecnizbor.cz/urad/vyhlasky-1.
Poplatek je možné uhradit:
- bankovním převodem na účet
č. 3025131/0100, vs: 1341
a do poznámky uveďte jméno majitele psa,
- v hotovosti v úředních hodinách
na Obecním úřadu v Nižboru

Poplatek za odpady
n Upozorňujeme majitele nemovitostí v obci na povinnost uhradit poplatek za komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky obce
Nižbor č. 4/2021.
Minimální částka na celý rok 2022 činí 300 Kč, číslo účtu Obce Nižbor: 3025131/0100, var. symbol: 100 pro Nižbor, 200 pro Stradonice,
300 pro Žloukovice + za toto číslo přidat číslo popisné, příp. evidenční
nemovitosti (např. var. symbol pro č.p. 26 v Nižboru je 10026) a do
zprávy uvádějte jméno majitele nemovitosti.
Pytle vydávané v rámci poplatku je možné si vyzvednout na OÚ v Nižboru v úředních hodinách a vybraných sobotách 4. 6. 2022, 3. 9. 2022
a 1. 10. 2022 v době od 9 do 10 hod.
Více informací na www.obecnizbor.cz/urad/odpadove-hospodarstvi
nebo na OÚ v Nižboru na tel. čísle 311 693 213.
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Obec Nižbor připravuje
ve dnech 24. a 25. září 2022
dvoudenní zájezd do sklípku na Moravu.
Bližší informace budou zveřejněny na obecních
vývěskách a internetových stránkách obce.
Zájemci se mohou přihlásit u pí. Jitky Bornové.

TÉMA: ŠKOLSTVÍ

Chtěli bychom ubezpečit všechny rodiče žáků naší školy, že
ve spolupráci s okolními obcemi intenzivně jednáme a hledáme
způsob řešení možnosti docházky našich dětí na druhý stupeň.
Co zamýšlíme pro školní rok 2022/2023:
V současné době, kdy píšeme tyto řádky, netušíme, jaký bude
počet nepřijatých dětí z naší obce do některé z berounských škol,
kam jejich rodiče podali přihlášku.
Netušíme ani, jaký bude konečný počet nepřijatých dětí poté,
co rodiče podají odvolání na Středočeský kraj.
Jakmile budeme vědět konečné počty, budeme muset nějakým
způsobem zajistit školní docházku do šesté třídy pro tyto nepřijaté žáky. Samozřejmě záleží na tom, kolik nepřijatých dětí bude
i z okolních obcí a zda tento problém budeme řešit společně s dalšími obcemi, nebo každá obec samostatně.
Jednou z variant je zřízení šesté třídy v naší základní škole.
V současné době máme ve škole pro tento záměr dostatečnou kapacitu, k záměru máme i předběžný souhlas hygieny (jedna z nejdůležitějších podmínek). Velkým problémem bude ale sehnat nové
učitele, protože všechna tato jednání budou probíhat až v červenci,
a to už nám do začátku září opravdu nezbývá moc času.
Co zamýšlíme pro školní rok 2023/2024:
Doufáme, že se nám podaří získat do pronájmu nevyužívané
prostory v Berouně–Závodí, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Pokud Kraj pronájem odsouhlasí, založili bychom
s okolními obcemi dobrovolný svazek obcí, který by byl zřizovatelem budoucího druhého stupně. Tento svazek by musel pronajaté prostory stavebně upravit tak, aby vyhovovaly podmínkám
požadovaným hygienou.
Nabídka na případné využití volné budovy bývalé školy v Železné, kterou nám doporučilo město Beroun, se ukázalo zatím
jako ekonomicky nereálné.
Budoucnost:
Město Beroun plánuje v areálu bývalých kasáren zrealizovat
výstavbu nové školy, ve které údajně počítá i s našimi žáky. Termíny realizace se pohybují v řádu let (údajně 5–8 let). Zatím se
ani neprojednávaly podmínky, za kterých budou naši žáci případně do této školy přijímáni.
Obec i přesto dále pokračuje v záměru vyhotovení projektové dokumentace, která by řešila případnou výstavbu budovy pro
druhý stupeň školy přímo v Nižboru v areálu dětského tábora
(s návazností na stávající správní budovu). V této lokalitě je ale
stavebně složitá situace. Na dotčeném pozemku se musíme s plánovanou přístavbou vejít mimo aktivní zátopovou zónu a historické podzemní náhony, které vedly k bývalým železárnám. Dořešit
se musí dále přívod vodovodu (požadavek hygieny), uložení nadzemního vedení ČEZ do země a řešení parkování a dobudování
chodníku (požadavek Policie ČR).
Obec Nižbor

Dodržování soužití
v létě 2022

Vážení občané,
blíží se letní měsíce, kdy se nás v obci spolu s rekreanty a návštěvníky obce sejde více. Bude doufám hezké počasí, většina z vás bude
trávit hodně času venku. Večer a v noci budeme mít otevřená okna,
bude se sedět na zahrádkách, grilovat, všichni si budeme chtít odpočinout a užít si hezkých dnů.
Obzvlášť v tomto období bychom měli být více tolerantní a ohleduplní ke svému okolí a dbát na dodržování platných vyhlášek.
Připomínáme nejdůležitější věci, které bychom všichni měli dodržovat:

Pálení, rozdělávání ohňů

Pro rozdělávání ohňů platí určitá pravidla. Obzvlášť v letních měsících a v době déletrvajícího sucha může být rozdělávání ohňů zakázáno. Je třeba sledovat stránky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen HZS), kde v oddíle „Zpravodajství“ by měly být
aktuální informace o případných zákazech. Ty samé informace byste
měli najít i na stránkách Středočeského kraje v oddíle „Krizové řízení“.
Upozorňujeme, že všechny větší ohně než ty, na kterých si na zahrádce budete opékat buřty apod., byste měli mít předem nahlášeny na
Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje v oddíle „Evidence
pálení“. Větší ohně rozdělávejte ve vhodnou denní dobu a s ohledem
na nejbližší okolí. Pálit se smí jen suché nezávadné materiály a nesmíte
kouřem obtěžovat okolí.

Hlučné činnosti

Na území celé obce platí omezující vyhláška č. 1/2009 (dostupná
na webových stránkách obce). Hlučné činnosti neprovádíme zejména
v neděli v době od 12-15 hod a 18 - 22 hod a o svátcích od 6.00 do
22.00 hod. Na červnovém jednání zastupitelstva by se měla schvalovat nová vyhláška, kde bude upraven režim o svátcích, kdy bude
nově o svátcích platit režim jako v neděli. V době nočního klidu, až se
někteří z vás budete třeba veselit s přáteli na zahrádce, nebo se vracet
z návštěvy místní restaurace, tak se prosím trochu ztište. Někdo už
může spát, protože ráno brzo vstává do práce (někteří lidé pracují
i o sobotách a nedělích.

Napouštění bazénů z vodovodního řadu

Zde se musí dodržovat určitý režim napouštění (pomalu a mimo
exponovanou dobu, kdy vodu odebírá většina domácností). Pokud
toto nedodržíte, můžete způsobit havárii na vodovodním řadu, kdy se
celé potrubí musí odkalovat a voda se v této době nemůže pít. Neukázněnost jednoho odběratele tak může způsobit druhým odběratelům
opravdu velké problémy.

Psi

Prosíme majitele, aby vše, co zbyde po jejich zvířecích miláčcích,
odklízeli do košů na psí exkrementy, kterých je v obci nespočet (nebo
alespoň mimo dosah toho, kam lidé a děti šlapou). Dále upozorňujeme, že v obci platí omezující vyhláška a na veřejných prostranstvích
by majitelé měli mít své psy na vodítku (nebo jinak pod kontrolou).
Toto nařízení platí také na cyklostezce a v areálu Panské louky, která je
primárně určena pro cyklisty, chodce, rekreující se a koupající se lidi.
Mezi nimi by se na volno vaši psi rozhodně neměli pohybovat.

Parkování automobilů

Vzhledem k nárůstu počtu automobilů a intenzity provozu na krajských silnicích a místních komunikacích, které prochází obcí, je třeba,
aby řidiči maximálně využívali možnost parkování na svých pozemcích.
Pokud nemají tuto možnost, musí zaparkovat tak, aby automobily nezužovaly jízdní profil komunikace, nebo nestály v krajnici silnice a chodci
se automobilům museli vyhýbat tak, že musí vstoupit do jízdního pruhu.
Dále nesmí auta stát v křižovatce nebo jakkoliv omezovat rozhledové
podmínky v dané oblasti.
Děkujeme. Obecní úřad Nižbor
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14. 5. 2022: Den otevřených dveří – prohlídka
prostor bývalého panského pivovaru v Nižboru
Kdykoliv se s panem Jaromírem Peckou dáte do řeči, máte šanci se dovědět něco nového z historie Nižbora. Musíme uznat, že pan Pecka je velký nižborský patriot, navíc manuálně velmi šikovný a neúnavný. Jeho přičiněním má Nižbor od 15. května další magnet pro
místní veřejnost i pro návštěvníky obce. Bylo pro ně zpřístupněno podzemí pod místní školou, bývalým knížecím pivovarem, o němž
až dosud věděl málokdo. Asi jen ti dříve narození, kteří pamatují, že tam „dole“ byl kdysi kryt civilní obrany, pak v části sklepů školní
kotelna. Teď se tam vlastně poprvé veřejnost podívala a užasla, kolik prostor budova školy pod sebou skrývá. Pan Pecka o tom, co Dnu
otevřených dveří předcházelo, prozradil v odpovědích na několik mých otázek:
Kdo přišel s nápadem podívat
se na zoubek podzemí pod
školou – vy sám, nebo vás někdo navedl?
„Přibližně před rokem a tři
čtvrtě mě požádal místní hostinský pan Roman Veverka, zda
bych nedohledal nějaké údaje
o historii bývalého pivovaru
v Nižboru, dříve Nové Huti,
který byl kdysi přestavěn na
dnešní školní budovu. Výsledek bádání v mém archivu jsem
už popsal v Nižborském listu,
ale tím můj zájem neskončil.
Prostudoval jsem údaje ještě
v dalších dokumentech a ty mě
vyprovokovaly k rozhodnutí,
že by zajímavé podzemí stálo
za důkladný průzkum, renovaci
a rozumné využití.“
Této náročné akci jistě předcházelo studium dalších archivních materiálů. Co jste
objevil?
„Jistě, to je nutnost před
každým stavebním nebo restaurátorským zásahem do historicky
cenné budovy. Významně mi
vyšli vstříc pracovníci Národního památkového ústavu, kteří
spolupracovali na souhrnném
zpracování všech dostupných archivních materiálů a důkladném
stavebně-historickém průzkumu celého areálu. Na počátku
jsem objevil zajímavou zmínku
o existenci pivovarské studny.
Chtěl jsem ji najít. Sondoval
jsem v podlaží na dvou vytipovaných místech a jedna sonda
ji skutečně odhalila. To byl podle mě významný objev a silný
důvod v průzkumu pokračovat.
Studna byla ukryta pod třiceticentimetrovým nánosem stavební suti z doby přestavby pivovaru
na školu a sama byla sutí zcela
zasypána. Následovaly další objevy a spustily se další záchranné
práce. Mne osobně nejvíc zaujal
způsob, jak byla celá budova
precizně založena a postavena.
Podle několika sond škola stojí
na zavodněném nejspodnějším
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podlaží. Hladina spodní vody je
zhruba tři čtvrtě metru pod horizontem stávajících podlah v celém objektu. Naši šikovní předci vymysleli důmyslný systém
odvodňovacích kanálů, z nichž
některé možná fungují dodnes.
Zdivo bylo před vzlínáním vody

Filip. Nové rozvody vody a odpadu provedl pan Pavel Sýkora
a s dalšími pracemi pomohl pan
Zdeněk Gabriel.“

chráněno účinnou izolací z jílu
a tím bylo zabráněno porušení
statiky budovy.“

„Nejdříve bylo nutno vyvézt
asi 20 metrů krychlových stavební suti, popela, zbytku uhlí
a opadané omítky z veškerých
prostor. Odstranily se zazdívky oken, které bránily cirkulaci vzduchu. Odvezly se dva
plné kontejnery nejrůznějšího
haraburdí, které se v místnostech nashromáždilo za posledních 30–40 roků. Bohužel se
nenašly žádné předměty, které
přímo souvisely s provozem
pivovaru. Co nebylo zničeno
při katastrofální povodni v roce
1872, bylo poté odvezeno do
ostatních pivovarů v Křivoklátě
nebo Krušovicích. Jiných nálezů bylo poskrovnu. Jde o zlomky keramiky a torza některých
kovových a dřevěných předmětů. Jsou vystaveny ve vitrínách. Návštěvníka uvítá kousek
recese i poučení ještě dřív, než
vstoupí. Hlavně cedule na čelní
zdi, stručně a přehledně seznamující s historií pivovaru.“

Jak vás všichni v Nižboru
známe, umíte si vždycky se
vším poradit. Přesto, kdo
vám s realizací tak náročného projektu pomáhal?
„S vytěžením zásypu studny
mi pomáhal pan Jan Váňa. Ve
dvou místnostech se nedochovaly původní podlahy, novou
cihlovou dlažbu položil pan Vladimír Lukeš se synem Davidem
a spolu vyzdili několik metrů
opěrné zdi u příjezdové komunikace. Ve dvou již opravených
místnostech, tedy v bývalé prádelně a konírně, provedl novou
elektroinstalaci pan Pavel Šapovaliv se synem Matějem. Terén před vchodem do pivovaru
byl za mnohá desetiletí zaplněn
cca 20–25 metry krychlovými
různorodého materiálu. Jeho
odbagrování se ujal pan Filip

Prozraďte, s čím vším jste se
musel poprat, než mohlo podzemí dostat dnešní podobu.

Co původního stálo za zachování a opravy, co návštěvník
nemůže přehlédnout?
„Nové omítky a výmalba ve
vstupní chodbě a dalších třech
místnostech. V ostatních důkladně vyčištěných místnostech jsou
odborně zakonzervovány původní omítky tak, aby už dále nedegradovaly. Ta místa, kde hrozilo
odpadnutí omítky, jsou zafixována. Místa s vypadaným nebo zbytečně ubouraným zdivem byla
opravena. Rovněž byla pečlivě
vyčištěna dochovaná původní
cihlová dlažba. Muselo se nahradit devět původních oken, která
se nedochovala. Devět dveřních
otvorů bylo osazeno novými
dvoukřídlými a jednokřídlými
dveřmi. Jedny vchodové dveře
byly zrestaurovány a druhé byly
nahrazeny novými, vyrobenými
jako přesná kopie původních,
které už nešly opravit. Tyto prostory byly úmyslně ponechány
víceméně v původním stavu,
v jakém byly před sto padesáti
lety opuštěny po ukončení výroby piva. Každý návštěvník ocení
i krásně provedené a zachované
klenby. Tyto renesanční a barokní prostory získaly tak punc nefalšované původnosti a vědomí
dalšího zachovaného kulturního
dědictví zde v Nižboru. Možná
jsou i polem pro možný příští
archeologický průzkum. Jistě
omluvitelnou výjimkou je nové
čisté sociální zázemí. Za velkou
pochvalu určitě stojí, že veškeré
výdaje za materiál a provedené
práce byly hrazeny z rozpočtu
obce po konzultacích s jejím vedením.“
Proslýchá se, že by se pod těmi
starobylými klenbami v překvapivě velkých sálech mohl
vybudovat jakýsi kulturní
stánek, sloužící k výstavám
a dalším kulturním aktivitám. Stal by se neokoukaným
poutním místem pro místní
i přespoláky a turisty. Jaký je
záměr obce?
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„Využití přízemí, respektive
suterénu, k stálým i příležitostným každoročním výstavám se
přímo nabízí. První vlaštovka už
je na obzoru. Od začátku června
tam pro dospělé a i pro děti bude
připravena zajímavá výstava.
Další podobné kulturní akce jsou
ode dneška v rukou případných
zájemců o prezentaci. V obci
žije hodně šikovných tvůrců,
hodně majitelů unikátních předmětů, hodně malých i velkých
výtvarných umělců. Ode dneška
už mají ve stánku pod školou se
svými nápady šanci.“
Na co byste chtěl veřejnost
nažhavit jako na nové překvápko?
„Mám v hledáčku ještě několik
dalších zajímavých lokalit, kterým
bych se velmi rád věnoval. Ale
všechny takové projekty jsou přímo závislé na financích a situace
obce nevypadá v příštích letech
nijak růžově. Chtělo by to najít nějaký hodně vzácný poklad a pak to
můžeme rozjet.“
Nepochybuji, pane Jaromíre
Pecko, že vám současná i budoucí generace nižborských občanů

a návštěvníků z okolí bude vděčna
za vaši píli a vytrvalost při vybudování tohoto kulturního stánku.
Bez vás by unikátní podzemí naší
školy zůstávalo nadále bez využití,
zasuto stoletým odpadem a zapomněním… Návštěvníků přišlo kolem tří set, a to nejen z Nižbora, ale
i ze Stradonic, Žloukovic, i z Berouna a okolí. Zvláště pro absolventy zdejší školy bylo posezení
s pohárkem dobrého piva vítanou
příležitostí k zavzpomínání na staré zlaté časy jejich dětství.
Zkrácený text Jan Lukeš

P

rostřednictvím tohoto článku se připojujeme za všechny spokojené návštěvníky s velkým poděkováním všem, kteří se
na rekonstrukci prostor podíleli.
Všem jmenovaným řemeslníkům
a osobám, a zejména panu Jaromírovi Peckovi za neskutečné
množství práce a energie, které
do úklidu, oprav a rekonstrukce
prostor věnoval, a nakonec panu
Romanu Veverkovi a personálu
z restaurace U Lípy za skvělé
občerstvení a výborný 12° Nižborský ležák.
OÚ Nižbor

Srdečně Vás zveme na
návštěvu stálé expozice
skřítků, které s láskou vytvořila Jana Kotherová.
Expozice SKŘÍTEČKOV
je umístěna v prostorách bývalého pivovaru Nižbor. Je
určena všem, kteří občas rádi
sní a mají rádi laskavý humor.
V podobách mnoha desítek
skřítků si jistě najdete toho,
který i Vás přenese do světa
lesních skřítků.
Expozice bude otevřena od
11. 6. 2022 vždy v sobotu a neděli od 10:00 – 12:00 a 13:00 –
16:00. V červenci a srpnu vždy
úterý až neděle od 10:00 –
12:00 a 13:00 – 16:00.

Divadelní soubor NA ROHU U NÁS zve na novou komedii
Jedna plánovaná vražda,
jedno neplánované přátelství. Přesně tak by se dala
charakterizovat nová a moderní černá komedie plná
zvratů, kterou pro vás nazkoušel nižborský divadelní
soubor NA ROHU U NÁS.
Jean-Charles navede svou
naivní milenku Gigi, aby se
zbavila jeho manželky Barbary. Všechno by mohlo dopadnout podle plánu, kdyby se ale
Barbara, slavná spisovatelka,
nechtěla zabít sama. Ovšem
ani jedna z žen by se nesměla
dozvědět, že Jean-Charles má
ještě další milenku, což z obou
žen vytvoří nerozlučné spolubojovnice a zvláštní soused Gildas
tomu moc nepřidá. V tomto duchu probíhá celá hra našeho nižborského divadla, kterou vám
představí 10. a 11. června při
slavnostních premiérách vždy
od 19 hodin v prostorách sálu
obecního úřadu. Pokud v těchto
termínech nebudete mít možnost představení navštívit, chystají se pro vás i reprízy.
Nižborský soubor vám již
předvedl několik her, ať to byla
Horníčkova komedie Dva muži

v šachu, nebo psychologické
drama Equus, a také rozsvěcení
vánočního stromečku, které bohužel v souvislosti s pandemií
nyní nebylo možné realizovat,
ale jejich plán žít v naší obci
kulturně neutichá. V nové komedii můžete vidět naše nižborské sousedy, jako je Magdalena
Hučková a Jan Rudovský, které
doplňují další herci z blízkého
okolí naší vesničky. Otto Weiss,
zakladatel divadelního spolku,
se tentokrát ujal pouze producentské a režijní role a spolu
s Romanem Veverkou, který je
produkčním tohoto díla, pro vás
toto celé představení připravili
společně s celým tvůrčím týmem za laskavé podpory naší
obce a MAS Mezi hrady. Tvůrci
věří, že po dlouhém odloučení od kultury se rádi společně
setkáme při příjemném večeru
s divadlem. Sál bude ve stolovém uspořádání, abyste si mohli
večer užít zcela podle svého.
Herci vám touto komedií zajisté
vykouzlí úsměv na tvářích a poskytnou vám odreagování. Věříme, že večer s divadlem pro vás
bude příjemný, neboť jak tvrdila Meda Mládková: „Přežije-li
kultura, přežije národ.“ Dovolu-

jeme si vás ještě upozornit, že se
v představení občas kouří a vyskytují se obnažené části těl.

Vstupenky je možné zakoupit
on-line na webových stránkách
www.narohuunas.cz.
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Nižborští zahrádkáři
bilancují a informují
V loňském roce jsme se opět rozhodli, stejně jako v roce 2020, nepořádat naši tradiční výstavu na zámku. Důvodem byl, jak je známo,
koronavirus. A proto se naše aktivity omezily jen na jednu přípravnou
schůzi, kde jsme naplánovali zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech.
Tento zájezd se uskutečnil 10. září, za krásného slunečného dne, a našich 20 členů si zájezd moc užilo.
Chtěli jsme na podzim pro naše občany uspořádat alespoň pestrý
jarmark z výrobků našich členů na sále obecního úřadu, ale opět se
nám do cesty postavil velký nárůst covidové nákazy. A tak, jak rychle
jsme jarmark vymysleli, ještě rychleji jsme ten nápad museli zrušit.
Letošní rok začal pro nás již více optimisticky v březnu výroční
členskou schůzí, které se zúčastnilo 50 našich členů. Přítomni byli
také starostka obce paní Zusková a zástupce ÚZ v Berouně pan Sedláček. Oba kladně zhodnotili naši dosavadní práci a popřáli nám hodně
úspěchů do práce budoucí. Členové byli obeznámeni s činností svazu,
projednali jsme některé organizační otázky, a nakonec jsme potěšili
naše chuťové buňky dobrým občerstvením.
Letošní předvánoční výstavu bychom moc chtěli uskutečnit a navázat tak na mnohaletou tradici, ale zatím je teprve jaro, a tak jsme
ještě opatrní a nechceme nic uspěchat.
Na sobotu 11. června 2022 připravujeme zájezd na zámek Veltrusy, kde se bude konat výstava růží. Bude možnost prohlédnout si
zámek a zámecký park. Odjezd autobusu ze zastávky u mostu je v 8
hodin. Zájemci se mohou přihlásit u:
paní Hlaváčkové: tel. 725 517 471, paní Vosykové: tel. 736 153 566,
paní Nejedlé: 724 851 063 /krejčovská dílna na návsi/
Pro nečleny svazu je cena za dopravu 150,– Kč.
Zveme Vás srdečně, pojeďte s námi na výlet. Zahrádkáři Nižbor

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRADONICE
pod záštitou OÚ Nižbor u příležitosti

„130“

výročí založení sboru pořádá ve Stradonicích oslavu, která se bude konat

9. července 2022.
Program:
- 12:30 hodin slavnostní pochod s položením věnce u pomníku padlých na návsi
- 13:00 hodin vystoupení „Berounské šestky“
- 18:00 hodin taneční zábava – sál TJ Hradišťan ve Stradonicích
- v průběhu odpoledne bude pro všechny zájemce otevřena výstava o historii SDH
Stradonice v prostorách sálu TJ Hradišťan, na návsi bude k vidění historická i
současná hasičská technika a technika užívaná Policií ČR, ukázka práce Městské
policie Beroun a vystoupí taneční skupina „Stradonický plamínek“.
Občerstvení zajištěno.
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Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu:
dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.
Provoláním těchto slov staré masopustní písně z úst
principálky Walérie Herega se do Stradonic vrátil masopust. Stalo se tak 12. března s požehnáním paní starostky a za přítomnosti velkého počtu masek. S klíčem
od vesnice a slibem, že se budeme veselit, tancovat
a radovat, ale také po sobě vše uklidíme a Stradonice
vrátíme v nezměněném stavu, vyrazil průvod masek od
shromaždiště pod lávkou do vsi.
Masopust, lidově fašank nebo jen obecně karneval
se neobejde bez přítomnosti muzikantů. Již několik let
nás s harmonikou v průvodu doprovází pan Ludvík Bukáček. V každém stavení, kde harmonika zazněla, jste
mohli vidět nejrůznější taneční dvojice. Tradičně medvěda, který vyzval k tanci hospodyni, a k nim se přidaly
letos housenky, masařky, vánoční stromeček, kostry,
cikánky, ježibaby, princezny i popelářská četa, která do
svých popelnic poctivě uklízela odpadky, abychom dodrželi slib daný paní starostce.
Svému slibu jsme dostáli! Průvod veselících masek
prošel za krásného slunečného počasí obcí od zmíněného shromaždiště pod lávkou, dále do ulic směrem
na Hýskov, pokračoval na zastávku u kostela a svoji
cestu zakončil na návsi ve Stradonicích. Průchod obcí
byl sice u konce, ale naše veselí pokračovalo dál. Kdo
měl ještě sílu a chuť soutěžit, přišel si zde na své. Harmoniku vystřídala reprodukovaná hudba doprovázející
dětské soutěže, z nichž si všichni soutěžící odnesli nejen
ceny, ale také upomínkovou medaili letošního ročníku
masopustu.
Hospodyně nezůstaly doma a své pohoštění přinesly
právě sem. Stoly byly plné nejrůznějších dobrot, nealko
nápojů pro malé účastníky a trochy toho ostřejšího pro
dospělé masky.
Pestrost, množství a nápaditost masek v zastoupení
dětí i dospělých byla krásnou ukázkou toho, že umíme
a chceme držet tuto tradici.
Rádi bychom závěrem poděkovali vám všem, kteří
jste tento ročník pomohli tvořit společně s námi. Ať už
konkrétní pomocí, svou účastí v průvodu, otevřením
svých domovů, příspěvkem, nebo jen milým úsměvem.
Díky vám všem nebude letošní masopust jen krásnou
vzpomínkou, ale tradicí, kterou se nám snad podaří předávat dál našim dětem.

Žloukovické máje s Českou besedou

V sobotu 21. května se konaly ve
Žloukovicích již podesáté staročeské
máje. Po zapletení krále a položení kytice k pomníku padlých se májový průvod
v krojích vydal po vsi, aby v jednotlivých
staveních byly vyvedeny k tanci hospodyně. Jak velí tradice, byli májovníci všude
bohatě pohoštěni, hospodyně se zahanbit
nenechaly. Novým prvkem letošních májů
bylo tančení České besedy na návsi před

králem. Šestnáct nadšenců trénovalo tento tanec více jak půl roku a zdá se podle
reakce obecenstva, že se ho zhostili velmi
zdařile. Beseda se ve Žloukovicích tančila
naposledy před více než čtyřiceti lety, několik tehdejších „besedníků“ se účastnilo
i nynějšího nácviku. Všichni měli radost
z obnovení staré tradice, která k pořádání
májů neodmyslitelně patří.
Jiří Záhorka, KPŽ
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Jaké bylo jaro v Mateřské škole Sluníčko
Po dvou letech, kdy nás svírala různá
omezení, jsme si konečně mohli užít výlety a divadelní představení. A že jsme se do
toho dali!
Nejprve jsme jeli do Prahy na operu Čert
a Káča v podání sólistů Státní Opery Praha. Připravili pro nás zkrácené představení
upravené pro školní a předškolní věk, takže
děti měly možnost seznámit se s tvorbou Antonína Dvořáka v opravdickém divadle.
Velikonoce v Čechově stodole
Na Škaredou středu už tradičně jezdíme
do Čechovy stodoly u Příbrami, kde se děti
seznamují s lidovými zvyky. Děti z naší
mateřské školy zde zazářily svými znalostmi, za které by se nemusel stydět ani žádný
školák. Všechno rozkvétalo, králíci a slepice
nás zvědavě pozorovali a děti si v místní dílničce vyrobily velikonoční dekorace.
Divadelní představení Nejvzácnější věc
pod sluncem v podání divadla Krab nám
ukázalo, že to, na čem na světě opravdu záleží, je láska a přátelství.
Děti z mateřské školy dostaly krásný dárek od rodičů kamarádky ze školky, od manželů Víchových - objednali pro nás hudební
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představení plné zajimavých hudebních nástrojů, jako je ukulele, kytara, bubny a různé
další rytmické nástroje. Bylo zajímavé sledovat, jak se naše známé písničky s každým
hudebním nástrojem proměňují. Děkujeme!
ZOO v Plzni
Pak už nás čekal zlatý hřeb letošního
jara - velký výlet do ZOO Plzeň. Počasí nám
přálo a milá paní průvodkyně nám vyprávěla
spoustu zajímavostí o zvířatech Afriky. Žirafy, nosorožec či guerézy vypadali, že jsou
rádi, že nás vidí, krokodýli spali a kolem nás
poletovali exotičtí motýli. Děti se zvláště
těšily na jedovaté hady a i když byla všude
spousta živých hadů, jedním z nejobdivovanějších exponátů byla hadí kostra. Na závěr
se role otočily: dorazili jsme k prázdnému
výběhu šimpanzů, kteří okamžitě přiběhli,
jen co nás uslyšeli. Zvědavě nás pozorovali
a malé šimpanzí děťátko se před dětmi předvádělo, jak mohlo a houpalo se na liánách
jako na pouti.
Městská policie si pro nás připravila zajímavou a poučnou přednášku o bezpečnosti. Vyprávěli nám o práci policistů a nechali
nám prohlédnout auto, uniformy a dokonce

i pistoli a obušek. Pak jsme měli velký nácvik přecházení a na závěr nám pustili i sirénu.
Mezinárodní den včel se vydařil. Opět
bylo krásné počasí a přijely k nám dámy
z MAS Mezi hrady, s nimiž jsme si vyrobili
hmyzí domeček. Zahráli jsme si na včelky
a děti si domů odnesly vlastnoručeně vyrobená tykadla.
Co nás čeká?
Tím však jaro nekončí, takže hned nazítří
nás čeká Den dětí a her na Zámku Nižbor.
Dětský den budeme letos slavit hned dvakrát, příští týden nás totiž čeká letecký den
se sovami a dravci na školní zahradě. Do
konce školního roku se ještě těšíme na přednášku o myslivosti a hasičský den.
Zápis aneb jak to dopadlo
K zápisu na nový školní rok se nám letos
sešlo 28 přihlášek. Mohli jsme přijmout 22
dětí a všechny místní děti byly přijaty.
Přejeme krásné prázdniny a moc se na
vás těšíme v září!
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Krátce ze Základní školy Nižbor

Milí čtenáři,
letní prázdniny se nezadržitelně blíží a my
vás naposledy v tomto školním roce zveme na
pomyslné listování vším, co se od našeho posledního setkání nad stránkami Nižborských
listů ve škole událo a co nás během následujících týdnů ještě čeká.
Možná někteří z vás zaznamenali, že jednou
za týden časně ráno stává na zastávce U Lípy
zájezdový autobus. Nečeká dlouho, po pár minutách se naplní našimi třeťáky, čtvrťáky a páťáky, aby je odvezl na oblíbený kurz plavání do
berounské Tipsport laguny. Jsme rádi, že i žáci,
kteří se kvůli uzavřeným bazénům v minulých
dvou ročnících nemohli plaveckých kurzů
účastnit, nepřijdou zkrátka a jako neplavci naši
školu rozhodně opouštět nebudou.

Nejen plavání, ale i další aktivity se k nám
po dvouleté odmlce opět vracejí a ujímají se
i nové, výuku obohacující nápady. Z obnovených aktivit jmenujme hokejbalová utkání základních škol v Berouně, na kterých naši žáci
rozhodně nemohli chybět! Tentokrát odtamtud
přivezli dva poháry, oba za krásné třetí místo.
Nanovo se rozbíhají zájmové kroužky. Dveře
školy se otevírají zajímavým hostům a i my
můžeme volněji organizovat různé výlety za
hranice známého prostředí.
Začátkem května jsme ve škole přivítali
pracovníky záchranné stanice sov s jejich opeřenými svěřenci. Děti měly jedinečnou příležitost dotknout se jemných peříček sov a soviček, které v důsledku převládajícího způsobu
zemědělského hospodaření z naší přírody už
téměř vymizely. Třeba se v budoucnu mezi našimi bývalými žáky najdou odhodlaní země-

dělci, kteří se energicky zasadí o znovuoživení
našich „unavených“ polí… Ekologický náboj
měl i nedávno uskutečněný „včelí den“, za jehož uspořádání vděčíme zejména paní učitelce
Novákové ze třetí třídy. Děti napříč všemi ročníky vytvořily smíšené týmy, aby si společně
zasoutěžily a zároveň se dozvěděly množství
zajímavostí ze světa včel, například i to, jak život těchto malých tvorečků úzce souvisí s tím
naším.
A co se děje ve školní družině? Za všechna
tvořivá a zábavná odpoledne jmenujme třeba
populární „čarodějnice“, které děti společně
s paními vychovatelkami oslavily hrami a soutěžemi, všichni samozřejmě v originálních
převlecích. S pohádkou „Jak se Miska vdávala“ zavítalo do družiny divadlo z Příbrami.
Na dohled je výlet do Koněprus anebo
oblíbená diskotéka ke Dni dětí.
Než se školou rozezní poslední
předprázdninové zvonění, přeneseme
se ještě o několik staletí zpět k počátkům české státnosti. „Po stopách svaté
Ludmily“ je název vzdělávacího programu pro děti základních škol, který
se v těchto dnech koná na Tetíně. I my
se tam s našimi třídami vypravíme.
Již podruhé nás navštíví pan Janeček
se svou unikátní sbírkou tahacích harmonik. Na některé z nich si děti samy
zahrají! Společně chystáme výstavu
žákovských výtvarných prací.
V naší škole se toho děje mnoho
a výčet všech aktivit by byl dlouhý.
Jmenujme ale ještě jednu, pro děti tak
významnou událost, a to je Mezinárodní den dětí. Na naše děti čekalo překvapení na Panské louce, kde dobrovolní
hasiči ze Žloukovic připravili bohatý, pestrý a rozhodně velmi zábavný
a zároveň poučný program. Tímto jim
chceme za realizaci této akce veřejně
poděkovat.
Téměř v úplném závěru školního
roku se děti mohou opět těšit na již
osvědčenou zmrzlinovou show. A ještě
jednu potěšující informaci vám chceme předat:
v brzké době budete mít příležitost seznámit
se s prvním číslem školního časopisu „Duhovka“, k jehož vydání se pod odborným vedením
patronky čtenářské gramotnosti naší školy
paní Jany Poncarové již po několik týdnů pravidelně schází žákovská redakce, kterou organizuje a svými nápady obohacuje maminka
našich žákyň, paní Strnadová. Časopisu a jeho
tvůrcům přejeme úspěšný start a mnoho nadšených čtenářů z řad dětí a možná i mimo ně!
Podrobnosti a informace o jednotlivých aktivitách najdete na webových stránkách školy
www.zsnizbor.cz.
Přejeme vám vydařené prázdniny, klidný
čas dovolených a prvního září se těšíme s našimi prvňáčky a s ostatními dětmi opět na shledanou v naší nižborské škole.
Zaměstnanci ZŠ Nižbor
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Vydařená akce Ukliďme svět ve Žloukovicích

Na začátek dubna jsme naplánovali úklid staré lesní skládky v úvozové cestě v lese za hájovnou. Protože ten den bylo velmi chladno, tak se
většina z těch, kteří přislíbili účast omluvilo. Nakonec se ale sešlo alespoň devět statečných a dali jsme se do vytahování starého nepořádku, co do
lesa nepatří. Odpad jsme nejprve třídili na hromady, zvlášť plasty, sklo, kovy a pak zbývající odpad. Posléze jsme odpad nandali do připravených
pytlů a pak autem odvezli kovy do šrotu k hasičům, sklo do kontejneru na sklo a žluté pytle s plastem na sběrné místo. Kuriozitou mezi odpadem
byly kdysi používané pytlíky na mléko, na kterých byl ještě zachován nápis a tak můžeme doložit že litr polotučného mléka stával 2 Kčs. Také
vidíme, že to čeho se chceme zbavit do přírody nepatří a zůstává tam tak odpad po dlouhou dobu a hyzdí naši přírodu. Děkujeme všem kteří dorazili
pomoci a těšíme se, že akci ještě zopakujeme až bude hezčí počasí.
Alena Šťovíčková ZO ČSOP

n Retro odpad z dob minulých zůstal v lese
téměř netknutý.
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n Nejvíc bylo při úklidu sesbíráno starého
skla

n Pečlivý úklid staré lesní skládky ve Žloukovicích.
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n Vstavač osmahlý

n Vstavač nachový

n Prstnatec májový

Krása divokých orchidejí v okolí Nižbora
Ačkoliv orchideje má většina lidí spojeny spíše s exotickými květy nebo pěstovanými druhy prodávanými v květinářství, můžeme
i v okolí Nižbora některé tyto kvetoucí krásky najít. Orchideje vždy přitahují pozornost, a to právem, protože jsou většinou součástí
zachovalých partií naší přírody. Často za zachování podmínek pro růst vděčí orchideje i činnosti člověka, protože jsou to typické druhy
extenzivních pastvin, luk nebo světlých lesů.
Představme si tedy alespoň čtyři druhy orchidejí, které bychom mohli najít při svých
kratších či delších procházkách přírodou
v okolí Nižbora. Českou největší orchidej
vstavač nachový bychom měli hledat někde
v křovinách, světlejších lesích nebo na okrajích lesa. Dorůstá obvykle výšky 40–60 cm,
ale může dosáhnout až 90 cm výšky. Monumentální je i jeho květenství, které může být
až 16 cm dlouhé. Rostlina je to vytrvalá, přezimují podzemní hlízy, ze kterých nejprve vyroste přízemní růžice listů a teprve později lodyha s květenstvím. Semena jsou velmi malá,
je to vlastně takový prach. To má výhodu pro
jejich šíření větrem, kdy může dojít k přenosu
na velké vzdálenosti. Nevýhodou je však to,
že semeno nemá téměř žádné zásobní látky
a není schopno po vyklíčení začít samostatně
růst, protože neumí využívat sluneční energii
k růstu, jako je to běžné u všech zelených
rostlin. Po vyklíčení semene vznikne speciální útvar, který musí být vyživován jinými
organismy – roste v symbióze se speciálními
druhy hub. Právě toto období, kdy houba dodává vyklíčené orchideji energii a živiny, je
rozhodující pro to, aby později již orchidej
mohla začít fungovat jako ostatní zelené rostliny a vyrábět si energii sama ze světla. Pokud se tedy semeno po svém dopadu na půdu
nepotká s danou houbou, nemá šanci vyrůst
v dospělou rostlinu. Šíření orchidejí je tedy
závislé na kvalitě prostředí, a pokud v půdě
houby potřebné pro jejich klíčení zničíme,
nemají orchideje šanci se šířit. V dospělosti
už není vzájemná existence orchideje a její
houby nezbytná. Znalost tohoto procesu při
klíčení orchidejí vysvětluje i to, že najít or-

chidej v přírodě není úplně snadné. Vždyť vývoj ze semene až po kvetoucí rostlinu může
trvat i několik let, po tuto dobu pak unikají
naší pozornosti. Ale i u dospělých orchidejí
si musíme zvyknout na jejich vrtošivé chování: rostlina nemusí kvést každý rok, a tak
když přijdeme na místo, kde jsme orchideje
nacházeli běžně, může se stát, že je nenajdeme. Naopak můžeme najít orchidej i na
místech, která procházeli řadu let zkušení
botanici a orchideje zde nenalezli. V tom je
právě hledání orchidejí takovým malým dobrodružstvím, při kterém nesmíme dělat unáhlené závěry. V okolí Nižbora můžeme nalézt
také okrotici bílou, ta roste na podobných
stanovištích jako vstavač nachový – je sice
menší, ale její slonově bílé květy jistě každého obdivovatele krásy květin zaujmou. Pokud
bychom chtěli najít další druhy, je potřeba jít
na vlhké louky, tady pokud máme štěstí, se
můžeme potkat s prstnatcem májovým nebo
vstavačem osmahlým. Můžeme tak porovnat
rozdílnou krásu domácích orchidejí a radovat se z toho, že žijeme v kraji, kde se dají
v přírodě tyto vzácné květiny najít kousek od
našich domovů.
V okolí Nižbora se vyskytovala ještě jedna orchidej, a sice vstavač kukačka, rostlina
typická pro pastviny a přirozené trávníky.
Bohužel na jediné lokalitě došlo opakovaně
k jejímu přerytí divokými prasaty, která tyto
orchideje vyrývají pro jejich podzemní hlízy.
Již několik let zde nebyl nalezen ani jeden
kus této rostliny, a tak můžeme jen doufat, že
přece jen někde ve skryté formě přežívá a že
se zase vrátí na svá stanoviště.
Jaroslav Obermajer

n Okrotice bílá
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Fotbal - SK Nižbor

Nejmladší generace nižborských fotbalistů(a fotbalistek) - mužstvo starší přípravky SK Nižbor - trenéři Matějka, Bouzek. Lili Jůnová, Matěj Matějka, Nikolas Wilitzer, Michal Svoboda, Tomáš Bartek,
Jan Bukovský, Jakub Cvejn, Adam Doucha, Ondřej Bouzek, Marek Malý, Oliver Neumann.

Jarní část fotbalových soutěží ročníku
2021/2022 pomalu vrcholí. SK Nižbor má
v akci čtyři mužstva – A mužstvo, starší žáci
a starší přípravka hrají okresní přebor, B mužstvo startuje ve IV. třídě.
S umístěním a výsledky jednotlivých
týmů vás seznámíme v příštím vydání Nižborského listu.
Do dalšího soutěžního ročníku 2022/2023
chceme opět přihlásit všechna uvedená mužstva. U mládežnických kategorií (zejména
u starších žáků) bychom potřebovali posílit
realizační tým. Případní zájemci se mohou
ozvat na tel. 724747253.
Chceme vás také pozvat na další ročník
Memoriálu Ladislava Krabce, který se bude
konat v sobotu 13. 8. 2022 v areálu Za rybníky.
Za SK Nižbor Pavel Hučko, sekretář

ZAŽIJ ATMOSFÉRU TOUR DE FRANCE OPĚT I V NIŽBORU

L‘Etape Czech Republic by Tour de France je cyklistický závod pro veřejnost, který umožní zazávodit si ve stylu cyklistických profesionálů
a užít si unikátní atmosféru legendární Tour de France. Zároveň je to oslava, svátek, festival cyklistiky, pro všechny malé i velké fanoušky
Staré dámy. Letošní hvězdy pelotonu Martina Sáblíková, Andy Schleck a Ján Svorada projedou 11. června i Nižborem!

Nižborské fyziofitness lekce 2x týdně v sokolovně
2 x týdně v nižborské sokolovně (od 19 hodin pondělky a středy). Lekce vedené Fitness trenérkou se znalostí funkční
anatomie a vad držení těla. Pracuje s nastavením pohybových vzorů, které naučí i úplně pohybové laiky. Využívá efektivní a zdravé pozice s provázáním různých svalových skupin. Předností
je individuální přístup i ke zdravotním indispozicím jednotlivých klientů.
Rezervace: www.fitereza.com, tel: 777 252 439
Specializace:
- Certifikovaná DNS instruktorka (pracuji pro Centrum pohybové medicíny
Pavla Koláře)
- Osobní a skupinová fitness trenérka – zaměření na zdravý způsob cvičení,
specializace ženy
- Pohybová diagnostika a dysbalance
- Kineziotejping, sportovní a rekondiční masáže
Další informace jsou dostupné na: FB: https://www.facebook.com/fitereza/,
IG: https://www.instagram.com/fitereza/, YouTube: Fitereza
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: podatelna@obecnizbor.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek
Dolejš n vychází v nákladu 900 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 8. 2022
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