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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo letošního Nižborského listu. Ve všech vydáních jsme se Vás snažili informovat o dění v obci nebo
Vám připomenout něco z její historie. Děkujeme Vám za Vaše příspěvky, připomínky a náměty, které jste nám zaslali.
Za celý obecní úřad a jménem všech zastupitelů Vám přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pak hodně
zdraví a štěstí.
Kateřina Zusková, starostka a Pavel Hučko, místostarosta

Krásné a nápadité tvoření našich školáků
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PROVOZNÍ DOBA
na Obecním úřadě Nižbor
v době vánočních svátků

Poslední úřední den v letošním roce
je pondělí 21. 12. 2020. Obecní úřad
bude pro veřejnost opět otevřen od pondělí 4. 1. 2021.

Betlém na zámku

O letošních Vánocích budete mít možnost
se podívat do místního kostela Povýšení sv.
Kříže na zámku na vystavený betlém.
Otevřeno bude 24. 12. 2020, 25. 12. 2020
a 31. 12. 2020, v novém roce pak 2. 1. 2021,
v době od 14,30 – 16 hodin.
Během Vánoc bychom také rádi pro veřejnost nechali přístupnou místnost vedle kostela, kde si budete moci odpočinout a vychutnat
trochu vánoční atmosféry, kterou tam pro vás
připravíme.
Prosíme, abyste v případě, že se vás tam
sejde větší počet, dodržovali všechna platná
epidemická nařízení.

V říjnu letošního roku byla dokončena výsadba nových stromů v obci Nižbor. Tato
akce byla podpořena dotací z Ministerstva ŽP ČR. Foto zachycuje některé nové stromy
na Panské louce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Box zásilkovny

V centru naší obce (vedle provozovny krejčovství) byl nainstalován Z-box od firmy Zásilkovna. Občané si mohou svoje zakoupené
zboží v e-shopech nechat zaslat do Z–boxu
a prostřednictvím mobilní aplikace a chytrého telefonu také vyzvednout.
Více informací na www.zasilkovna.cz

UPOZORNĚNÍ
pro majitele psů

Upozornění pro majitele psů

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu sídelní zeleně a vytvoření příjemného
prostředí ve třech lokalitách obce Nižbor (zámek, parkoviště a hřiště u Berounky).
Cílem je navýšit podíl veřejné zeleně, dosáhnout vyváženějšího efektu lokality
a přispět k nastolení biologické rovnováhy v území.
Celkové způsobilé výdaje: 569 171 Kč
Dotace EU: 341 503 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 227 668 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Nižbor

Poplatky za psy na rok 2021 je třeba uhradit v termínu leden–březen
ČISTOTA
2021.
VODY

Poplatky za psy
na rok 2021 je třeba
uhradit v termínu leden – březen 2021.
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Opravy zámku

I v letošním roce pokračovaly opravy na
zámku. S pomocí dotace ze Středočeského kraje a Ministerstva kultury byla dokončena 3. etapa opravy střech, krovů a podlah na jihozápadním křídle zámku. V příštích letech na nás čeká
oprava celého severozápadního křídla.
V prostorách vedle kostela byly zahájeny
restaurátorské a stavebně historické průzkumy včetně statického zajištění klenby nacházející se v těchto prostorách. I zde se bude
v příštím roce pokračovat.
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prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Sbor dobrovolných hasičů Stradonice uspořádal dne 5. září již 22. ročník soutěže v hasičském sportu „O putovní pohár na Berounce“.
Jako tradičně se konal u řeky Berounky v obci
Stradonice. Oproti nízké účasti v předchozím
ročníku se letošní soutěže účastnilo celkem 6
družstev mužů a 3 družstva žen.
Soutěže se kromě domácího soutěžního
družstva zúčastnili zástupci sborů Otročiněvsi,
Žloukovic, Hýskova, Malých Přílep a Věšína

O putovní pohár na Berounce
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Podpořte
novoroční Tříkrálovou sbírku!
Středočeského kraje.

S příchodem vánočních svátků se blíží i Tříkrálová sbírka, která u nás v obci má již několikaletou tradici. Díky štědrosti dárců se v pokladničkách z naší obce vždy nasbírala úctyhodná finanční
částka. V novém roce bude Tříkrálová sbírka probíhat od 1. 1. 2021 do 14. 1. 2021, a pokud se
nějak nezmění epidemická situace, bude moci venkovní koleda probíhat normálně, pravděpodobně
v rouškách a za použití ochranných prostředků. Takže někdy v této době budete určitě moci potkat
tři krále i u nás v obci. Proto vás moc prosíme – buďte k nim štědří a obdarujte je do kasičky. Vybrané peníze jdou na dobré účely a moc pomáhají. Děkujeme.
Obec Nižbor

v kategorii mužů. Ženy byly zastoupeny družstvy ze Žloukovic, Malých Přílep a Malých Přílep Modrých.
Soutěž samotná se opětovně skládala ze
dvou částí, a to štafetového běhu a požárního
útoku. Tuto zahájil velitel sboru František Votruba krátce po deváté hodině ranní. Přivítal
všechny přítomné, upřesnil pravidla soutěže
a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci. Mnoho sportovních úspěchů všem zúčastněným popřála starostka obce
Nižbor Kateřina Zusková. Obec Nižbor se i na
tomto ročníku významně podílela při zajištění
zázemí této soutěže.
Družstvu Stradonic se letos nepodařilo obhájit vítězství a navázat tak na sedm předchozích
vítězných ročníků a skončilo na pěkném druhém
místě. Prvenství si v kategorii mužů krásným
výkonem zajistilo družstvo z Malých Přílep.
Třetí místo obsadili kamarádi z Věšína u Příbrami následovaní kamarády z Otročiněvsi, Hýskova a Žloukovic. V ženské kategorii zvítězilo
družstvo Malých Přílep, druhé byly hasičky ze
Žloukovic a na třetím místě se umístilo družstvo
Malých Přílep Modrých.
Sportovního ducha a dobrou náladu z příjemného setkání s ostatními kamarády hasiči
nepokazil ani odpolední vydatný déšť. K dobré
náladě jistě přispělo i občerstvení, které bylo pro
diváky i soutěžící přichystáno v průběhu i po
ukončení soutěže.
SDH Stradonice
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Integrace Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020
Ke konci roku 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek
a 8 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID. V celé oblasti Berounska a Hořovicka již budou všechny regionální autobusové linky zapojeny do systému PID, a to včetně linek do Prahy či MHD Beroun – Králův Dvůr a Hořovice. Jízdní doklady
PID tak bude možné použít na celou cestu bez ohledu na zvolený dopravní prostředek (vlak, autobus, místní MHD i pražská MHD).

Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním
dispečinkem. Na všech linkách v oblasti bude
platit pásmový a časový tarif PID s možností
využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného
platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní
aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří
cestující zejména při pravidelném dojíždění.
Změny se dotknou celkem 110 měst a obcí ve
Středočeském i Plzeňském kraji.
Zlepšení v oblasti Berounska
Zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun, Autobusové nádraží z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované
železniční linky R16 a S7
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n Linky jsou koncipovány jako průjezdní model, čímž umožňují lepší spojení obcí s nákupními možnostmi i centrem Berouna.
n Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze
území.
n Častější a pravidelnější spojení z oblasti
Berouna a Králova Dvora na železnici, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě
mimo školních spojů).
n Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední spoje).
n Sjednocení městské a příměstské dopravy
v jeden celek.
n Zřízení vyčkávání spojů místních autobusových linek na páteřní dopravu.
n Zlepšení koordinace jednotlivých linek
v oblasti.

n Zajištění četnějšího přímého spojení Zdic
a Králova Dvora na Prahu.
n Zlepšení obsluhy Hostimi.
n Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.
MHD Beroun – Králův Dvůr
V rámci integrace autobusových linek budou všechny stávající linky MHD zapojeny
do systému PID a nahrazeny regionálními linkami. Na všech linkách v Berouně a Králově
Dvoře bude platit jednotný tarif PID, pro cenu
jízdenky je důležité hlídat si především její časovou platnost. Nejlevnější základní jízdenka
na cestu do 15 minut stojí 12 Kč, jízdenka pro
cestování do půl hodiny stojí 18 Kč, jízdenka
s hodinovou platností pak 24 Kč. Všechny jízdenky jsou přestupní a využít je samozřejmě
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možné i ostatní jízdenky PID s delší časovou
platností. Pro pravidelné cestující na území
měst Berouna a Králova Dvora je k dispozici
předplatné pro čtvrté tarifní pásmo.
n Linku A od Nemocnice do Popovic přes Velké sídliště nahradí prodloužená linka 425.
n Linku B z Počapel přes Autobusové nádraží a Hýskov do Nižbora nahradí linka 631,
která bude z Králova Dvora nově pokračovat
přes Křižatky, Tmaň, Suchomasty a Bykoš do
Všeradic, čímž nahradí také současné linky
C14, C23 a C25. V úseku mezi Královým
Dvorem a Počaply bude linka B nahrazena
frekventovanými linkami 380, 384 a 394.
Mezi Nižborem a Žloukovicemi bude jezdit převážně školní linka 649, díky integraci
bude možné ze Žloukovic do Berouna naplno
využít vlak.
n Linku C ze Zdejciny na Jarov nahradí
jednak linka 633, která pojede ze Zdejciny
a z Autobusového nádraží bude nově pokračo-

vat přes Tetín a Koněprusy do Litně namísto
dnešní linky C17, a také linka 630, která bude
z Autobusového nádraží prodloužena přes Zavadilku na Jarov.
n Linka H z Hostimi do Berouna bude nahrazena prodlouženou linkou 425.

čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve
směru Beroun).
n 649 Nižbor, Stradonice, Náves – Nižbor,
U Lípy – Nižbor, Žloukovice (nahrazuje část
linky MHD B a linku C28; převážně školní
linka pro doplňkovou obsluhu místních částí
Žloukovice a Stradonice obce Nižbor).

Nové autobusové linky PID
n 394 Praha, Nové Butovice – Beroun –
Králův Dvůr, Počaply – Zdice (expresní linka provozovaná v pracovní dny v době zvýšené poptávky cestujících, nahrazuje především
linku C19).
n 631 Nižbor – Hýskov – Beroun, Autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty –
Všeradice (nahrazuje linku MHD B a částečně také linky C14, C23 a C25; nově navazuje
na vlaky linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou; vybrané spoje linky pokračují ze zastávky Všeradice
jako linka 638 ve směru Beroun, Aut. nádr.,

Některé změněné autobusové linky PID:
n 380 Linka je ze zastávky Beroun, U černého koně odkloněna přes Velké sídliště do
zastávky Králův Dvůr, Počaply (částečně
nahrazuje linku C20).
n 384 Nová trasa linky: Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice –
Hořovice (nahrazuje linky C20, C40, C41,
C42, spoje v původní trase nahrazeny linkami
380 a 425).
Některé zrušené linky mimo systém PID:
n MHD Beroun – Králův Dvůr: linky A,
B, C, H

Jízdné a tarif
Ceny jízdného za jednu cestu
Ceny jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou platností. Pásmové zařazení zastávek naleznete v jízdních řádech linek. Papírové jízdní
doklady PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, dále v pokladnách železničních stanic např. v Berouně, Zdicích
nebo Hořovicích. Plný sortiment jízdních dokladů PID nabízí také aplikace PID Lítačka a také jízdenkové automaty PID. Jízdné bude možné zaplatit
i z elektronické peněženky SID, jen už nebude poskytována žádná sleva.
Příklady cen jízdného na trase Praha – Beroun – Zdice – Hořovice
z / do

pásmo

pásmo

Loděnice

Vráž – Beroun,
U černého koně

Beroun, Plzeňka
/ Hlinky – Levín

Zdice

Žebrák
– Hořovice

2

3

4

5

6

centrum Prahy

P

46 Kč

54 Kč

62 Kč

68 Kč

76 Kč

Vypich / Motol / N. Butovice

0

32 Kč

40 Kč

46 Kč

54 Kč

62 Kč

Zličín

B

24 Kč

32 Kč

40 Kč

46 Kč

54 Kč

odkudkoli z Prahy
s kuponem pro Prahu

–

18 Kč

24 Kč

32 Kč

40 Kč

46 Kč

Předplatné jízdné
Pro pravidelné cestování (zpravidla častěji než třikrát týdně) se nabízí též možnost
předplatného jízdného. Nejvýhodnější bývá
je zakoupit společně s předplatným na MHD
v Praze. Ceny jízdného se řídí počtem projetých
pásem. Pro možnost využít předplatné jízdné je
potřeba mít vystavenu průkazku PID, čipovou
kartu Lítačka nebo jinou bezkontaktní kartu
kompatibilní se systémem PID Lítačka.
n Průkazka PID
Průkazku PID lze zařídit na počkání v Praze ve vestibulech metra, například na Zličíně,
Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a na
dalších prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy. Papírovou průkazku PID je
možné pořídit i v informační kanceláři ARRIVA
v Hořovicích na Náměstí Boženy Němcové.
Časové jízdní doklady (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na stejných prodejních
místech, měsíční a tříměsíční variantu též na pokladnách vlakových stanic (například v Berouně,
Zdicích nebo Hořovicích). Kancelář společnosti
Arriva, která sídlí v Plzeňské ulici, tyto kupóny
ani žádosti o vyřízení lítačky NEZAJIŠŤUJE.
n Lítačka
Čipovou kartu „Lítačka“ lze zařídit on-line nebo osobně na vybraných prodejních

místech v Praze. Místo Lítačky lze jako nosič
jízdného PID použít také bezkontaktní platební kartu nebo In Kartu ČD. Elektronické
jízdné ke kartě zakoupíte na prodejních místech v metru nebo on-line v e-shopu Lítačky bez nutnosti navštěvovat kontaktní místo
(s výjimkou cenově zvýhodněných věkových
kategorií). Nově je možné pořídit kartu Lítačka na počkání a dobít elektronické předplatní
kupony PID na pokladnách ČD v železniční
stanici Beroun.
Kdo cestuje zdarma
Děti a studenti do 26 let budou mít nově
v územním obvodu Beroun a Králův Dvůr nárok na zvýhodněné jízdné – tzn. cena je ve výši
¼ jednotlivého jízdného. Studenti starší 15 let
se ale musí při platbě prokázat studentským
průkazem či potvrzením o studiu. Zvýhodněné
jízdné platí i pro seniory od 65 do 70 let. V hromadné dopravě jízdné neplatí dítě do 6 let, musí
mít s sebou doprovod starší 10 let. S výjimkou
vlaků pak dále cestují zdarma senioři nad 70 let
a osoby ZTP.
Změny pro občany Nižboru, Stradonic
a Žloukovic
Trasy a zastávky se až na výjimky nemění.

Stávající linka B bude v jízdních řádech nahrazena linkami 631 a 649.
Bohužel ani přes připomínky obce se nepodařilo zachovat víkendové autobusové spoje do
Žloukovic. Středočeský kraj nechce financovat
do některých lokalit duplicitně autobusovou
i vlakovou dopravu.
Nové jízdní řády linek 631 a 649 budou zveřejněny na webových stránkách obce.

Důležité kontakty
Máte dotazy k jednotlivým linkám či
jízdnímu řádu?
Pište na: podnety@idsk.cz
Kde najdete potřebné informace včetně
jízdních řádů a vedení jednotlivých linek
v rámci integrované dopravy Středočeského kraje?
www.pid.cz/primestske-cestovani
Kde si mohu zažádat on-line o Lítačku?
www.pidlitacka.cz
Telefonní kontakt?
234 704 560
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Odpadové hospodářství v Nižboru

Vážení občané,
přeplněné veřejné koše na
odpad (odpadem donášeným
z domácností), čím dál tím větší
počet netypizovaných pytlů s odpadem uložených v ohrádkách na
pytle (zejména v chatařských oblastech) a skutečnost, že někteří
majitelé trvale obydlených domů
„třídí“ odpad tak, že nemají za
rok ani jeden vývoz popelnicové nádoby, nás vedl k tomu, že
od ledna 2021 začíná platit nová
obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad (dle
§ 17a odst. 1 zákona č.185/2001
o odpadech).

Na systému likvidace komunálního odpadu se nic nemění,
nadále zůstávají v platnosti vydané RFID kódy a účtování podle počtu svozů. Nadále si budete moci na OÚ nebo v prodejně
COOP kupovat černé pytle na
domovní odpad a žluté pytle na
plasty. K jediné změně dochází
v tom, že je stanovena u každé
nemovitosti povinnost mít minimální počet svozů popelnicových nádob za rok (u chat nebo
v oblastech, kde není možno
zařídit vývoz popelnicových nádob, se tato povinnost týká počtu
černých pytlů).
Rozdíl oproti dnešnímu stavu
bude v tom, že každý vlastník
nemovitosti bude muset povinně zaplatit od roku 2021 roční
poplatek za komunální odpad
ve výši 300 Kč. Tento poplatek
bude zahrnovat 4x svoz popelnicové nádoby nebo 6x svoz označeného černého pytle.
Pro vlastníky nemovitostí,

kteří pravidelně vyvážejí popelnicové nádoby, jde vlastně o takové uhrazení „zálohy“ a po vyčerpání zmíněných 4 svozů jim
dál budeme, tak jako nyní, účtovat další svozy za 71,– Kč. Pro
ty vlastníky nemovitostí, kteří
nemají žádné svozy, to bude povinný minimální poplatek, protože nějaký odpad, byť v minimálním množství, produkuje prostě
každý.
U chat nebo nemovitostí, kde
se nevyvážejí popelnicové nádoby, si může každý vlastník nemovitosti za uhrazený poplatek
ve výši 300,– Kč vyzvednout na
OÚ Nižbor 6 ks černých pytlů na
domovní odpad.
V případě potřeby je možné si
další černé pytle dokupovat, jako
doposud, na OÚ Nižbor nebo
v prodejně COOP za cenu 45 Kč.
Nová vyhláška bude platná
od 1. 1. 2021 a poplatek bude
splatný do 30. 4. 2021.
Svozy nad rámec poplatku
budou účtovány čtvrtletně formou výzvy k zaplacení jednotlivým vlastníkům nemovitostí.

pomůže tomu, že se zejména na
svozových místech v chatařských
oblastech eliminují počty „nelegálních“ pytlů s odpadem a „černé skládky“.
Separovaný odpad (papír,
sklo, plasty, kovy, textil) zůstává
beze změny, stejně jako svozy
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Poplatek za komunální
odpad je možno uhradit přímo na OÚ Nižbor v hotovosti
nebo kartou v úředních hodinách nebo převodem na účet
3025131/0100, do variabilního
symbolu prosíme uvést číslo
popisné nebo evidenční číslo
nemovitosti a do poznámky
jméno vlastníka, částka 300,–
Kč za jednu popelnici u nemovitosti. V případě, že zvolíte
variantu použití pytlů a provedete platbu převodem, žádáme

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 16. 11. 2020
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodech č. 1-11 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele zápisu z dnešního jednání.
n Schvaluje doplněný program dnešního jednání.
n Navržený plán společných zařízení v k.ú. Stradonice u Nižboru
v rámci prováděných pozemkových úprav.
n Rozpočtová opatření č. 14/2020 jejíž součástí je veřejnoprávní
smlouva č.17/2020.
n Přípravu nové OZV týkající se stanovení poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech, která by byla schválena na
příštím jednání ZO.
n Zrušení VB práva chůze a jízdy k pozemku p.č. 86/6 v k.ú. Stradonice u Nižboru.
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vás, abyste při vyzvednutí pytlů předložili doklad o úhradě.
Nikdo vás nebude k úhradě
poplatku vyzývat, na základě
vydané vyhlášky je to vaše povinnost (týká se i chatařů, chalupářů, kteří mají na katastru obce
nemovitost s číslem popisným
nebo evidenčním).
Věříme, že tento poplatek na-

n Výběr společnosti ALLCONS MACHINERY, s.r.o., U Bulhara
1611/3, 110 00 Praha 1, IČ 29040698 jako vítězné firmy na realizaci akce obnova PKO lávky Stradonice.
n Odprodej části obecního pozemku p.č. 452/19, ostatní plochy
v Nižboru za cenu 350,– Kč/m2.
n Navrženou cenu za odkup pozemků p.č. p.č. 47/4 a 158/7 v k.ú.
Žloukovice na částku 100,– Kč/m2.
n Smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti mezi obcí Nižbor a Středočeským krajem
a IDSK.
Pověřuje:
n Starostku k podpisu smlouvy o dílo se společností ALLCONS
MACHINERY, s.r.o., U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1, IČ
29040698 jako vítězné firmy na realizaci akce obnova PKO lávky
Stradonice dle podmínek uvedených v bodě 7 zápisu.
n Starostku k podpisu Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti mezi obcí Nižbor a Středočeským krajem a IDSK.
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Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem
I v Nižboru se v minulosti děly nepravosti a při pátrání
v archivech po historii místní
četnické stanice se podařilo dohledat některé případy, které se
staly v Nižboru a okolí.
V novinách Venkov vyšel
v roce 1928 tento článek (ponechán v původní podobě).

Moc řečí škodí
Moc řečí vždycky škodilo.
Přivádělo lidi do všelijakých
šlamastik a nepříjemností. Co
už lidé vystáli pro přemíru řečí!
Měl si také rozmysliti Ferdinand
Zahrádka, co říká, dát si zkrátka
pozor na řeč, když 13. listopadu
loni seděl v hostinci Josefa Kozáka v Nové Huti, pil a mluvil.
V obojím směru nadmíru. V hostinci bylo na třicet lidí a ti zvědavě i lhostejně naslouchali jeho
výkladům. Od se pustil do politiky a mluvil o všem možném.
Na jeho jazyku octla se také
jména ministra dra Beneše, gen.
Gajdy, dra Rašína. Vykládal, že
prý Štefánik r. 1919 byl na Slovensku zavražděn, že prý byl na
to připraven, neboť měl v obou
rukou revolvery, touto vraždou
je prý vinen hrad, který ho nechal zavraždit. Jeho řeči vzbudily obecné pohoršení, on však
mluvil ještě jiné věci. Pak přešel

v řeči na komunisty, nadával jim,
a když se jich přítomný František Machara zastával, pravil
mu Zahrádka, aby s ním šel ven.
Tam ho beze vší příčiny kopl do
nohy a uhodil pěstí do hlavy.
Machara křičel, i přišel četnický
strážmistr Josef Mach, který byl
také v hostinci, aby služebně zakročil. Ale Zahrádka ho přivítal:
„Vy po mně pasete, já budu druhý Lecián a pak vám to ukážu.“
Strážmistr ho zatkl a podal na
něho trestní oznámení. Vymlouval se, že prý ty věci o Štefánikovi četl v novinách, ale ukázalo se,
že v novinách žádných podobných věcí nebylo, a tak Zahrádka
putoval k soudu pro přečin šíření
nepravdivých zpráv, přečin urážky presidenta republiky a přestupek lehkého ublížení na těle.
Včera se zodpovídal senátu
v.r. Mrázka. Řada svědků potvrdila jeho vinu, ale také to, že byl
podnapilý. Soud ho odsoudil do
vězení na 14 dnů bezpodmínečně.
K článku je třeba vysvětlit,
že Lecián o kterém mluvil Zahrádka, byl mnohonásobný vrah,
který mimo jiné zastřelil v roce
1927 ve Veselí nad Moravou
četnického strážmistra Antonína
Stuchlého, který měl krátce po
svatbě a očekával narození potomka.

Strážmistr četnictva Josef
Mach sloužil na četnické stanici v Nové Huti pod Nižborem od
roku 1922 do roku 1929, kdy byl
přeložen do Lužné.

Zločin ve škole
V nižborské škole museli
o prázdninách zasahovat detektivové. Došlo ke krádeži rodového
dědictví významného šlechtice,
které bylo ve sklepích ukryto.
Vyšetřování se ujali detektivové z Detektivní akademie, která
byla programem letního tábora turistického oddílu mládeže
Bobr Beroun. Detektivové vyslechli svědky v okolí místa činu,
na místě zajistili stopy a vydali
se vyšetřovat. Vyšetřování je

zavedlo i na nádraží, do hospody a do dalších nižborských
zákoutí. Nakonec se detektivům
povedlo podle svědectví vytipovat čtyři podezřelé, které potom
u ústí Habrového potoka zatkli.
Díky tomu, že detektivové nashromáždili během vyšetřování
mnoho důkazů, podezřelí se po
výslechu přiznali a dědictví se
vrátilo do rukou knížete. Ten za
to všechny vyšetřovatele bohatě
odměnil a všichni si detektivní
hru užili.
Chtěl bych tímto poděkovat
obci za možnost zorganizovat
část této hry ve školním sklepení
a ochotným Nižborákům, kteří se
chopili role padouchů a svědků.
Daniel Sklenář, Četnická stanice
Nová Huť pod Nižborem
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Co je nového
v Mateřské škole Sluníčko
Hřiště Robinsona Crusoe
se stále rozrůstá
Již na začátku školního roku
čekalo děti z mateřské školy
„Sluníčko“ nové hřiště s mnoha
báječnými herními a vzdělávacími prvky. Jak jsme vás informovali v minulém vydání Nižborského listu, hřiště Robinsona
Crusoe ožilo a začalo přerůstat
z plánů na papíře do života nižborské komunity. Díky neuvěřitelnému talentu, nadšení a laskavosti tvůrce, pana Klimoviče, se
na hřiště dostal obří slon, který
vykukuje za novou cihlovou zdí
zahrady na kolemjdoucí. Po něm
dorazil věrný Pátek a následně
i samotný Robinson s nůší plnou
exotického ovoce.

Po začátku školního roku
bylo jasné, že jim stále něco chybí, což jsme se rozhodli napravit.
V průběhu prosince proto před
třídu Berušek přibude Robinsonova koza v podobě spirálové
houpačky.
V prostoru mezi lodí a pozorovací věží nám ve stejné době
vyroste provazový balanční
most.

Ptačí budka online
Dnes je online skoro všechno,
i na jednu část školní zahrady se
tedy můžete podívat z domova.
Již v tuto chvíli se o tom můžete
přesvědčit na webových stránkách mateřské školy www.ms-nizbor.cz, kde v levé části menu
najdete novou položku PTAČÍ
BUDKA.
Jak je vidět, budka je zatím
prázdná, ale těšíme se, že se nám
do ní na jaře nastěhuje ptačí rodina. Budku jsme zavěsili na za-
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čátku podzimu a od té doby na
ni nesaháme, aby se do jara vytratily všechny nepřírodní nebo
lidské pachy a aby se jí ptáci
z tohoto důvodu nebáli.
Pokud budeme mít štěstí
a ptákům se budka zalíbí, budeme moci sledovat hnízdění ptačí
rodiny, aniž bychom rušili. Držte
nám prosím palce!

Skleník
V průběhu podzimu na školní
zahradě vyrostl krásný červený
skleník, v němž budeme hned
od jara pěstovat různé rostliny.
Protože část vegetační doby pokrývají prázdniny, budou si děti
moci na konci školního roku
odnést své vypěstované rostliny

v květináči domů, kde si také
sklidí případnou úrodu. Pěstovat
však budeme i na našich nových
záhonech s pergolami pro popínavé rostliny.

Mlhoviště
Ač naše školní zahrada vznikla na místě bývalého rybníka,
v parných dnech nestačí žádný
úkryt před sluncem, aby děti
unikly úmornému vedru. Proto jsme nechali v nejsušší části
zahrady nainstalovat mlhoviště, které úsporně dávkuje vodu
a umožní dětem osvěžení.
Abychom neplýtvali pitnou
vodu z veřejného vodovodu, připravuje pro nás Obec Nižbor připojení na stávající studnu s užitkovou vodou.

Co plánujeme
V letošním roce se bohužel
musíme vzdát mnoha aktivit,

na které jsme si za léta
zvykli a které se již staly
tradicí. Aktuálně reagujeme na epidemiologickou situaci a v mateřské
škole se snažíme vytvořit co nejbezpečnější
prostředí. Stejně jako
každý rok však děti dostanou mikulášské balíčky, i když ne od Mikulášů, za něž se vždy
převlékaly děti ze základní školy. Letos je zastoupí zaměstnanci mateřské školy. Dětem, které
nebudou na Mikuláše v mateřské
škole, Mikuláš nechá balíčky ve
školce a my je rozneseme místním dětem po dohodě s rodiči
až domů (předáme samozřejmě
venku). Rodiče si je také budou

moci vyzvednout přímo ve školce. Balíčky s tradičním obsahem
připravuje mateřská škola a darem do nich přispívá také Obec
Nižbor.
Pokud potřebujete cokoli konzultovat, vyzvednout či odevzdat
ve školce a ze zdravotních či bezpečnostních důvodů se obáváte
vstupovat do uzavřených prostor,
není problém, aby setkání či předání proběhlo venku na zahradě
či bezkontaktně prostřednictvím
schránek na brance školky.
Děkujeme vám všem za přízeň, spolupráci, podporu, rady či
nápady. Přejeme krásné Vánoce
a mnoho štěstí a zdraví v novém
roce. Těšíme se na vás v roce
2021!
Vaše mateřská škola
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Základní škola Nižbor: Slasti a strasti
(spíš tedy to druhé) distanční výuky
Jak všichni víme, došlo 14. října bohužel opět
jako na jaře tohoto roku k úplnému uzavření škol
v celé naší republice. Stalo se tak na základě příliš velkého rozšíření nemoci covid-19, která sužuje vlastně celý svět, už od začátku roku.
Nezbývalo nám tedy nic jiného, než postavit
se čelem k této výzvě plynoucí z nařízení vlády
a připravit online výuku našich žáků. Naše škola
byla nyní už na tuto variantu výuky lépe připravena než na jaře. Paní učitelky získaly potřebné
vybavení, absolvovaly několik školení a mohlo
se začít. Škola si vybrala z nabízených možností
pro online výuku počítačovou aplikaci Microsoft
Teams, kde paní učitelky zaregistrovaly všechny
své žáky, a novodobá forma výuky mohla začít.
Tento způsob práce je náročný pro všechny.
Žáky, rodiče, ale i pedagogy, kteří museli tzv. vystoupit ze své komfortní zóny, rozšířit si obzory
a začít používat nové, moderní technologie výuky, což pro ně nebylo a není vždy snadné.
Online výuka má svá úskalí, která se týkají
zejména problémů s připojením, někdy s přetíženým systémem nebo špatným internetovým
signálem spojeným hlavně se špatným počasím.
Distanční výuka není jistě srovnatelná s výukou ve škole a bohužel vyžaduje, zejména
u mladších žáků z 1. a 2. třídy, velkou spolupráci

a podporu rodičů. Je skvělé, že můžeme říct, že
tuto podporu od rodičů máme a moc si jí vážíme.
Musíme velmi poděkovat všem účastníkům
této nestandardní výuky – dětem, rodičům i prarodičům – a pochválit je nejen za trpělivou spolupráci, ale i za nápadité zpracování některých
témat, které nám všem dělají radost na facebookových stránkách Hravá škola Nižbor. Několik
ukázek nádherných prací dětí najdete na přiložených fotografiích. Jen škoda, že se sem nevejdou
všechny, bylo těžké vybírat a všechny ty krásné
výrobky by se daly shrnout do celé knihy!
Společně děláme maximum pro to, aby vzdělanost našeho národa neklesala, ale naopak se
rozvíjela. Všichni se těšíme na návrat klasické
výuky, bez všech náročných omezení, na obyčejnou radost ze života.
Celá situace nám rovněž nedovoluje připravovat pro vás s dětmi náš tradiční a všemi
oblíbený Vánoční jarmark, který se s největší
pravděpodobností letos neuskuteční. Proto nám
dovolte touto cestou popřát všem poklidný, ničím nerušený adventní čas. Co si letos budeme
všichni přát pod stromkem, je asi jasné. Tak ať se
nám všem naše přání brzy splní!
Pozn.: Krásné výrobky našich žáků najdete
na titulní straně Nižborského listu.

ZUBNÍ POHOTOVOST
n 5. a 6. 12. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A.
Pacovského 277, tel.: 311 533 447
n 12. a 13. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 19. a 20. 12. MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 24. 12. MUDr. Julia Asina, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 25. 12. MUDr. Josef Aušteda, Broumy
73, tel.: 311 585 165
n 26. 12. MUDr. Jana Sedláčková, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 559 654
n 27. 12. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn,
zdravotní středisko, tel.: 311 681 533
n 1. 1. 2021 MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov
29, tel.: 605 420 898
Pohotovost je od 8:00 do 11:00

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
n 24. prosince Beroun 16:00 a 23:00 (bohoslužba slova s jáhnem), Loděnice 16:00,
Králův Dvůr 22:00, Tetín 23:00, Železná
24:00 (bohoslužba slova s jáhnem)
n 25. prosince Beroun 10:00, Králův Dvůr
8:00, Svatý Jan pod Skalou 8:00, Loděnice
9:30, Chyňava 11:00, Nižbor 16:30
n 26. prosince Beroun 10:00, Králův Dvůr
8:00, Loděnice 9:30, Vráž 11:00, Tetín
11:15
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Vaření piva v Nižboru (Nové Huti)
Podle dokladů velkostatku Křivoklát uložených ve Státním archivu Praha se držitelem
nižborského statku stává v roce 1510 Jan Otta
z Losu. Kromě výčtu nemovitého majetku a výnosů, které z něj plynuly, se zde uvádí i pivovar
pod zámkem, ve kterém by se více piva mohlo
vařiti, kdyby bylo více krčem. Jsou jen dvě, ve
Stradonicích a Žloukovicích. V nich se prodá
týdně jen 3 věrtele piva. Při pivovaru stojí i pustý mlýn na slady.

Další archiválií z roku 1613 je trhová
smlouva o prodeji Nižboru Bedřichu Míčanovi
z Klinštejna a ta hovoří o pivovaru se sladovnou, hvozdem a spilkou, s nádobím a jinými
potřebami pivovarskými. Ke statku náleží čtyři výsadní krčmy. Další zpráva je z roku 1652.
Při úředním odhadu panství je uveden pivovar
pod zámkem s pánví skrovnou, štok, humna
a hvozd. Vedle pivovaru je malý mlýn na slad
a nad ním rybníček.
Obdobné zmínky o pivovaru se objevují v soupisech majetku u dalších držitelů
nižborského statku. V roce 1679 je zároveň
uváděna i vinopalna, takže kromě zlatavého
moku se zde vyrábělo i něco ostřejšího. Až
při prodeji panství Arnoštu Josefu, hraběti
z Valdštejna, se dozvídáme i něco konkrétnějšího o samotném inventáři budovy: Pivovar
pod zámkem má troje dveře se šesti závorami
a třemi řetězy. Uvnitř je měděná pánev, železná deska před topeništěm, železný kotel,
hrablo, tři rmutovací vesla, chladicí štok, 34
pivních sudů, 6 stolic pod sudy, 2 džbery, 4
vědra, 2 sladovnické lopaty, 1 stůl, kbelík na
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smolu, značkovač sudů, tyče na chmel, železná naběračka a hřeblo.
Inventář se postupně rozrůstal, o čemž
svědčí seznam zařízení z roku 1803, kdy bylo
panství již v držení knížat z Fürstenbergu. V pivovaru je měděná pánev těžká 16 centýřů a 17
liber s topeništěm opatřeným litým rámem a železnými dveřmi. Vedle pánve je litinová deska
ve váze 5 centů. Chladicí štok se třemi tyčemi
a 1 malý chladicí štok, vědra na vodu, 14 sudů
čtyřvěderních, 21 sudů dvouvěderních, 20 sudů
jednověderních, 4 sudy půlvěderní, 5 podstavců
pod sudy, 2 džbery, 1 nalévačka, 6 lopat, 1 kratiknot, 1 sekera, 1 plnicí štok, 8 lopat, 20 pytlů
na slad, 18 železných rour, 1 kamenná káď s obručemi, 1 kára na odvoz piva, 7 značkovaček
sudů, 1 nádoba na chmel, 2 košíky na slad, 2
stáčecí koše, 2 plničky, 1 káď a 2 malé kádě, 1
míra měřice a 1 míra čtvrtce.
O 30 let později se dovídáme i něco o budově pivovaru. Je zde byt sládka se stájemi,
budova je 9 sáhů dlouhá a 5 sáhů a jednu stopu
široká, je zděná a krytá taškami. Pod úrovní přízemí je klenutý sklep na pivo o třech odděleních
a lednice. Nad ním, v přízemí, je předsíň, klenutá kuchyně a 3 obytné místnosti, 2 komory a záchod. Na zadní straně budovy je nízká stáj pro
dvě krávy, chlév pro prasata o třech odděleních
a dřevník. Samotný pivovar, sladovna a vinopalna se stájemi a bytem vinopalníka je budova
jednopatrová s kamenným zdivem krytá taškami, 26 sáhů dlouhá a 7 sáhů a 2 stopy široká.
V přízemí u vinopalny je předsíň, zděné schody
do 1. poschodí a pod pivovarskou dílnou je vinopalna s měděným kotlem a topeništěm. Dále
stáj pro 14 kusů dobytka. Vše je klenuté a dlážděné. Půda je oddělena od sousedního pivovaru
protipožární zdí. V křídle pivovaru je v přízemí
klenutá teplá a studená spilka s cihlovou dlažbou, klenutá humna, rovněž cihlami dlážděná
a klenutá sladovna. V 1. poschodí je varna s cihlovou a kamennou dlažbou, měděná pánev na 8
sudů, rmutovací káď a 3 chladicí štoky pod jedním krovem se středními sloupy. Vedle je pak
válečka s komorou.
Nižborský pivovar nebyl zařízen na příliš
velký výstav piva. Na konci 1. poloviny 19.
století došlo ke stavebním úpravám a výstav
se roku 1855 zvýšil na 800 hl piva ročně. Konkrétně v roce 1843 dochází na návrh fürstenberského hospodářského ředitelství ke stavbě nové
sušárny sladu a k zakoupení nové varné pánve
na 25 sudů. Stará pánev má být využita jako
předehřívací k úspoře paliva při vaření piva.
Období rozmachu však ukončila povodeň
v roce 1872, kdy byl zničen téměř celý pivovar.
Jak uvádí časopis Světozor (1872/VI; 26), silně
porouchán byl pivovar, z něhož voda 600 věder
piva odnesla (36 670 litrů). Jelikož náklady na
znovuvybudování by byly neúměrně vysoké,
bylo hospodářským ředitelstvím v Křivoklátě
rozhodnuto adaptovat pouze zachovalé budovy
a využít je jako sladovnu a sklad piva. Nákladem
12700 zlatých se tento plán začal uskutečňovat
ještě téhož roku. V roce 1878 byla adaptace do-

končena a sklad zásoboval okolí Nižbora. Cena
1 hl piva je stanovena na 9 zlatých. Sladovna
pak zásobovala pivovar v Krušovicích a Křivoklátu. Ani tato opatření ale nebyla dostatečně
účinná. Proto dochází v roce 1885 k pronájmu
celého pivovaru Josefu Vrzalovi na byt a skladovací prostory za roční nájem 200 zlatých.
Tento nájem byl ukončen v roce 1887 a o rok
později bylo přistoupeno k přestavbě celé budovy na školu, která slouží v Nižboru dodnes.

Za 375 roků své doložené existence vystřídal nižborský pivovar řadu provozovatelů. Ti
byli buď přímými majiteli, nebo zástavními
držiteli celého nižborského panství včetně pivovaru. Uvádíme zde jejich seznam:
- Král Vladislav II Jagellonský († 1516) – první
písemná zmínka
- Král Ludvík I. Jagellonský († 1526)
- Císař a král Ferdinand I. († 1564)
- Jan a Jindřich Ottové z Losu – od r. 1510 nájemci pivovaru
- Císař a král Rudolf II († 1611)
- Jindřich Konrád Šanovec z Šanova od r. 1601
- Bedřich, Hynek a Jindřich Mičanové z Klinštejna od r. 1613
- Magdaléna z Hodkova na Miletíně od r. 1622
- Magdaléna Polyxena, hraběnka z Lodronu,
rozená z Valdštejna od r. 1652
- Pavel, hrabě z Morzinu na Vrchlabí od r. 1664
- Jan Adolf, kníže za Schwarzenbergu od r. 1679
- Arnošt Josef a Jan Josef, hrabata z Valdštejna
od r. 1685
- Knížata z Fürstenbergu od r. 1731
Podle stavebního popisu budovy zdejšího
pivovaru z roku 1885 bylo možno určit přibližnou polohu původní pivovarské studny, která se
nacházela v prostoru humna. Z tohoto vodního
zdroje byl pivovar po staletí zásobován dostatkem vody pro celý výrobní proces vaření piva.
Tuto studnu se podařilo lokalizovat 13. listopadu tohoto roku. Studna byla při přestavbě
pivovaru na školu v letech 1888–89 zasypána
stavební sutí a překryta vrstvou hlíny. Po jejím
odstranění se objevil samotný lehce oválný profil o rozměrech 102 x 115 cm. Okraj je obezděn
cihlami a stěny jsou rovněž vyzděny z téhož
materiálu. V současné době probíhá odtěžení
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zásypu celého vnitřního prostoru. Po dosažení
hloubky cca 75 cm pod úrovní podlahy místnosti se začala objevovat vodní hladina. Dále
bylo pokračováno cca 25–30 cm pod úroveň
hladiny. Přítok je však dosti silný, a tak bude
nutno nasadit čerpadlo, aby se mohlo pokračovat dále v těžbě zásypu. Nechme se překvapit,
jaká další tajemství budou odhalena po celém
jejím vyčištění. Lze předpokládat, že v průběhu
zhruba čtyř staletí, kdy tento vodní zdroj plnil
svůj účel, mohla při provozu v jejích útrobách
uvíznout řada zajímavých předmětů. O výsledcích průzkumu vás budeme informovat v příštím čísle Nižborského listu.

I nižborský zámek do jisté míry souvisel
zejména s distribucí zdejšího piva. Právě v období počínající renesance, kdy zdejší pivovar
nejspíše vznikl, došlo následně k částečnému
zasypání bývalých hradních příkopů. Z jejich
části byly vybudovány poměrně rozsáhlé sklepy, které se dodnes nacházejí v předzámčí. Tyto
sklepy, krom jiného, sloužily jako výdejní sklad
části produkce pivovaru. Ten až do svého zániku
dodával na zámek příslušný počet sudů. Pivo,
respektive určité, konkrétně dané množství totiž v té době bylo součástí mzdy jak úředníků,
kteří se starali o chod panství, tak i služebnictva
a ostatních zaměstnanců ve vrchnostenských
službách. Ve sklepení, téměř
osm metrů hlubokém, se dochovaly zděné skluzy, po nichž
se do sklepa spouštěly jak sudy,
tak i led na jejich chlazení.
Budova bývalého pivovaru,
tak jak ji dnes vidíme zvenčí,
bohužel nijak nepřipomíná
její původní určení. Přestavění objektu na školu v létech
1888–89 tvářnost budovy zcela
proměnilo. První patro prošlo
kompletní přestavbou. Byly tu
vybudovány nové příčky, které
rozdělily prostor na jednotlivé
učebny, kabinety a byt ředitele.
Místo, kde se nacházela varna

a chladírna, tak nenávratně zmizelo. Zato přízemí, respektive sklepy, částečně zapuštěné do
terénu, nám dodnes v téměř nezměněné podobě
umožňují vystopovat prostory bývalé spilky,
humna, lednice, sladovny, pivních sklepů, ale
i vinopalny, která zde byla dislokována. Téměř
veškeré místnosti jsou zaklenuté renesančními
křížovými klenbami velkého rozpětí, které jsou
vynášeny mohutnými opěrnými pilíři. I podlahy se dochovaly s původní kamennou či cihlovou výdlažbou. Zajímavostí je točité, barokní
kamenné schodiště.
Pivovarský rybník zanikl beze stopy. Téměř tři čtvrtě hektaru velká vodní plocha byla
zatravněna a na jeho místě vzniklo několik
soukromých budov se zahradami a mateřská
školka.
Jak již bylo výše řečeno, více než tři sta
sedmdesát roků trvající tradice pivovarnictví
v naší obci zanikla v důsledku přírodní katastrofy v květnu roku 1872. I to málo dokladů,
které se dochovaly o této důležité součásti práce
našich předků, nám může pomoci představit si
historické souvislosti života v naší obci. Pivovarnictví jako jeden z nejstarších oborů lidské
činnosti má tedy i v Nižboru své nezastupitelné
místo.
Otázkou zůstává, zda úvaha o znovuoživení
tohoto řemesla může někdy v budoucnu nabýt
reálných podob.
Jaromír A. Pecka

EQUUS. Zjevení opravdového divadla

Nižborský soubor „Na rohu u nás“ jsou ochotníci. Mají za sebou povedenou komedii Dva muži v šachu, která místní i přespolní publikum –
i herce – náramně bavila, a smích jen burácel. Ano, ochotnické divadlo,
tak, jak si ho představujeme.
Jenže teď přišel Equus. Drama slavného britského autora Petera L.
Shaffera. A návštěvníci, připravení popadat se za břicha, nedostali příležitost. Byli zaskočeni, stejně jako já. Vším. Vážností tématu. Profesionalitou
provedení. Nepitvořícími se herci bez „zájezdových“ manýr. Originalitou
a zároveň funkčností scény. Zadními projekcemi. Scénickou hudbou!
Choreografií a pohybem koní - lidí…
Je zbytečné vypisovat jednotlivosti. Tenhle „ochotnický“ Equus je oslavou skutečného divadla, byť oslavou temnou. Divadla, které nám proniká do srdce, do mozku i do morku kostí, kdy se bojíme každé další repliky, otázky, obrazu, výkřiku. Kdy si nenápadně a s pocitem nepatřičnosti
utíráme oči – aby nám totiž někdo bez slitování ukazoval, kolik bolesti je
kolem nás a v nás a čeho všeho jsme schopni, na to nejsme vůbec zvyklí.
Aby taky jo, po stovkách bezpohlavních televizních seriálů, „tak trochu
hořkých“ letních či vánočních filmových komedií a rozjásaných show
s přimíchaným smíchem… Díky, Eque!
Hra končí, potlesk doznívá, herci si jdou někam dozadu zakouřit –
a publikum se mlčky rozchází domů. Jenže mnohým Equus nedovolí
usnout. A na mnohé bude Equus čekat s ranním probuzením.
Otto Weiss je všehoschopný šílenec. Principál a režisér a dramaturg
a scénograf a výtvarník a účetní souboru (a… a… a…), ale i skvělý a přesný představitel jedné ze dvou hlavních rolí, psychiatra Martina Dysarta.
A kdo je, prosím vás, ten Jiří Zajíc? Neznáte ho někdo? Ano, ten, který
hraje Alana Strange, toho mladíka, co spáchal ten nepředstavitelný zločin?
Ta proměna „ochotníka“ bez hereckého vzdělání a zkušeností v naprosto
živou, uvěřitelnou postavu, to je opravdový zázrak. Důkaz, že můžeme žít
víc životů než ten jediný, administrativně zaevidovaný.
Z Equa jsem se dodnes úplně nevzpamatoval. Přeji vám odvahu jít se
na něj podívat. I odvahu zkusit si odpovědět na otázky, které bude klást.
Díky, Eque! Díky, Weissi!
Tomáš Hanák
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V

neděli 17. července 2020 uspořádal Fan Club AC Sparta v Nižboru letní kachnobraní spojené s návštěvou fotbalových legend. Akce se
zúčastnilo více než 40 členů pobočky, která má v současnosti přes 60 členů. Po veleúspěšném 1. ročníku Sparťanské zabíjačky, která
proběhla v lednu letošního roku, byly tentokrát hosty opravdu velké legendy fotbalové Sparty, a sice Jan Berger a Lumír Mistr. Vedle fantastického jídla a pití si členové fanklubu s hosty neformálně popovídali a zbyl čas i na společné focení a autogramiádu.

Hokejbalové hřiště v novém kabátu!
Na hokejbalovém hřišti byly v průběhu října prováděny drobné úpravy a 2. listopadu se
hřiště definitivně proměnilo do nové podoby.
Hokejbalové hřiště tak ukončilo další etapu
svého života a vstoupilo do etapy nové, plastové. Hokejbalové mantinely dodané firmou
Remov Sport splňují bezpečnostní normy
dnešní doby a jsou zárukou dlouhotrvající
kvality.

Na přeměně hřiště se finančně podílelo
několik subjektů, z nichž je třeba vypíchnout
především dotaci ze Středočeského kraje,
v rámci participativního rozpočtu Můj Kraj,
v jehož prvním ročníku se podařilo získat
bez jedné koruny celkem 400 tis. Kč. Dalším
významným zdrojem byla veřejná sbírka, organizovaná hokejbalovým klubem SK Kelti
2008 z.s., do které se podařilo sehnat od jed-

notlivců, zájmových skupin i dalších subjektů
celkem 136 000 Kč. Děkujeme všem, kteří se
na této akci a příspěvcích do sbírky podíleli!
V neposlední řadě je třeba poděkovat obci
Nižbor za celoroční podporu a financování
materiálu na úpravy spojené se hřištěm, ale
i finální finanční podporu ve výši 117 000 Kč!
Věříme, že hokejbalové hřiště se stane
opět oblíbenou destinací místních sportovců
a hokejbal, který má v Nižboru zapuštěné
kořeny opravdu hodně hluboko, bude nadále součástí místního sportovního portfolia.
Vždyť v zimních měsících nás čeká 29. ročník Nižborské hokejbalové ligy a v roce 2021
má v plánu klub SK Kelti 2008 uspořádat na
hřišti a v přilehlém kempu minimálně čtyři
vícedenní sportovní akce!
SK Kelti 2008 z.s.

SK Nižbor fotbal
Ahoj kluci a holky!
Je vám 6 a více let? Chcete mít celý
rok pravidelný pohyb? Chcete být
součástí kolektivu, naučit se vyhrávat
i prohrávat? Tak neváhejte a rozšiřte
řady nižborských fotbalistů. Zájemci,
ozvěte se prosím na 724 747 253 (sekretář Pavel Hučko).
Těšíme se na vás!
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