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Obecní úřad v době koronavirové

Zpráva o prvním mimořádném opatření
vyhlášeném v souvislosti s pandemií covidu-19 – zákaz konání hromadných akcí nad
sto osob a uzavření škol od 11. března – nás
na obecním úřadě zastihla v běžném pracovním dni. Naše občany jsme o těchto sku-

tečnostech prakticky ihned informovali jak
prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu,
tak i formou sms komunikační služby Mobilní rozhlas. V následujících dnech, tak jak
přibývala nová a další opatření, jsme hlásili
a rozesílali pro občany informace, takže roz-

Děkujeme všem za pomoc!
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pomoci při řešení všech nařízení
a problémů v souvislosti s vypuknutím pandemie nemoci covid-19.
Děkujeme všem, kteří v této nelehké době dodržovali všechna nařízení (ač s nimi třeba nesouhlasili).
Děkujeme všem, kdo šili roušky, sháněli dezinfekci, zajišťovali všechny nezbytné základní
služby, starali se o své sousedy a známé, darovali roušky, poskytli věcné nebo peněžité dary.
Obec Nižbor

hlas zněl v tuto dobu obcí prakticky denně.
Byly zrušeny všechny naplánované akce,
na které se jistě řada z vás těšila, ať už akce
pořádané školou, obcí, nebo i soukromými
subjekty, byla uzavřena sokolovna, dětská
hřiště i venkovní sportoviště a veřejný, kulturní i sportovní život v obci tak v podstatě
úplně ustal.
I obecní úřad fungoval pro občany v omezeném režimu – pouze 6 hodin v týdnu a s doporučením navštěvovat OÚ jen v nezbytně
nutných případech. S dalším nařízením nosit na veřejnosti od 19. 3. roušky či jiným
vhodným způsobem zakrývat dýchací cesty
vyvstal ovšem problém, kde roušky získat,
když roušky i respirátory byly již delší dobu
prakticky nesehnatelné.
dokončení na 2. straně
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Obecní úřad v době koronavirové

pokračování z 1. strany
Byli jsme velmi mile překvapeni, když
nám první dobrovolníci nabídli ručně šité
roušky, které jsme tak mohli našim občanům
zdarma poskytnout. A protože roušky byly
i nadále jako zboží nedostupné, „objednávali“ jsme je od šikovných šiček a šičů dál.
Roušky si u nás lidé buď sami vyzvedávali,
nebo jim byly dovezeny do jejich domovů,
aby se obzvláště naši starší spoluobčané nevystavovali zbytečnému riziku nákazy. Tímto
bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří
nám v zabezpečení roušek pomohli. Brzy
se nám také podařilo díky chemikům žijících
v obci a zejména díky velké pomoci z VŠCHT
Praha sehnat dostatečné množství dezinfekce, která se pak distribuovala občanům nebo
organizacím, které zajišťovaly pro občany
nezbytné služby (prodejna potravin, pošta,
čerpací stanice, pečovatelská služba, ordinace praktického lékaře). A tak se zprvu ze
zázemí restaurace Tomáše Hanáka a následně
i obecního úřadu stala malá chemická laboratoř, kde se přelévala dezinfekce z kanystrů
do plastových lahviček, které se oblepovaly
informačními štítky.
Chtěli bychom také poděkovat všem spoluobčanům, kteří se nám od vypuknutí krize
ozývali s nabídkou pomoci, např. pro seniory.
Poděkování si zaslouží i všichni naši spoluobčané, kteří vydávaná nařízení vlády respektovali a dodržovali a přispěli tak k tomu, že se
v naší obci nákaza koronavirem nerozšířila.
Obec Nižbor

n Naši „chemici“ při práci s dezinfekcí

Nová historická prostora na zámku
Díky velmi mírnému průběhu uplynulé zimy bylo možno na nižborském zámku realizovat úpravu jedné z dosud nevyužívaných
prostor. Jedná se o relativně velkou místnost (cca 40 m) v přízemí, vlevo od vchodu do kostela.
Po jejím vyklizení pracovníci Národního
památkového ústavu usoudili, že se jedná
o hodnotnou historickou prostoru, a tudíž
je nutno v podstatě zakonzervovat dochovanou podobu v co možná největší míře autenticity. Veškeré práce probíhaly tedy pod
jejich dohledem.
Po počátečním zpevnění dochovaných
omítek bylo přikročeno k jejich lokálnímu
doplnění a vytmelení veškerých spár v kamenném zdivu. Ty byly na mnoha místech
zcela vydroleny. Doplněno bylo i vybourané obvodové zdivo původním historickým materiálem. Následovalo probarvení
veškerých nových povrchů, aby co možná
nejvíce splynuly s dochovaným původním
vzhledem.
Osazena byla i replika historického
dvoukřídlého okna a kovových dvířek kryjících rozvody vody. Samozřejmě došlo i na
zrestaurování vchodových dveří.
Také podlaha prošla konzervací. Místy
nedochovaná cihlová dlažba byla doplněna
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a v nejnutnějších případech lokálně vyspravena.
Nakonec byly provedeny nové rozvody
elektrického proudu pro osvětlení a několik
zásuvek.
Prostora bude otevřená a volně přístupná pro místní i přespolní veřejnost a může
poskytnout jak úkryt před případnou nepohodou, tak i ochránit návštěvníka před palčivými paprsky slunce. Bude také moci po
dohodě s OÚ sloužit k soukromým akcím.
Nabízí se i využití pro menší výstavy, hudební recitály, spolková setkání a řadu dalších nejrůznějších aktivit.
Stávající podoba této prostory vznikla
z počátku 17. století. Její stavební dispozice byla dána oběma, již existujícími, čelními zdmi, které pocházejí z původního gotického hradu. A právě při jeho přestavbě
na renesanční sídlo (1601–1608) byla do
středověkých zdí vložena stávající kamenná, valená klenba. Následně při barokních
úpravách zámku (1724) bylo do okenní

a dveřní niky vsazeno stávající kamenné
ostění.
Na levé straně ode dveří je v omítce naznačen obrys zazděného gotického otvoru,
snad původní vchod či okno. Zazděné schodiště nacházející se na druhé straně u stropu
vzniklo v renesančním období a bylo částečně zapuštěno do stropní klenby. Sestupovalo dále do dnešní sklepní prostory úzkým
výklenkem, který je vlevo hned za vstupními dveřmi. Samotná sklepní místnost je po
stavební stránce téměř totožná. Později při
barokních úpravách bylo schodiště zrušeno.
Stávající historické omítky jsou povětšinou renesančního a dílem barokního
původu. Podlaha krytá pálenou cihlovou
dlažbou, tzv. půdovkami pochází zřejmě
z barokního období s pozdějšími dodatečnými opravami.
V posledních několika staletích místnost
sloužila pro skladování nejrůznějšího materiálu.
Jaromír Pecka
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Vodní hospodářství - novinky
Stradonice

V rámci akce vyhledání vodního zdroje pro případné budoucí zásobování Stradonic pitnou
vodou byla po provedeném hydrogeologickém průzkumu vytipována lokalita u řeky Berounky,
kde bylo určeno vhodné místo
pro provedení vrtu. Administra-

tiva kolem povolení trvala i díky
koronavirové krizi více než tři
čtvrtě roku.
V současné době je proveden
vrt a v minulých dnech probíhaly
čerpací zkoušky. Nyní se provádí
odběry vzorků a jejich chemické
rozbory. Pokud se zdroj ukáže
jako dostatečně vydatný s kvalitní vodou, máme za sebou úspěšný první krok.
Následně je třeba zadat studii
řešící kde vybudovat vodojem
a jak naplánovat rozvody vody
po obci. To vše se pak musí zpracovat do projektové dokumentace, vyřídit stavební povolení, sehnat dotaci na financování akce.

Žloukovice

Je zadáno zpracování projektové dokumentace pro vodovod,
který by byl rozveden do obce.
Byly zahájeny přípravné práce.
Bohužel kvůli koronavirové krizi mají tyto práce skluz, který se
budeme snažit dohnat.

Nadále platí, že si zaručeně
pitnou vodu (laboratorně kontrolovanou) mohou občané nabírat do nádob u nového (veřejně
přístupného) zdroje vody, který
se nachází u vodojemu ve Žloukovicích pod bývalou hájovnou.
(GPS 50.009565, 13.943545)

Nižbor

V současné době připravujeme podklady pro žádost o dotaci
na výstavbu vodovodu do další
části Hamburku.
Vzhledem k dlouhodobým
předpovědím, které jsou velmi
pesimistické co se týká očekávaného množství srážek prosíme
všechny, aby maximálně šetřili
s vodou a snažili se co nejvíc
vody vrátit zpět do krajiny.
Důrazně upozorňujeme občany, že voda z vodovodu není
určena k napouštění bazénů, zálivce zahrádek, mytí aut apod.
Primárně je určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Při nedodržování těchto zásad hrozí situace, kdy v době
zvýšených nároků na odběry
pitné vody může docházet k zakalení vody nebo i k omezeným
dodávkám vody.
Bazény se mají napouštět
z cisterny. Pokud to není technicky možné, lze je dopouštět
vodou z vodovodní přípojky,
avšak velmi pomalu a mimo dobu
odpoledních a večerních špičkových odběrů (Bližší informace na
webových stránkách společnosti
VaK Beroun, a.s.).
Děkujeme.
Obec Nižbor

Fotosoutěž
Tématem obecní fotosoutěže pro rok 2020 je „Světlo
a stín“. Své fotografie můžete
do konce září 2020 zasílat na
mailové adresy obce. Prosíme
o dodržení počtu zaslaných
snímků – jeden účastník max.
5 soutěžních snímků.
Děkujeme

Když se během několika dnů zadaří

V dubnu nechala obec postavit nové oplocení na začátku ulice
K Nádraží. Viděl ho však málokdo, protože už 17. 4. 2020 jej poničili
pracovníci, kteří vozili k budově nádraží staré pražce z právě probíhající rekonstrukce železniční trati. Kolem závor se jaksi dostatečně
nevytočili – zato vytočili nás!
Ze stejného důvodu nám o několik dnů později, 30. 4. 2020, poničili
část veřejného osvětlení ve Žloukovicích. Vše završili vandalové na
hřbitově, když někdo doslova vylomil lampičku před kaplí.
Obec Nižbor
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Živý plot z prutů vrby

Část Panské louky byla na jaře oplocena živým plotem z prutů z vrby
(Salix). Toto proutí je pružné, ohebné, hladké, odolné proti škůdcům
a má dlouhou životnost. Vrbové proutí ať už v suché, nebo čerstvé podobě má neuvěřitelně širokou škálu použití od pletení košíků, pomlázek,
plotových zástěn, vrbových staveb až po nejrůznější dekorační prvky.
Věříme, že tento živý plot (jeden ve vzoru Diamant a druhý ve vzoru
Gotik) bude vhodným estetickým a funkčním doplněním areálu Panské
louky. Stavbu zrealizovala firma Vrbové stavby z Horní Cerekve.

Horolezec na Panské louce

Na naši Panskou louku skutečně dorazil horolezec. Ne takový, jakého známe z televize, ale multifunkční sestava od firmy TR
Antoš. Tento herní prvek je určen pro děti od šesti let a rozvíjí
pohybové a motorické schopnosti.

Sázíme nové stromy

V minulých dnech byly ve Stradonicích mezi lávkou a dětským hřištěm vysazeny čtyři nové stromy. Jedná se o tři javory a jeden platan.
S výsadbou stromů a zeleně budeme určitě pokračovat. V plánu je výsadba stromů na pozemku pod čerpací stanicí v Nižboru, na Panské louce a před zámkem. Tyto projekty bychom měli mít podpořeny v rámci
dotačního titulu získaného z Operačního programu životní prostředí.
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Úpravy ve zbrojnici SDH Stradonice pokračují
V letošním roce v měsících březen až květen proběhly další práce na interiéru zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů ve Stradonicích, čímž
bylo navázáno na úpravy, které byly započaty v loňském roce za finančního zajištění vlastníka této nemovitosti, OÚ Nižbor.
Byla zhotovena nová podlaha,
vyštukovány stěny a sádrokartonový strop v jedné z místností,
pro kterou se za léta jejího užívání zažil mezi místními hasiči
název „kumbál“. A to především
pro její využití, kdy v ní byly
uskladněny především stoly, lavice, nářadí a náčiní, které sbor
využívá při pořádání kulturních
akcí v obci. Místnost byla opatřena novými vstupními dveřmi,
které nahradily ty staré z prken,
a novým oknem.

Těmito úpravami tak vznikla
místnost, kde po shodě všech členů sboru bude zřízena šatna a zázemí pro případný odpočinek, a to
zejména z důvodu, že současné
umístění šatny pro členy zásahové jednotky, která je součástí parkovacího místa pro vozidlo VW
Transporter, je zcela nevyhovující.Dále byl prostor před zbrojnicí,
dříve travnatý porost, vysypán
štěrkem, aby se tak z větší části
zamezilo přenášení nečistot za
deštivého počasí do samotných

prostor zbrojnice a zpevnil se tím
terén při vyjíždění s hasičskou
technikou. Tyto zemní práce a autodopravu zajistil pan Vít Šmolcnop z Hýskova.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat zejména OÚ Nižbor,
který našim požadavkům vyhověl
a finančně tuto akci zajistil. Také
bychom rádi poděkovali Vladimí-

rovi a Davidovi Lukešovým, kteří provedli zednické práce, dále
Antonínovi a Josefovi Lukešovým, kteří stejně jako v minulém
roce vymalovali opravené části
zbrojnice. Novou elektroinstalaci
v této nově zrekonstruované části
zhotovil pan Šapovaliv, kterému
rovněž patří naše poděkování.
SDH Stradonice

n Současná podoba zbrojnice ve Stradonicích.

n Prostory stradonické zbrojnice před rekonstrukcí…

Přístavba nové garáže k hasičské
zbrojnici ve Žloukovicích

V letošním roce byla ke stávající hasičárně ve Žloukovicích postavena nová garáž osazená roletovými vraty s dálkovým ovládáním,
které hasičům urychlí a zjednoduší přístup do garáže při výjezdu. Dále
se plánuje, že v hasičské zbrojnici nově dojde ke zprovoznění bezdrátového připojení k internetu, které zajistí trvalé napojení na systém
Fireport pro hlášení výjezdu a navigaci na místo zásahu. Doufáme, že
koncem roku budeme moci v nové garáži zaparkovat i nový dopravní
automobil, který získá zásahová jednotka z dotačních titulů od Středočeského kraje a Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR.

n…a po ní.
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letos je rok velkých změn, které zasáhly
i do zápisu do mateřské školy. V loňském roce
se zápisu zúčastnily s rodiči i děti, paní učitelky jim ukázaly školku a pohrály si s nimi.
Letos bylo vše jinak. Zápis musel proběhnout
bezkontaktně, tedy bez dětí či rodičů.
Velká část rodičů využila možnosti elektronického předzápisu a vyplnila veškeré
potřebné údaje z domova přes internet. Dále
však bylo nutno tyto formuláře dopravit do
mateřské školy s autentickým podpisem.
Někteří rodiče využili možnosti podání přes
datovou schránku, většina formuláře vytiskla, podepsala a vhodila do schránky mateřské
školy. Několik rodičů si vyzvedlo papírové
formuláře ve schránce u vstupu do školy či
na obecním úřadě a odevzdalo je vyplněné.
Počet přihlášek: 28
Volná místa: 19
Děti s oznámeným individuálním vzděláváním: 3 (přijímají se bez ohledu na kapacitu
školky, neboť nedocházejí k dennímu vzdělávání)
Počet rodičů, kteří využili elektronického
předzápisu: 19
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE MÍT
PŘÍRODNÍ ZAHRADU
Stali jsme se úspěšnými žadateli o grant
z výzvy č. 7/2019 z Národního programu životního prostředí!
Tato výzva je zaměřena na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u dětí předškolního věku a žáků základních a středních
škol.
Mezi předměty podpory jsou budování
a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním
stylu pro předškolní děti. Tedy přesně to, co
naše škola potřebuje.
ZAHRADA ROBINSONA CRUSOE
Rozhodli jsme se, že naše zahrada musí
být tematická a vycházet z příběhů, které
nás provázejí od dětství až do dospělosti,
máme je rádi a jsou nám inspirací. Když dítě
nastoupí do mateřské školy, opouští známé
a bezpečné vody své rodiny a poprvé se vydává objevovat svět. Jako symbol této nikdy
nekončící cesty jsme si vybrali loď. Hledali
jsme tedy příběh s lodí. Obrátili jsme se na
naše milé rodiče s žádostí o pomoc s výběrem toho správného příběhu a na vánoční besídce jsme vyhlásili anketu. Vrátilo se nám
velké množství hlasovacích lístků a vítěz byl
jasný: Robinson Crusoe. Je třeba přiznat, že
Bruncvík, Peter Pan a Noe si také nevedli
špatně, ale Robinson měl zkrátka zřetelnou
převahu.
Základem nové zahrady Robinsona Crusoe bude velká loď, která popluje mořem
z jemných kamínků. Vlny budou přítomny
i na pozadí v podobě zahradního amfiteátru
z mnoha vlnek a prolézacích tunelů. Na zahradě bude prostor pro pěstování rostlin, kde
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n Děti si prohlížejí plánek chystané přírodní zahrady.
si stejně jako Robinson zkusíme vypěstovat
potravu. Zasadíme i několik ovocných stromů, které budeme pozorovat v průběhu všech
ročních období a doufáme, že nám časem
přinesou ovoce k svačině. Na zahradu pozveme i nové obyvatele, věříme, že se k nám
nastěhuje ptačí rodina. Nechceme rušit, ale
protože my i Robinson jsme přirozeně zvídaví, budeme jejich život pozorovat na dálku
prostřednictvím kamery. Robinson prolézal
džunglí a potkával různá zvířata, my budeme
mít různé balanční prolézačky a několik prv-

ků ve tvaru zvířat. Zahrada bude rozdělena do
několika různých biotopů, v letních vedrech
nám ulehčí mlhoviště.
Na tvorbě zahrady spolupracovalo několik
externích odborníků a specialistů v různých
profesích, protože vše bylo potřeba pečlivě
naplánovat a zakreslit. V současné době probíhají na obecním úřadě přípravy na realizaci,
a když vše dobře dopadne, již na počátku července se začne stavět.
Držte nám prosím palce!
Kolektiv MŠ Sluníčko

Změny v zájezdech

n Zájezd do Častolovic a Hrádku u Nechanic se uskuteční
10. září 2020.
Odjezd bude včas oznámen.
n Zájezd do sklípku je objednán na
27.–28. 9. 2020 do Moravské Nové
Vsi, Vinařství Nešpor.
n Náhradní termín na muzikál Čarodějka je 20. září 2020 ve 14.00
hod. v divadle GOJA
Odjezd od sklárny ve 12.00 hod.
Termín prodeje vstupenek bude
upřesněn.

Nábor nových tanečníků

Z důvodu koronavirové krize je
konkurz do Baletní školy Terezie Dudové na školní rok 2020/2021 zrušen.
Všichni malí tanečníci, kteří mají zájem o studium, budou přijati na základě zaslané přihlášky. Jedná se o dívky
a chlapce ve věku 3 až 15 let. Pro více
informací a přihlášku, prosím, volejte
na tel. číslo 728 84 43 42.
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Škola
tentokrát
úplně jinak
Celosvětová pandemie jménem „koronavirus“ nás zastihla na rozeběhnuté trati. Právě startovala druhá etapa důležitého závodu
s časem napěchovaná aktivitami, jak to ke
konci školního roku bývá. Některé akce se
dají zvládnout přes počítač, některé bohužel
ne. Nemohou být realizovány aktivity, které
máme rádi, jako třeba Talentiáda, pálení čarodějnic, výstava výkresů, koncerty, eko-soutěž
tvoření rodičů a dětí, vystoupení žáků páté
třídy a podobně. To je nám moc líto, naši milí
školáci z nižborské školičky! Těší nás, když
se s vámi na našich akcích potkáváme, je to
skvělé radovat se spolu s vámi a prožívat společné zážitky. To letos určitě nepůjde, některé
věci nám letos zkrátka nenávratně uniknou.
Věřte ale, že jiné věci vám rádi vynahradíme
někdy příště, jak jen to situace dovolí.
No a co děláme my? Bojujeme na více
frontách. V budově školy probíhají drobné
i větší opravy, v některých místnostech předěláváme podlahy. Paní učitelky pracují ve virtuální učebně na internetu, kam „chodí“ žáci
pravidelně do školy. Na Facebooku vznikla
skupina s názvem Hravá škola Nižbor, kde
děti prezentují své práce a mohou se inspirovat aktivitami svých kamarádů. Naše velké
poděkování patří všem rodičům, které své
děti v této formě výuky statečně podporují.
Myslíme si, že i tato situace přinesla mnoho pozitivních zkušeností, které se nám všem
budou hodit. A nebudu mluvit jen za učitele,
když řeknu, že se už všichni těšíme na naši
známou školu se smíchem a zlobením, s rámusem a hopsáním dětí. Kde radost ze života,
z poznávání, z potkávání se převažuje nad
starostmi a obavami.

PŘINÁŠÍME REPORTÁŽ Z AKCE HRAVÁ ŠKOLA NIŽBOR
Začínáme Velikonocemi, kde děti a jejich rodiče doslova hýřili
barvami a nápady. Tak tady je pro vás malá ochutnávka.

Další téma tvoření byly čarodějnice. To byla podívaná, to budete
koukat a budete se bát.
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Dodržujte vyhlášky!

PEČOVAT

A ŽÍT DOMA

Vážení občané, s blížícím se létem vás moc prosíme o dodržování
těchto platných obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o pohybu psů na veřejných
prostranstvích
Tak jako v řadě jiných obcí i u nás platí, že na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a na všech cyklostezkách je možný pohyb
psů pouze pod dozorem doprovázející osoby a vedením na vodítku.
Věříme také, že všichni pejskaři budou dále natolik slušní, že budou
důsledně odklízet exkrementy po svých miláčcích, zejména v místech,
kudy chodí i jiní lidé. Dále prosíme, aby během letních měsíců nevenčili své psy v místech, kde se lidé rekreují – např. u řeky na Panské louce.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Nižbor
Touto vyhláškou je zakázáno:
1. rušení nočního klidu (od 22.00 hod. do 06.00 hod.);
2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Sekat, řezat apod. můžete:
a. v sobotu po celý den do 20 hod.;
b. v neděli od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.;
3. ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) jsou hlučné
činnosti po celý den zakázány.
Dodržujte prosím noční klid (zejména prosíme kuřáky, kteří budou
pravděpodobně od června kouřit před hospodami, aby hlasitým hovorem v noci nerušili ty, co už dávno spí).
Obecně závazná vyhláška obce Nižbor č. 2/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v Nižboru
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to jen ve
dnech, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli nebo ve státní a ostatní svátky.
Pálení většího množství suchého rostlinného materiálu musí být
předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor.
Obec Nižbor

JE NORMÁLNÍ

PODPORA PEČUJÍCÍCH
c Začínáte pečovat?
c Pečujete o někoho blízkého?
c Potřebujete poradit?
c Chybí vám informace a kontakty?
c Víte, na co máte nárok?
OBRACEJTE SE NA KOORDINÁTORKY POMOCI:

Kateřina Vysloužilová
T 725 439 017
E katerina.vyslouzilova@cpkp.cz

Andrea Lexová
T 725 985 856
E andrea.lexova@cpkp.cz

NA BEROUNSKU NABÍZÍME:
PEČUJÍCÍM

ODBORNÍKŮM

c Informace a praktické rady
c Užitečné kontakty
c Setkávání svépomocných skupin
c Odborné přednášky a zážitkové aktivity
c Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením

c Vzdělávací semináře
c Organizaci a vedení mezioborových setkávání
c Prezentaci nabízených služeb
v místní komunitě
c Podporu komunitního přístupu
ve sdílené péči

www.cpkp.cz/strednicechy

Pečuji

Po domluvě nás najdete:
Komerční centrum, 2. patro, V Pražské bráně 74, 266 01 Beroun
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 –
podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

➢ Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby
dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech: 8. – 12. června 2020
v časech: Po, St 8-17 hod, Út, Čt, Pá 8-12 hod
kde: zasedací místnost OÚ Nižbor
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800
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Návštěvnická karta Berounska

Destinační agentura Berounsko připravuje projekt návštěvnické
karty, který podpoří domácí cestovní ruch.
Návštěvnická karta se běžně využívá nejen v Evropě, ale po celém
světě. Princip spočívá v tom, že návštěvník získává slevy a výhody na
volnočasové aktivity, stravování, ubytování a další. Tento systém tak
podporuje místní podnikatele a zároveň pomáhá prostorovému rozprostření turistů v destinaci.
Díky této kartě návštěvníci Berounska ušetří a zároveň je karta
může motivovat k návštěvě míst, kam by se možná nepodívali. Anebo je inspiruje k opětovné dovolené právě na Berounsku. Kartu budou
moci samozřejmě využít i místní obyvatelé.
Destinační agentura Berounsko vznikla po důkladných přípravách
v minulém roce. Zakládajícími členy jsou města Beroun, Králův Dvůr
a Zdice a obce Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Tetín. Úkolem agentury
je celou oblast Berounska marketingově zastřešovat, sjednocovat komunikaci a koordinovat aktivity cestovního ruchu v území.
Aktuálně agentura připravuje spuštění nových webových stránek
www.berounsko.net, které budou informační platformou pro návštěvníky regionu.
Bc. Eliška Švandová
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Kdo byl Jaroslav Novák – BRAŤKA
V březnu 2020 uplynulo 55 let od úmrtí vynikajícího člověka, kterého ovšem osud zašantročil do kouta mezi zapomínané. Jedné z největších
legend českého vodního skautingu a tábora ve Výbrnici u Nižbora. Historie skautingu v této půvabné části Křivoklátska připomínají výtečně
zpracované informační tabule. Připomeňme si, jak na něj vzpomínala další z velkých postav nižborské historie, spisovatel František Nepil.
„Nesl nejvšednější české jméno - jmenoval se
Jaroslav Novák - ale osvěžil ho svou přezdívkou Braťka. Byla to přezdívka skautská, protože junáci se tradičně oslovují svými přezdívkami: Jaroslav Novák byl totiž mimo jiné
i oddílovým vůdcem a kapitánem pátého oddílu vodních
skautů a z jeho odchovanců
nosil například malíř Čeněk
Pražák, žijící ve Švýcarsku,
přezdívku Akela, genový inženýr Dr. Pačes přezdívku Pacík, herec Jiří Němeček Diavolo, dnešní rektor Univerzity
Karlovy profesor Palouš byl
prostě Radim, což je vlastně
jeho křestní jméno, urolog
Dr. Klika je dodnes Bob, filmový režisér Arabelly Václav
Vorlíček byl Vavík, sinolog
Dr. Oldřich Král měl přezdívku Hrabě a mně říkali Budulín. Nu a Jaroslav
Novák měl přezdívku Braťka za svého života tak
vžitou, že jí podepisoval i některé své knihy.
Tvořil totiž spolu s Jaroslavem Foglarem dvojici nejčtenějších skautských autorů. Jeho nejznámějšími knihami jsou romány Zelené jezero,
Modrá hvězda, Pod bílými plachtami a Statečná
srdce, v dalších vydáních nazvaná Skautská srdce a Junácká srdce. Spolupracoval i na scénáři
filmu ze života vodních skautů Na dobré stopě.
Jaroslava Nováka najdete jen v některých
slovnících spisovatelů, avšak oblastí, ve které byl
dodnes nepřekonán, byla jeho praktická výchovná činnost. Způsob, jakým vedl několik generací
mladých chlapců, a vynalézavý, všestranný a bohatý program, jakým dovedl naplnit a zaplnit
jejich týdenní schůzky, neděle a svátky, a především hodiny, dny i týdny na táborech, vzbuzuje i po desítkách let obdiv. Dokud byla Pětka
„pěším“ oddílem, proputoval s jejími mladými
členy například Podkarpatskou Rus i po Poloninách (s jedním koněm, který jim nesl nezbytné
zásoby a „techniku“). Když změnil Pětku na oddíl vodních skautů, sjížděl s ní pravidelně české
řeky a posléze s nimi plul dvakrát podél celého
pobřeží Jaderského moře na plachetnici, kde
chlapci pod vedením jediného profesionálního
mořeplavce dělali posádku a vykonávali všechny
práce námořníků.
Osobně se domnívám, že knihy Jaroslava Nováka by měli znát a analyzovat všichni, kdo mají
co dělat s výchovou mladých lidí v jejich volném
čase. Že by z nich měli například vypreparovat
onu vyzkoušenou programovou náplň a přizpůsobit ji a obohatit o možnosti, které nabízí současná počítačová doba. Především by ovšem
neměli přehlédnout morální a etický náboj, který
byl nementorsky všudypřítomen při jeho výchově, při hrách i při zábavě chlapců z jeho velmi
početného oddílu.

Je zde pořád ještě dost členů oddílu a skautů
vůbec, kteří znali Braťku několik let či mnoho let
předtím, než jsem já přišel na svět. Oproti nim
mám však časové prvenství v tom smyslu, že jsem
poznal a znal Braťku v nejútlejším věku, tedy rozumějte,
ve svém, v mém nejútlejším
věku, přesně tedy v předškolním věku, a ještě přesněji
v dnešní terminologii v mateřskoškolkovém věku (ačkoli
jsem pochopitelně do mateřské školy nechodil) a úplně
nejpřesněji v době, kdy mi
byly tři roky, tři měsíce a 19
dní, jak mohu písemně doložit
v pamětní knize této skautské
rezervace. Všichni ostatní se
s ním osobně seznámili - pokud se s ním seznámili osobně, zpravidla až při vstupu
do oddílu, tedy ve věkovém úseku, který kritici
literatury pro děti označují nebo alespoň donedávna označovali za prepubescenci, pubescenci
a adolescenci.
Toto časové privilegium mi vzniklo samozřejmě náhodou - tím, že se můj otec stal správcem
skautské rezervace v Nižboru, přesněji řečeno
v údolí nazývaném Výbrnice, jež katastrálně patřilo nikoli pod Nižbor - v Nižboru je pouze železniční stanice - nýbrž pod Stradonice, což je obec,
kde mám čirou náhodou už 28 let chalupu. Na
vytypovaní tohoto místa měl vedle A. B. Svojsíka
svůj podíl i tehdy osmatřicetiletý Braťka.
Rezervace leží na okraji Křivoklátských
lesů v údolí sevřeném ze všech stran lesnatými
stráněmi a skládala se původně ze dvou staveb
přivezených z národopisné výstavy v Praze, tedy
z tzv. rychty, kryté šindelem a ozdobené dřevěným
zábradlím u vchodu, a z nevelké dřevěné lidové
zvoničky. Rychta sloužila vždy jako vůdcovský
stan. Vedle zvoničky stála pak další, prkenná
stavbička, dřevěný stan opravdu ve velikosti
stanu -„áčka“, jenž se nazýval a svůj název nesl
nade dvířky, doupě.
Tuto skupinku stavbiček doplnily v roce 1934
dva velké sruby s palandami. Pokud má paměť
sahá - v roce 1934 mi bylo pět let - při jejich stavbě se rovněž vyskytoval Braťka v jakési patrně
poradní funkci. Předpokládám, že k výstavbě
obou velkých srubů dal popud. Každý srub byl
asi tak pro 20 - 25 lidí, a byl s kamny, takže se tam
daly přežít i studené Velikonoce, Dušičky anebo
Vánoce.
Toto tábořiště stálo na horním konci výbrnické louky a bylo často doplněno stanovým táborem. Dneska z něho zbyla jediná mohutná bříza.
Je to poslední ze tří bříz, které byly zasazeny každá před jedním srubem.
Na dolním konci louky dosud stojí srub, který
byl obydlím správce rezervace, tedy mého otce

a nás, jeho rodiny. U něho stála rozlehlá primitivní kolna krytá dehtovým papírem a pod ní řady
stolů a lavic. Byla to jídelna pro oddíly, které si
nevařily samy. Těm vařila moje matka. Znamení,
že je oběd, večeře či snídaně hotova, signalizovala do tábora vzdáleného asi 200 - 300 metrů
pomocí dvoukřídlého dřevěného semaforu. Semafor byl připevněn na dvoupatrové věži postavené z hrubých klád, kterou každý považoval za
rozhlednu, navzdory tomu, že stála v údolí těsně
u jídelny.
Poté, co jsme se v roce 1937 odstěhovali do
Prahy, převzal správcovství skautské rezervace
pan Štěpnička. Nedočkal se tam velkého štěstí ve srubu mu zemřela žena a za pár let nato byla
rezervace zlikvidována nacistickými okupanty.
Posledním oddílem, který zde už za války tábořil,
byl pátý oddíl, přesněji tedy jeho pátá smečka Vlčat, vedená Standou Langem a Braťkovou sestrou Vlastou Novákovou. (Ta zemřela ještě během
protektorátu v nemocnici a není totožná s pozdější Braťkovou ženou, rovněž Vlastou.) Přibližně
za týden či za dva týdny táboření musela Vlčata
páté smečky tábor opustit poplachovým způsobem – během půlhodiny či hodiny, aby unikla
nacistickému komandu.
Správcův srub jako jediný stojí ve Výbrnici
dodnes a je dokonce ve svém jádru málo porušen.
Byl totiž vlastně nepřetržitě používán. Po druhé
světové válce byl prodán soukromníkovi jako rekreační chata a tuším, že snad až v osmdesátých
letech byl předán tzv. pionýrům jako kuchyně pro
jejich táboření. Má ubouránu část, kde byl sklep,
a místo něho byla ke srubu přilepena monstrózní
jídelna. Táborové sruby na horní části louky byly
v té době již dávno rozebrány.
Předválečná rezervace v Nižboru, to znamená ve Výbrnici, byla tedy místem mého osobního
setkání s Braťkou.“
Z knihy Františka Nepila Ohlédnutí
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Z historie: Jak se jedlo ve středověku
Pokračování z minulého čísla
RYBY
Ve středověku se ryby chovaly v nádržích zvaných pisciny.
Šlo totiž o téměř jediný pokrm
z masa, který bylo možno jíst
i během půstu. Ryby se též sušily, udily a solily. Byly slané ryby
obyčejné jídlo chudých, nebo
chutná a kvalitní postní strava
pro každého? Ryby nepochybně
k významným slavnostem patřily. Zda měl hrad Nižbor nějakou
chovnou nádrž, není známo, ale
měl několik služebníků, kteří
museli týdně dodávat na hrad určité množství ryb. Toto množství
bylo ovlivňováno roční dobou,
množstvím ryb v řece, a především návštěvou panovníka se
svým dvorem.
DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ZVĚŘINA
Na středověkém hradě se
samozřejmě domácí zvířata nechovala, kromě několika párů
koní k převážení osob nebo
nákladu. Domácí zvířata se po
celý rok většinou pohybovala
ve volné přírodě, kde se pásla,
a nejen hovězí dobytek, ovce,
kozy, někdy i koně, ale také prasata. Prasata se volně pásla ještě
ve středověku a pasáctví vepřů
bylo rozšířené povolání. Zvířata byla víceméně polodivoká
a rozhodně ne tlustá, protože jich
lidé chovali více, než by se jich
v okolní přírodě samo uživilo.
Byla také menší než jejich divocí
předkové. Zemědělci a chovatelé nejčastěji zabíjeli zvířata na
počátku dospělosti, kdy na nich
je nejvíce ještě mladého, křehkého masa. Část zabíjeli zřejmě
na podzim nebo začátkem zimy,
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aby je nemuseli krmit, a také
proto, že později by zvířata vyhubla a užitek z masa by byl
menší. Dalším důvodem bylo
počasí, ve kterém se maso lépe

uchovávalo. Hovězí dobytek se
občas kastroval, zpočátku spíše kvůli uklidnění stáda a kvůli
chovu volů do zápřahu. Později
se již volové chovali na žír, tedy
kvůli masu, kterého bylo více
a bylo chutnější než býčí. Prasata
se kastrovala méně často. Každá
část zabitých zvířat se zkonzumovala. Maso, vnitřnosti, tuk,
a pokud byl, i morek z kostí. Ceněna byla hovězí vemínka, hovězí játra, upotřebila se i hovězí
krev, někdy smíchaná se slepičí.
Hovězí i telecí paznehty a vepřové nožičky sloužily pro přípravu
huspeniny, hovězí a telecí jazyky
se udily. Z telete se připravovaly
nejen ledviny a játra, ale i celé
telecí hlavy, plíčky a střeva. Hodily se i hlavy, plíčky a střeva hovězí a samozřejmě také vepřové.

Běžně se jedly dršťky a všechny
vepřové vnitřnosti s výjimkou
vemínek prasnic.
Hovězí maso představovalo
základní masitou potravu. Nejčastěji se vařilo
nebo dusilo. Opékání bylo spíše
výjimečné.
Hovězí polévka se
jedla samotná, ale
také tvořila základ
bezpočtu dalších
jídel, především
kaší z mouky či
krupice. Do kaší
se někdy přidávaly
žloutky nebo celá
vajíčka a máslo.
Hovězí polévka
místo mléka se
doporučovala jako
základ kaše pro
šestinedělky. Sladila se a vylepšovala rozinkami.
Pro nemocné zase byla dobrá
kaše pomandl, z pokrájených
žemliček zalitých hovězí polévkou, kořeněná muškátem, květem
a maštěná máslem. Vařené hovězí
maso se ve středověku podávalo nejčastěji s omáčkou z pórku,
vína či octa a zelené petrželky.
Omáčka z česneku, kyselých
hroznů vína a petrželky nebo
šalvěje je uváděna méně často.
Nebyly to však omáčky podobné
dnešním. Jedlo se jich jen několik
málo lžic a jenom k masu, bez příloh kromě chleba. Vařené hovězí
se často sekalo a míchalo s vejci

a kořením, někdy i s hruškami
a jablky na jakési hašé. Přidávalo
se také víno a med. Takové maso,
dobře posekané, patřilo i do směsí několika druhů masa, které se
nazývaly kaše nebo varmuže.
Hovězí se také peklo nebo dusilo.
Vybíralo se k tomu maso ze zadní
kýty, které se, pořádně naklepané,
přes noc namočilo. Po vyjmutí se
nejdříve peklo na roštu a potom
dusilo s octem nebo vínem, posekanou cibulí a kořením. Jednomu
jídlu se říkalo jelen z vola. Hovězí
se na ně předem namočilo do láku
z vína a krve. I pečené a dušené
maso nejlepší jakosti, ze svíčkové, se sekalo. Ze svíčkové pečeně
s omáčkou, dušené s jablky a slaninou, se pekly v těstě paštičky.
Hovězí maso se sekalo i za syrova. Nejdůležitějším výrobkem
ze syrového sekaného masa byly
knedle. Připravovala se hovězí
játra, hovězí vemínka a oblíbené
bylo uzení hovězích jazyků, které
se podávaly v omáčce. Z hovězího morku či loje a mandlí se připravovaly zvláštní kaše.
Při přípravě zvěřiny se často
uplatnila krev, především zaječí
a jelení, dále játra, plíce, hlavy,
kančí varlata, medvědí paznehty,
kančí ocásek, bobří ocas a nohy.
Za zvláštní pochoutku platilo
maso veverčí.
Za použití publikace Magdalena
Beranová: Jídlo a pití v pravěku
a středověku zpracoval
Zdenek Mariancius
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Hlasujte pro projekt na obnovu hokejbalového hřiště

Dlouholetou společnou aktivitou obce a hokejbalistů nejen místních, ale i berounských, je pomoc obci Nižbor s rekonstrukcí místního
hokejbalového hřiště. Všechny strany delší dobu spolupracují na postupné rekonstrukci sportoviště, které je využíváno k organizaci zimní
Nižborské hokejbalové ligy, turnajům dětí a v posledních letech zde
má základnu pravidelné soustředění mládeže Keltů a Fretek či kroužek
hokejbalu při ZŠ Nižbor. Po letech vynaloženého úsilí je snažení
u bodu, kdy je třeba výrazné finanční injekce k pořízení mantinelového
systému (více než 600 tis. Kč). Za tímto účelem Kelti zřídili veřejnou
sbírku, do které již řada dobrodinců přispěla ať už formou bankovního
převodu na účet či přímým příspěvkem do pokladniček. Aktuálně se
výtěžek sbírky pohybuje na úrovni 75 tis. Kč.
Nicméně stále se hledají další možnosti využití některého vypsaného dotačního titulu a i proto se projekt rekonstrukce hřiště v Niž-

boru zařadil do prvního ročníku akce organizovaném Středočeským
krajem => Můj kraj - Participativní rozpočet.V něm může podporu
veřejně prospěšných akcí, navržených jednotlivci, ovlivnit hlasováním veřejnost, a to poměrně zásadním způsobem. Rádi bychom
Vás požádali o hlasování s přímou podporou projektu „Rekonstrukce
multifunkčního hřiště v Nižboru“, díky které je možno na rekonstrukci
mantinelů hřiště v Nižboru získat dotaci z kraje ve výši 400 000 Kč.

Přímý odkaz pro hlasování naleznete
na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/
Formuláře (resp. hlasovací lístky)
jsou k dispozici na Obecním úřadě u p. Hučka.
Každý hlasující má právo udělit projektům celkem pět kladných
bodů a dva body záporné. Samozřejmě je možno hlasovat i pro další
zajímavé projekty v regionu, především v Berouně.
Podmínkou hlasování je bydliště na území kraje, věk nad 18 let a
uvedení čísla občanského průkazu z důvodu kontroly krajem.
Věříme, že to pro Vás nebude limitujícím faktorem při případném hlasování, protože chápeme že podobná minimální zpětná
kontrola je při „hlasovacích aktivitách“ třeba. Děkujeme za Vaši
případnou podporu!
Obec Nižbor a SK Kelti 2008 z.s.

SK Nižbor - fotbal hlásí

Epidemie koronaviru zasáhla
všechny oblasti našeho života,
sport nevyjímaje. Pro naše fotbalisty to znamenalo předčasný konec sezóny 2019/2020. Její jarní
část vůbec nezačala, platilo proto
pořadí v tabulce po podzimní polovině soutěží. Mladší žáci ve své
skupině okresního přeboru skončili na sedmém místě, jejich starší
kolegové obsadili vynikající první
příčku a stali se neoficiálním vítězem okresního přeboru starších
žáků. Stejně úspěšně si vedlo mužstvo dospělých, které dokázalo vyhrát pozimní část 3. třídy.
Po uvolnění epidemiologických opatření se fotbalisté pomalu
navracejí k tréninkům a plánují

činnost na další období. V příští
sezoně bychom rádi viděli v dresech Nižboru mladší nebo starší
přípravku, starší žáky, dorost a samozřejmě družstvo dospělých.
Samotné zařazení do soutěží bude
záviset na zájmu dětí a trenérů,
počtu přihlášených mužstev a dalších okolnostech.
Nejbližší plánované akce:
A-mužstvo bude startovat
27. 6. na turnaji v Žižicích, 1. 8.
chceme uspořádat tradiční Memoriál Ladislava Krabce
Aktuální informace můžete najít na webových stránkách klubu
www.sknizbor.estranky.cz.
Za SK Nižbor fotbal
Pavel Hučko

Pronájem tenisových dvorců SK Nižbor
Podmínky pronájmu:
- cena pronájmu činí 200,- Kč/hod/dvorec
- kurty lze pronajmout v jeden den max. na 2 hodiny po sobě jdoucí
- pronájem je třeba telefonicky objednat nejméně 2–3 dny předem
z důvodu absence správce dvorců a zjištění volné kapacity, potažmo
funkčnosti dvorců
Telefonické spojení: 603 217 253, 724 071 850
Vyhrazená doba pro členy oddílu, ve které nelze pronajímat:
úterý, čtvrtek: celé dopoledne vyhrazeno pro členy
sobota, neděle, svátky: celý den vyhrazeno pro členy a mistrovská utkání
pátek odpoledne: vyhrazeno pro trénink závodních hráčů
Předseda oddílu Pavel Řehořovský

strana 11

Nižborský List

Pomoc OFFLINE rodinám
na Berounsku

Středočeská pobočka společnosti Člověk v tísni se sídlem
v Kladně a v Berouně poskytuje
žákům a studentům, kteří nemají
doma internetové připojení a vybavení na online výuku, pomocnou ruku v podobě zapůjčeného
notebooku a internetového připojení. Spolu s technikou je žákovi
poskytnut i dobrovolník, který se
minimálně 1x týdně propojí v dohodnutý čas přes internet s dítětem a pomůže s právě probíraným
učivem.
Notebooky jsou rodinám poskytovány na základě smlouvy
o výpůjčce do konce roku 2020
s možností dalšího prodloužení.
Pomoc je určena dětem ze
sociálně znevýhodněných rodin,
neúplných rodin, pěstounských
rodin a všem těm, jejichž stávající situace neumožňuje vyjít
vstříc požadavkům škol na online
vzdělávání a domácí výuku. I po
otevření škol koncem května je
i nadále velká část žáků odkázána
na vyučování v online prostředí
nebo vypracování domácích úkolů pomocí počítače a dohledávání
informací na internetu. Dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí navíc jejich rodiče v mnoha
případech nejsou schopni pomoci
s probíranou látkou, mnozí z nich
často nedokončili základní vzdělání.
Program Podpora vzdělávání,
kterou Člověk v tísni realizuje
již dvě desetiletí a v rámci něhož

docházejí dobrovolníci doučovat
děti přímo do domácností, tak
v souvislosti s coronavirovou krizí rozšířil nabídku o tzv. online
doučování, tedy propojení dítěte
a dobrovolníka prostřednictvím
internetu. Jsme tak schopni doučovat i v menších obcích, kam
dříve nebylo možné dobrovolníka umístit vzhledem k nedostatku
financí na dojíždění či špatnému
dopravnímu spojení. Zároveň
je tak dítěti umožněno plnohodnotně se účastnit školní online
výuky a konzultací s učiteli přes
nejrůznější aplikace a programy,
odevzdávat domácí úkoly vypracované na pc-tedy zařadit se mezi
ostatní spolužáky, kteří potřebným
vybavením disponují.
Víte-li o rodině, která by zapůjčení notebooku a propojení se školou a dobrovolníkem potřebovala,
prosím kontaktujte Kateřinu Hůlovou, ředitelku pobočky střední Čechy, emailem: katerina.hulova@
clovekvtisni.cz nebo telefonicky:
774 321 724.

ONDŘEJ ZAHRADNÍČEK

– malíř, výtvarník, ilustrátor, restaurátor a pedagog
s téměř 30letou zkušeností
V oblasti výtvarného oboru vám mohu nabídnout obrazovou tvorbu, portréty, dětskou ilustraci, restaurátorskou činnost, ale i propagační
materiály – PF, logo firmy, blahopřání, pozvánky, obaly na zboží apod.
V oblasti výuky nabízím individuální kurzy malířství, ale i přípravu na všechny školy s výtvarným zaměřením. Dále pak večerní kurzy
kresby a malby pro zájemce (od 15 do… 90 let :-)).
Ondřej Zahradníček
Tel: 604 742 166

Živnostníci mohou požádat Středočeský kraj
o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru
Již od středy 13. května mohou
středočeští podnikatelé z celého
území kraje žádat o bezúročnou
návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne
živnostníkům se sídlem ve střed-

ních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny
stanovené podmínky. Maximální
výše podpory je 50 tisíc korun, a co
je důležité, podnikatelé ji mohou
začít splácet až za rok, v červnu

PŘÁNÍ MANŽELŮM BEKÁRKOVÝM
Než se člověk otočí, má 30 let výročí,
Je to hrůza, jak to letí, dospělé jsou vaše děti.
Od oltáře kráčeli jste společně před chviličkou,
a než jste se otočili, je z vás děda s babičkou.
A tak vám chcem popřát teď, alespoň dalších
30 let.
Milý tatínku a maminko,
dědečku a babičko,
už je tomu 30 let, co jste si řekli své ano.
Možná se to zdá být dávno, ale je to důkazem
vaší lásky, tolerance a síly

překonávat překážky, které život přináší.
Patří vám obrovské díky za to,
co jste vše společně zvládli a co pro nás děláte.
Děkujeme za to, že nás podporujete vždy,
když je to třeba.
Děkujeme za to, že máte vždy sílu pomoci,
navzdory svým vlastním starostem.
Děkujeme za to, že jste.
Ivča a Tomáš
Anička a Viktor
Tomášek a Kristiánek

2021. Půjčka musí být splacena
nejpozději do 15. března 2024. Při
podávání žádosti nerozhoduje den
a pořadí, žádosti se přijímají do
30. června 2020. Středočeský kraj
zatím na tento program vyhradil
2,75 mld Kč.
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky https://
pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz/register. Tam zájemci najdou
formulář i návod k jeho vyplnění.
Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které
jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského
podnikání a zároveň měli k datu
12. 3. 2020 včetně alespoň jednu
živnost, která nebyla pozastavena,
přerušena či zrušena. U žadatele
nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen
v registru exekucí a insolvencí.
Sídlo podnikání žadatele musí být
na území Středočeského kraje.
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