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Jak jsme ve Žloukovicích porazili koně
Nebojte se, nikdo k úhoně nepřišel, je to jen jeden z rituálů, který patří k masopustní tradici. Po více než čtyřicetileté odmlce totiž prošel
letos v sobotu před Popeleční středou (22. února) Žloukovicemi průvod maškar.
Za poledního vyzvánění propůjčila paní starostka klíč od obce
Králi masopustu a pak už se masky od budovy hasičské zbrojnice
vydaly na pochod obcí. V plánu
bylo původně devět zastávek, ale
během odpoledne se před průvodem zcela nečekaně otevírala
i další vrata, takže nakonec si
Medvěd zatančil s jedenadvaceti
hospodyněmi v třinácti staveních.
Král masopustu ale za doprovodu dvou harmonikářů a jednoho
bubeníka energicky a nesmlouvavě řídil přesun na další zastávku
a do tmy jsme vše stihli. Kdo měl
chuť, mohl se za pochodu občerstvit i výbornými lívanci a bramboráčky, které cestou na žebřiňáčku
pekli dva sněhuláci Olafové.
K masopustu neodmyslitelně
patří i nejrůznější žertíky a zlomyslnosti namířené na něžné pohlaví.
I u nás stodevadesáticentimetrová
Nevěsta s čerstvě oholeným knírem dělala, co mohla, aby ženichovi působila ostudu, a nakonec
se nechala semlít podobně jako
další „báby“ v babském mlýně.

Ten byl vytvořen improvizovaně
z konstrukce dětské skluzavky,
po které také po semletí sjížděla již
mladá děvčata – tedy báby, které
se ve mlýně za zvuků písně „Staré
bábě dáme hrábě“ rychle převlékly
za mladší. Aplausem odměnilo publikum poslední stařenku, na které
se mlýn zasekl, a když se přece jen
znovu roztočil, vyjela po skluzavce
desetiletá holčička v bábinčině oblečení. Slaměný, který mlýn poháněl, to prostě přehnal.
A teď už se dostáváme ke koni
(vlastně Koni) z titulku. Každý masopust musí nějak skončit. U nás
Ras, který celou dobu v průvodu
Koně krotil, usoudil, že už ho asi
neprodá, a tak ho sekerou porazil.
Ale protože Nevěsta pro Koníka
usedavě plakala, Ras se ustrnul
a pomocí osvědčené kombinace
likérů Koně zase přivedl mezi živé.
Velkou atrakcí byla i maska Smrti – dámy velmi subtilní postavy,
během průvodu pokuřující cigaretu a na každou drzou poznámku
na svůj vzrůst reagující výhružkou
„Počkej, zavolám na tebe tatínka“.

Masopustní veselice byla pořádána Klubem přátel Žloukovic
za velmi příjemné spolupráce RC
Nižbor a velký dík za podporu
patří také v osobě paní starostky
Obecnímu úřadu Nižbor. Ač se
jednalo o pokusný nultý ročník
a velkou účast jsme nečekali, sešla se hned na začátku odhadem
asi stovka lidí nejen ze Žloukovic,

ale i z Nižbora a Stradonic. A obrovským překvapením byl i velký
podíl masek. Zdá se tedy, podle
ohlasů účastníků, že se masopust
vyvedl a že by se mohlo podařit
navázat tam, kde se před skoro půl
stoletím nit přetrhla. Ať žije masopust 2021!
MUDr. Jiří Záhorka – jednatel
KPŽ, foto: Ladislav Dvořák
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Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor

Zastupitelstvo obce Nižbor
ze dne 16. 12. 2019:
bere na vědomí
n informace uvedené v bodě 1 – 14 zápisu;
schvaluje:
n rozpočtová opatření č. 15/2019 – bod 3 zápisu;
n rozpočet obce na rok 2020, který je koncipován jako schodkový, kdy k pokrytí schodku
na straně příjmů bude použita rezerva z přebytku
hospodaření z minulých období a kde závaznými
ukazateli jsou paragrafy – bod 4 zápisu,
n OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů –
bod 5a zápisu,
n OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství – bod 5b zápisu,
n Řád veřejného pohřebiště – bod 5c zápisu,
n OZV č. 3/2019 o cenách za úhradu nakládání
za svoz, třídění a zneškodňování komunálního
odpadu na území obce – bod 5d zápisu,
n uzavření Smlouvy o právu provedení stavby
na cizím pozemku dle podmínek uvedených
v bodě 6b zápisu,
n Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku se společností VaK
Beroun a.s. – bod 6h zápisu,
n Plán financování obnovy vodohospodářského
majetku na území obce Nižbor – bod 6i zápisu,
n Dodatek č. 8 k smlouvě se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. týkající se svozu směsného komunálního odpadu – bod 7a zápisu,
n Dodatek č. 4 k smlouvě o zajištění dopravní
obslužnosti se společností Arriva Střední Čechy
s.r.o. – bod 11 zápisu,
n rozdělení kompetencí starosty a místostarosty
– bod 12 zápisu;
ruší:
n OZV č. 5/2010 ze dne 20.12.2010 – bod 5a
zápisu,
n OZV č.7/2010 ze dne 20.12.2010 – bod 5b
zápisu,
n Řád veřejného pohřebiště ze dne 27.5.2002 –
bod 5c zápisu,
n OZV č. 1/2018 ze dne 17.12.2018 – bod 5d
zápisu.
Zastupitelstvo obce Nižbor
ze dne 3. 2. 2020:
bere na vědomí
n usnesení 1/1/2020: Informace o činnosti RO
a kanceláře OÚ,
n usnesení 3a/1/2020: Informace o podaných
žádostech o dotace z fondů Středočeského kraje a dále bere na vědomí informace o žádostech
o dotaci poskytovaných MMR,
n usnesení 7/1/2020: Informace týkající se nové
evidence svozů popelnicových nádob pomoci
RFID čipů,
n usnesení 8a/1/2020: Informace o podané žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce půdních prostor
ZŠ Nižbor“ (zřízení odborné učebny), kdy celkové náklady projektu jsou 4.295.496,- Kč (z čehož
způsobilé náklady jsou 3.471.712,- Kč),
n usnesení 10 a/1/2020: Informaci o podané žádosti o dotaci na akci Vodovod do ulic Ke Hřišti
(zkrácený název) z Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 4;
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schvaluje:
n usnesení 2/1/2020: Rozpočtová opatření č.
2/2020, jejichž součástí je Veřejnoprávní smlouva č. 13/2020 a 14/2020,
n usnesení 3b/1/2020: Podání žádosti o dotaci
z MMR Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci hřiště Šňárová na pozemku 452/53 v k.ú. Nižbor,  
n usnesení 4a/1/2020: Vítěznou firmou na realizaci zakázky „Vodovod Žloukovice“ je společnost Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
Ing. Lukáš Kužel, Křížová 472/47, 150 00 Praha 5,
IČ 60193689, jejíž nabídka činila 1.193.000,- Kč
bez DPH,
n usnesení 5a/1/2020: Vítěznou firmou na realizaci zakázky „Předzámčí, JZ nárožní křídlo 3.etapa – oprava střechy, krovů a stropů“ je
společnost Lareno s.r.o., IČ 26447002, Stříbrná Skalice, U Jabloně 358, jejíž nabídka činila
1.392.584,12,- Kč bez DPH,
n usnesení 6/1/2020: Schvaluje OZV č. 1/2020,
kterou se ruší OZV č. 3/2019,
n usnesení 8b/1/2020: Podání žádosti o dotaci
na realizaci Environmentální zahrady Robinsona Crusoa v areálu MŠ Sluníčko z Operačního
programu Životního prostředí v rámci prioritní
osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěta,
n usnesení 9/1/2020: Zrušení věcného břemene
na obecních pozemcích p.č. 447/156, 447/66,
447/68  v k.ú. Nižbor, zřízeného ve prospěch majitele pozemku p.č. 417/2 v k.ú. Nižbor,
n usnesení 10b/1/2020: Dodatek č. 3 ke smlouvě
o provozování vodohospodářského majetku se
společností Vak Beroun, a.s.;
neschvaluje:
n návrh darovací smlouvy týkající se finančního příspěvku obce městu Berounu za dojíždějící
žáky do škol zřizovaných městem Berounem usnesení 8c/1/2020;
pověřuje:
n starostku podpisem smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Vodovod Žloukovice“  se společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
Ing. Lukáš Kužel, Křížová 472/47, 150 00 Praha 5,
IČ 60193689 - usnesení 4b/1/2020,
n starostku podpisem smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Předzámčí, JZ nárožní křídlo 3. etapa
– oprava střechy, krovů a stropů“ se společností
Lareno s.r.o., IČ 26447002, Stříbrná Skalice 358
– usnesení 5b/1/2020,
n starostku a místostarostu k jednáním týkajícím
se řešení problematiky dojíždějících žáků v souladu s vypracovaným návrhem, který tvoří přílohu č. 6 zápisu – usnesení 8d/1/2020.

Sběr železného šrotu

Fotbalový oddíl SK NIŽBOR pořádá v sobotu 14. 3. 2020 od 9 hodin sběr
železného šrotu. Bližší informace na tel.
724747253, 602316991. Děkujeme za
každý příspěvek a prosíme vyndat šrot
až v samotný den sběru.
Za SK Nižbor Pavel Hučko

Povodňový plán
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá zpracování
aktualizace digitálního povodňového plánu obce Nižbor a z tohoto důvodu jsou
v těchto dnech vlastníkům nemovitostí
v záplavovém území doručovány sběrné
formuláře.   Data obsažená ve sběrném
formuláři budou zpracována do celkové
sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pro potřeby povodňových orgánů. Je
v zájmu každého majitele nemovitosti
předat obci potřebné údaje, které budou
sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atp. Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 20. 3. 2020
na Obecní úřad Nižbor nebo zašlete jeho
scan e-mailem přímo zpracovateli povodňového plánu, firmě Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. na e-mailovou adresu: schwarzova@vrv.cz. Upozorňujeme
na skutečnost, že je povinností každého
vlastníka zpracovat povodňový plán stavby v záplavovém území nebo stavby, která
může zhoršit průběh povodně.
Obec Nižbor

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 21. 3. 2020
SBĚRNÁ MÍSTA:
Žloukovice 	
– u autobusové zastávky
		   8:15 - 8:30
Stradonice 	
– na návsi		
		   8:45 – 9:00
Nižbor 		
- Šňárová na otočce busů
		   9:15 – 9:30
           		
- na parkovišti u mostu
		   9:30 – 10:00
Odkládat materiál určený ke sběru na sběrná místa předem je zakázáno! Do sběru nebezpečného odpadu nepatří odpady z plastu –
ty se likvidují ve speciálních žlutých pytlích.
Eternit se může odevzdávat pouze v malém
množství a odpad musí být uložen do neprodyšného pytle. Staré lednice můžete odevzdávat pouze kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit
částku 200 Kč.
Obecní úřad Nižbor

Sběr kovového šrotu
ve Žloukovicích

Kovový šrot je možné nově odevzdávat
každou neděli v době od 14 do 15 hod. na
nově zřízené místo u hasičské zbrojnice (za
nová vrata směrem ze silnice). V tuto dobu
zde bude přítomen člen SDH, který si šrot
převezme.
Bývalé šrotiště u parkoviště za hasičskou
zbrojnicí bylo zrušeno. Odkládat šrot na jiná
místa je přísně zakázáno.
Děkujeme. OÚ Nižbor
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Vyhlášky - upozornění!
Kotlíkové dotace
Kotlíkové
naposledydotace
ve vašem kraji
naposledy ve vašem kraji

Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kč
Zákaz starých kotlů se blíží.
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Využijte dotaci až 127 500 Kč
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
bude v roce 2022 zakázán.
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
Vyměňte svůj starý kotel
bude v roce 2022 zakázán.
a vyhněte se pokutě.
Vyměňte svůj starý kotel
a vyhněte se pokutě.
A bude se i vám lépe dýchat.
A bude se i vám lépe dýchat.

www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
telefon: 257 280 991
telefon: 257 280 991
e-mail: kotliky@kr-s.cz
e-mail:
Na
co jekotliky@kr-s.cz
dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných
domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy
dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zdrojů
% podpory
(všechny
oblasti)

Ostatní oblasti

Prioritní oblasti

Tepelná čerpadla /
Kotle na biomasu
– samočinná dodávka
paliva

80 %

120 000

127 500

Kotle na biomasu
– ruční dodávka paliva

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační
kotle

75 %

95 000

102 500

Typ nového
zdroje

Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)

Co můžete z dotace uhradit
– nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
a stavební práce
– novou otopnou soustavu
– rekonstrukci stávající otopné soustavy
– nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením
kotle do provozu
– projektovou dokumentaci
Peníze z Operačního programu Životní prostředí
pomohly již desítkám tisíc domácností.
Připojte se k nim i vy!

Vážení občané, s blížícím se létem Vás moc prosíme o dodržování
platných obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazné vyhlášky 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 Ostrově u mostu.
Obecně závazné vyhlášky 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.
c. ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) jsou hlučné
činnosti po celý den zakázány
Noční klid může rušit i dlouhodobě štěkající pes, který je umístěn jak
venku, tak uvnitř místnosti např. v bytovém domě. I hlučná oslava
může být pro sousedy rušivá.
Obecně závazné vyhlášky Obce Nižbor č. 2/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Nižbor
Spalovat se mohou pouze suché rostlinné materiály, a to pouze ve dnech,
kdy není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem. Jakékoliv pálení je zakázáno v neděli
a ve státní a ostatní svátky. Pálení většího množství suchého rostlinného
materiálu musí být předem nahlášeno na hasičský záchranný sbor. Někdy stačí jen trochu ohleduplnosti… Děkujeme.
Obec Nižbor

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Od února 2020 vstupuje v platnost nový způsob evidence vývozů popelnicových nádob pomocí RFID čipů. Na době a způsobu svozu se nic
nemění. Čtvrtletní vyúčtování obdržíte Vámi zvoleným způsobem (elektronicky nebo písemně). Popelnicové nádoby, které nebudou označeny
novým čipem, již nebudou vyváženy. V případě, že z jakýchkoliv příčin
ještě nemáte nový RFID čip, obraťte se neprodleně na obecní úřad. Tento první čip poskytujeme zdarma, další již budou zpoplatněny částkou
73 Kč (plastová popelnice) / 85 Kč (kovová popelnice). Cena za vývoz
jedné popelnicové nádoby od 1. 1. 2020 je 71 Kč. V průběhu roku 2020
obec plánuje v rámci rozšíření třídění odpadů umístit na čtyři vybraná
místa v Nižboru kontejnery na kovy, do kterých bude možno dávat kovový odpad menšího objemu – plechovky od konzerv, nápojů atd.

Likvidace použitých stolních olejů
Občané mohou odkládat přepálené oleje v uzavřených PET lahvích
na místa, kde je umístěna sběrná nádoba – označená popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve.
Rozmístění sběrných nádob: V Nižboru u nákupního střediska COOP
a na svozovém místě na parkovišti za restaurací Hotel Praha. Ve Stradonicích a ve Žloukovicích na návsi u kontejnerů u autobusové zastávky.
Sběrná místa na odkládání pytlů na plastový a směsný odpad
Upozorňujeme občany, že na sběrná místa lze odkládat pouze žluté pytle na plastový odpad a černé pytle na směsný komunální odpad dodávané
firmou AVE. V ceně pytlů je zahrnuta i cena za likvidaci odpadu. Pytle je
možné zakoupit v prodejně COOP nebo v úředních hodinách na Obecním
úřadě v Nižboru. Jiné pytle s odpadem je zakázáno na sběrná místa odkládat.
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Dětský karneval ve Stradonicích
V sobotu 22. února se konal ve Stradonicích tradiční dětský karneval. Tento byl uspořádán klubem žen za přispění stradonických hasičů a OÚ Nižbor v budově TJ Hradišťan, tzv. Staré kovárně.
Stejně jako v předešlých letech jej zahájila paní Votrubová ze Stradonic,
která poděkovala všem, kdo se na přípravách této akce podíleli, a popřála
zejména všem dětem, aby se jim karneval líbil.
Jako každoročně byla připravena pro děti bohatá tombola a malé občerstvení, a to i pro jejich rodiče. V tombole bylo přichystáno celkem 628 cen,
které byly v průběhu necelé hodiny rozebrány.
V průběhu karnevalu hrál a zpíval Pavel Kliment. Jako vždy stradonické ženy pro děti navíc připravily mnoho zajímavých soutěží, které vyvrcholily volbou nejlepší masky karnevalu.
SDH Stradonice

Vánoční strom ve Stradonicích

Dne 7. prosince 2019 Sbor dobrovolných hasičů Stradonice
společně s klubem žen a OÚ Nižbor uspořádal již 11. ročník „Slavnostního rozsvícení vánočního stromku“ na návsi ve Stradonicích.
Opět jako v minulých letech se na návsi sešlo mnoho místních,
ale i občanů z okolních obcí. Jako každoročně bylo pro všechny
přítomné připraveno zdarma občerstvení, kde kromě tradičních
grilovaných klobás mohli návštěvníci ochutnat domácí vánoční
cukroví a jiné sladké pochutiny. Dětem byl nabízen teplý čaj a dospělým svařené víno a čepované pivo.
Samotná akce byla zahájena v 16:00 hodin velitelem sboru
Františkem Votrubou, který přítomné uvítal a předal slovo zástupcům obce Nižbor paní Kateřině Zuskové a panu Pavlu Hučkovi,
kteří společně všem přítomným popřáli k nadcházejícím vánočním
svátkům a k Novému roku.
Po slavnostním zahájení předvedly místní ženy taneční vystoupení, čímž se do Stradonic vrátil „Stradonický plamínek“ pod vedením známého herce Romana Skamene.
Ozvučení a hudební produkci zajistil jako v předchozích letech
Pavel Kliment a děti ze ZŠ Nižbor. Stradonické ženy v rámci této
akce, stejně jako v předchozích letech, uspořádaly dobrovolnou
sbírku pro zvířecí útulek v Louníně. V rámci této sbírky nabízely
své vlastní výrobky, které se váží k vánočním svátkům.
SDH Stradonice

Světový den ledvin

Také letos se v Berouně uskuteční Světový den ledvin, a to ve
čtvrtek 12. března. Letošní ročník se zaměří zejména na prevenci
onemocnění ledvin. Světový den ledvin je připomínkou důležitosti ledvin a jejich správné funkce pro naše celkové zdraví. Pokud
člověk pociťuje jakékoli změny a obtíže funkce ledvin měl by navštívit svého praktického lékaře, případně rovnou vyhledat odbornou pomoc nefrologické ambulance. V Berouně se k akci Světový
den ledvin tradičně připojuje Dialýza Beroun a také Centrum domácí péče, sídlící v poliklinice Medicentrum Beroun.

Diakonie Broumov, sociální družstvo pořádá humanitární sbírku
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) n lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony n látky (minimálně 1m2 – prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky látek) n domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), zabalené
v krabici n vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří n obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) n kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti n hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové n menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích. Nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů n nábytek n znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech 16.–20. března 2020 v časech: 16. 3. a 18. 3. od 8 do 17 hod., 17. 3., 19. 3. a 20. 3. od 8 do 12 hod. v zasedací
místnosti OÚ Nižbor.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 317 203, 224 316 800. Více na www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

strana 4

Nižborský List

DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá TJ SOKOL NIŽBOR

7.3.2020 ve 14:00 hod.
SOKOLOVNA NIŽBOR
Program: soutěže, vyhlášení nejkrásnější masky, tombola, plackovačka, občerstvení, taneční vystoupení
dětí a spousta další zábavy nejen pro děti

5. šermířské
setkání
na zámku

Nižbor

23. 5. 2020 sobota
od 13:30 do 17:00
Program:
šermíři, kejklíř, dobová hudba, tvořivé dílničky,
malování na obličej a mnoho jiného
akce se koná ve spolupráci
s obcí Nižbor

Obec
Nižbor

VstuPNé
100 Kč dospělí
50 Kč děti
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, srdečně vás zveme k zápisu
do mateřské školy.
Datum: 12. května 2020
Čas: 13:00-16:00
Místo: Mateřská škola „Sluníčko“,
Nižbor, Školní 119, 267 05 Nižbor
Co s sebou: rodný list dítěte + občanský průkaz rodiče
... a nezapomeňte doma děti. Těšíme se na vás!
Počet přijímaných dětí bude určen podle
počtu dětí, které odejdou do základní školy.
V současné době jej ještě neznáme, protože ještě v průběhu dubna mohou rodiče žádat odklad
školní docházky. Děti budou přijímány k docházce od 1. září 2020.
Do mateřské školy mohou být přijaty děti,
které budou k 31. srpnu 2020 nejméně dvouleté.
Děti jsou rozděleny do tří tříd. Nejmladší
děti se vzdělávají v malé skupině, v této třídě
může být maximálně 14 dětí. Zde je kromě
paní učitelky v současné době i chůva, která je
hrazena z prostředků OP VVV, což je dotace
z fondů Evropské unie. Do mateřské školy jsou
přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm
v obcích Nižbor, Stradonice a Žloukovice.
ASISTENČNÍ PEJSEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Všichni máme rádi pejsky, víme, že se dají
cvičit – ale opravdu si umíme představit, co
všechno dokážou? Do mateřské školy za námi
přišli asistenční psi, kteří nás svými schopnostmi překvapili. Děti si také mohly vyzkoušet
canisterapii a pohrát si s opravdovými psími
profesionály.
V rámci vzdělávacího programu společnosti Helppes se děti seznámily s tím, jak se žije
postiženým lidem a jak jim mohou pomáhat
speciálně vycvičení psi. Že asistenční pes najde
svému pánovi bezpečnou cestu, pravděpodobně
všichni víme. Ale umí i spoustu dalších věcí –
například rozsvítit, zhasnout, otevřít zásuvku,
sundat oblečení, namasírovat bolavé bříško
nebo třeba předvídat srdeční záchvat a zavolat
pomoc. Asistenční psi nejen pomáhají, ale mohou i zachránit život.

n Tradiční karneval v mateřské škole.

n Tři fotografické momentky jako vzpomínka na vánoční návštěvu u Osmanyho Lafity.

n Pozorujeme život u řeky.
CO NÁS ČEKÁ?
V nejbližší době pojedeme za polytechnickým vzděláváním a zábavou do plzeňské
Techmanie. Také nás čeká kurz první pomoci
zaměřený na předškolní děti. Nejstarší děti
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budou chodit plavat do berounské Tipsport
Laguny. Těšíme se i na divadlo, operu, exkurzi u hasičů a výlet za velikonočními tradicemi.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Základní škola Nižbor: Budoucí prvňáčci
už se pomalu chystají na svůj velký den
Milí čtenáři, školní rok se před pár týdny
přehoupl do své druhé poloviny, naši nejmladší žáčci se doma pochlubili s prvním vysvědčením a jaro už klepe na dveře! Pravda, bílé
křupavé zimy s pořádnou sněhovou nadílkou
si děti v našich končinách moc neužily, ale
i tak mohly v kruhu svých spolužáků zažít
mnoho pěkného. O některé z těchto zážitků
bychom se s vámi nyní chtěli podělit.
Hned po krátkých pololetních prázdninách
nás se svým loutkovým divadlem navštívil pan
Šmíd. Na pódiu v hotelu Praha nevystupoval
poprvé. Opět nás přesvědčil, že jeho vtipná
a o moudrá poselství obohacená představení dokážou zaujmout diváky všech generací!
Tentokrát k nám přivezl „Zapomenutou pohádku“, dramatický příběh dvou sester, Pravdy
a Lásky.
Ti z vás, kteří doma mají dítko školou povinné, jistě postřehli, že se naše škola zapojila hned do několika výchovně-vzdělávacích
programů. Jedná se o dopravní výchovu, výchovu k finanční a matematické gramotnosti
a o program prevence zaměřený na mezilidské
vztahy a dobré sociální prostředí třídy. Pokaždé k nám zavítají zkušení odborní lektoři, kteří
našim žákům zábavnou formou rozšiřují vzdělání v těchto pro všední život tak důležitých
oblastech.
S přicházejícím jarem se ve škole již
intenzivněji připravujeme na budoucí
prvňáčky. Pro ně a jejich rodiče pořádáme 11. března od osmi do jedenácti hodin
den otevřených dveří doplněný výstavou
výtvarných prací našich stávajících žáků.
Zápis do první třídy se uskuteční 7. dubna,
podrobnosti se dozvíte na veřejných informačních nástěnkách a na našich webových
stránkách www.zsnizbor.cz.
K naší škole neodmyslitelně patří její školní družina, která díky činorodým paním vychovatelkám dětem zprostředkovává množství
pestrých a bohulibých aktivit. Již tradičně vyslala do ulic a uliček naší obce tři krále, a nejen
tři, aby se společně připojili k celorepublikové
tříkrálové sbírce. Koledníci se během obchůzky setkali se štědrostí, za kterou vám všem
moc děkujeme! Více o sbírce a o vybraných
penězích se můžete opět dočíst na našich webových stránkách. Tříkrálové koledování završil koncert žáků ve společenském sále obecního úřadu. Děti hrály a zpívaly pod vedením
všech našich učitelů hudební výchovy.
Velkou vlnu nadšení rozpoutal výlet
do pražského zábavního parku Toboga. Konečně se očekávání naplnilo! Děti se mohly
do sytosti vydovádět na nejrůznějších klouzačkách, lezeckých stěnách, skákadlech či
trampolínách a dalších nevšedních atrakcích,
které současná herní centra dětem nabízejí.
Z nejbližších připravovaných aktivit školní
družiny jmenujme též velmi oblíbený karneval

nebo návštěvu Městského divadla Kladno, kde
děti zhlédnou divadelní adaptaci literárního
díla Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem.
V rámci spolupráce rodiny se školou jsme
i tento rok vyhlásili výtvarnou soutěž. Zatímco loni se v domácnostech vyrábělo z kartonu,
letos hlavní roli přebírá plast. Ač je to materiál
právem často diskutovaný, věříme, že s trochou fantazie ho šikovné ruce mohou proměnit
v originální umělecká díla!
Závěrem zbývá zmínit ještě jedno velké
poděkování jménem všech němých tváří australské divočiny. I naše škola vyslyšela výzvu

k dobrovolné finanční pomoci zvířatům v Austrálii postižené požáry. Podařilo se nám společnými silami vybrat částku ve výši 5 422 korun,
kterou jsme zaslali na speciálně zřízené konto
pražské ZOO, aby odtud mohla pomoc putovat
přímo do postižených míst.
Na úplný závěr přijměte naše srdečné pozvání: Koncem měsíce dubna chystáme další
Talentiádu, která se jako obvykle uskuteční
v hotelu Praha. Sledujte prosím naše webovky
anebo vývěsku v nové vitríně před vchodem
do školní budovy. Už teď se na vás moc těšíme
a do nadcházejících dnů přejeme vše dobré.

Ohlédnutí za adventním koncertem
Až z dalekého Šumperka přijeli k nižborským občanům s nenadálým dárkem zpěváci a muzikanti skupiny HALELUJA BAND. Všem, kdo se na zámek do kostela Povýšení sv. Kříže vypravili, zazpívali celou řadu překrásně zaranžovaných vánočních písní, půvabnou moravskou
koledou „Byla cesta ušlapaná“ počínaje přes další, novější i historické, anglicky a latinsky
zpívané, přes vznešený chór Adoremus te Dominum až k jímavému songu The Sound of Silence
Paula Simona. Všechny v složitých mnohohlasých úpravách, v perfektním souznění s mnoha
doprovodnými nástroji. Svými čistými, zvonivými hlásky doplnili zpěv řady písní čtyři skromní,
nadaní kluci, nadějné ratolesti tohoto skvělého souboru. Vedoucí souboru a několik dalších
muzikantů-zpěváků Haleluja Bandu se znají se středočeskými archeology, kteří se věnují odkazu Keltů. Byl to jejich nápad uspořádat koncert právě v místě, kde mají svůj proslulý stánek
vzdělávání a osvěty – Informační centrum keltské kultury na nižborském zámku. Díky za něj.
J.  Lukeš
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Divadelní premiéra:

EQUUS

Nový model auta firmy Hyundai? Ne! Nové dílo nižborského divadelního souboru NA ROHU U NÁS.
V roce 1973 napsal autor slavného Amadea sir Peter Levin Shaffer
divadelní hru – spíše psychologické drama – Equus. Příběh o tajemném
bohu koní, nemocných životech a o duších hledajících něhu je zasazen do prostředí psychiatrické kliniky. Divadelní hra plná monologů,
zoufalství, lásky, uvědomění, manipulací a přiznání si vlastní nedostatečnosti. Čin chlapce, který oslepil koně ve stájích, kde vypomáhal, ho
kvůli soudu přivádí na psychiatrickou kliniku, kde se jeho případu ujímá psychiatr Martin Dysart – vnitřně vyhořelý člověk. Equus se s grácií a zároveň i přímočaře dotýká stále aktuálního tématu citové vykolejenosti, kdy se pod tlakem nejrůznějších ideologií a fanatismů ztrácejí
citové kontakty. Atraktivní zápletka s detektivním nádechem, poezie
všedního dne i rituálnost divadla rozehraná do všech myslitelných kontur. Šokujícím činem spojení divadla, hudby, světel, retrospektiv a takřka prázdné scény režie vytváří v podstatě „film na divadle“. Produkce
a režie díky svému záměru sází na neznámé herce, jako tomu bývá
u kvalitních filmů a divadel ve světě. K tomu, aby byl zážitek co nejvěrohodnější, přispívá i výběr prostoru v industriální hale pivovaru Berounský medvěd. Nutno říct, že se herci souboru ujali svých nelehkých
rolí s evidentní úctou. Animální ztvárnění němých tváří jako potlačení
vlastní sexuality celé dílo okoření.
Hra je depresivní, krásná a stále aktuální. Divák nebude ochuzen
o nahá těla, pot, lásku, zlost a cit, jež provázejí každého z nás.
Buďte tedy pozváni na EQUUA, který bude premiérován 31. 3.
a 2. 4. od 19:00 v Berouně a má v plánu 15 repríz. Lístky jsou online
v prodeji na našich stránkách. Více na stránkách: www.narohuunas.cz.

Zahájení
turistické sezóny
Berounska
Turistický pochod z Berouna do Srbska
a zábava v Campu Srbsko

18. 4.
2020

Destinační agentura Berounsko Vás
srdečně zve na zahájení letošní turistické
sezóny. Připravili jsme si pro Vás nenáročný
sedmikilometrový pochod z Berouna do
Srbska a zábavný program v Campu Srbsko.
Vyrážet budeme z berounského náměstí
od Městského informačního centra a podél
pravého břehu Berounky dojdeme až do
srbeckého kempu. V cíli bude na malé
i velké účastníky čekat opékání špekáčků
zdarma, zábavný program pro děti
a posílání pohledů.

V případě velmi nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje
právo akci zrušit.
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START z Husova náměstí v Berouně
09:30 – 10:00 registrace účastníků
10:00 – 12:00 pochod
CÍL v Campu Srbsko
12:00 – 15:00 program
• táborák a opekání špekáčků
• program pro děti
• posílání pohledů

mediální partner



FOTOSOUTĚŽ

Tématem obecní fotosoutěže pro rok 2020 je „Světlo a stín“.
Své fotografie můžete do konce září 2020 zasílat na e-mailové
adresy obce: obec.nizbor@telecom.cz, starosta@obecnizbor.cz
Prosíme o dodržení počtu zaslaných snímků: 1 účastník max. 5
soutěžních snímků. Děkujeme. Obec Nižbor

Projekt MPSV
„Seniorská obálka“
Jedná se o kartu, na které
si člověk vyplní informace
o svých alergiích, nemocech,
užívaných lécích, zdravotní
pojišťovně, blízkých osobách, které je možné kontaktovat. Tyto informace mohou
v případě nutného zásahu
zdravotnické služby šetřit tolik vzácný čas při poskytnutí
první pomoci. Karta by měla
být umístěna na vnitřní straně
vstupních dveří nebo na lednici. Namnožené karty budou
k dispozici na OÚ a ve zdravotním středisku.

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Datum vyplnění

ZDravotní
pojišťovna

jméno a příjmení, titul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergie

nemoCi

oD KDy ?

léKy – náZev

DávKa

DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

1
2
3
jméno a KontaKt na
praKtiCKého léKaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby ZZS SCK, p.o. při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

podpis

telefon
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Tříkrálový koncert podpořil sbírku
Prastará legenda o příchodu tří
králů (též mudrců) s dary Jezulátku v Betlémě je známá téměř
po celém světě a ožívá v tradici
putování koledníků s pokladničkami za zpěvu tříkrálových koled.
Ve čtvrteční večer 9. ledna zahájili žáci základní školy zpěvem
té nejznámější, „My tři králové
jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…“ svůj koncert v rámci
tříkrálové sbírky 2020. Po úvodním slovu paní starostky se střídali na pódiu, zpívali a hráli na flétničky, na xylofon, se zvonky,
na klavír, kolektivně na kytary,
vždy jak nejlépe uměli. Za jejich
výkony, současně i za píli a vytrvalost v hudebním vzdělávání
samozřejmě sklízeli velký potlesk. Patřil i jejich paní učitelce
Věře Hamerníkové nejen za její
píseň, ale i za to, jak děti celoročně v hudbě vzdělává. K úspěchu
koncertu přispěli i další dospělí –
zpívající učitel angličtiny Jimmy
Bozeman několika hezkými písněmi s kytarou, zpěvačka Lenka
Šocová, členka oblíbeného tria
LeMaJa, v roli vedoucí kroužku
mladých kytaristů, paní učitelka
Zdena Červenková jako hlavní
organizátorka, pan Šulc se svou
ozvučovací technikou. K velkému překvapení všech se v závěru

koncertu objevila na pódiu dívčí
skupina – kvarteto zobcových
fléten SIGNUM. Čtyři sympatické muzikantky (vedoucí též Lenka Šocová) ze Stradonic a okolí
zahrály složité polyfonní skladby
na čtyři podivné hezké dřevěné
děravé rourky a roury, sice patřící do rodiny fléten, ale tvarem
a zvukem unikátní, vymyšlené
a zhotovené jedním šikovným
mistrem pro členky této skupiny.
Naučit se hrát na tak neobvyklé
nástroje asi nebylo zrovna lehké. Pro malé muzikanty by tohle
vystoupení mohlo být povzbuzením, že není takový nástroj
na světě, na který by se nedalo
naučit dobře zahrát. Návštěvníci
koncertu se rozcházeli spokojení, že opět viděli a slyšeli hrát
a zpívat své nadějné ratolesti, že
poznali umění zajímavé hudební
skupiny a že svým darem do kasičky pomůžou cestou charity několika potřebným lidem v jejich
nemoci, bídě a osamění.  
J. Lukeš
Výsledky tříkrálové sbírky
v obci Nižbor:
Celkem bylo do tří kasiček vybráno 15 342 Kč. Obec Nižbor
tak obsadila druhé místo v pomyslné soutěži obcí! Moc děkujeme!
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Z historie: Jak se jedlo ve středověku
CHLÉB
Chléb byl obvykle tmavý, z mouky hrubě vymílané i s otrubami. Pro církevní účely na hostie však semílali mouku obzvláště
jemně, a ještě ji důkladně prosívali. Po celý
středověk byl chléb běžnou potravou pro chudé i bohaté. Nároky však postupně vzrůstaly podle bohatství a postavení konzumentů,
a tak se jej připravovalo mnoho druhů, v Čechách se jich peklo kolem dvaceti, např. chléb
žemlový, ten byl nejčistší, dále žitný, tzv.
húscový, pecnový s nakyslou chutí, mazancový, ječný, preclíkový, prosný, ze žaludů,
jáhlový, pohankový, z rýže, oplatkový, koláčový, perníkový a další. Vzhledem k tomu,
že na hradě pobýval
často král se svým
dvorem, druh chleba se pekl co možná
nejlepší. Váha jednoho bochníku se pohybovala mezi 300
a 350 gramy a cena
byla až do roku
1350 jeden denár.
Také se pekl kolem
roku 1350 takzvaný
chléb
žoldnéřský,
biscoctum, to je dvakrát pečený, zřejmě
suchar, do kterého
se dával pro chuť
a pro zdraví anýz.
Tento druh chleba se
na Nižboru zřejmě nikdy nepekl. Chléb se již
nelámal, nýbrž krájel na krajíce. Ty se sušily
nebo se opékaly na tzv. topénky. Při stolování
se krajíce či topénky někdy dávaly pod maso
na stoly místo talířů. Chléb se buď snědl,
nebo nabídl psům. Sušený či opečený chléb
se strouhal a drobil a pak se z něj vařila kaše
a varmuže (obdoba kaše). Chléb se postupně
začal péci ve veřejných pekárnách a pekařství
se stávalo samostatným a výnosným řemeslem, ale spíše ve městech. Pekaři se začali
specializovat. V Nižboru se souběžně udržoval chléb pečený doma v podhradí. Postupně
se vyčlenili koláčníci, mazanečníci a oplatečníci. Jaká byla denní spotřeba chleba? Pravděpodobně jeden chléb na den. Ve 13. století
zřejmě nebylo rozlišování mezi chlebem pšeničným a žitným tak podstatné. Pšenice se
pěstovalo dost a rozdíl mezi tmavým a bílým
chlebem spočíval především ve způsobu vymílání a přesívání mouky.
KAŠE A VARMUŽE
Obilí se obvykle nekonzumuje za syrova.
Z drceného obilí se dá připravit docela dobré
kašovité jídlo prostě tak, že se namočí přes
noc do vody či do mléka a potom ochutí třeba medem nebo ovocem či solí nebo tukem.
Kaše se vařily také z masa a mouky. Moukou se myslí nadrcené obilí různé hrubosti.
Různá masa a různé druhy omastků dávaly
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základ různým chutím. Kaše rozhodně nebyly fádní. Chuťově se uplatnily nejrůznější
byliny, které se do kaší přidávaly, zelenina,
kořínky, přírodní koření nebo třeba houby. Byly známy desítky druhů kaší, slaných
i sladkých, a některé musely být značně nákladné. Na počátku 15. století bylo známo 46
druhů kaší nejrůznějšího složení a přípravy.
Z masa, mléka, smetany, vajec, sušených ryb,
z vepřových žaludků, z jazyka nebo sýra, ale
třeba i z máku či semence. Které se používaly na Nižboru nelze přesně určit, ale jistě
ze surovin, které byly na Nižborsku dostupné. Počet druhů kaší neustále rostl a o století
později se vyšplhal na více než 100 druhů

kaší a varmuží. Kaše do zásoby na studeno se
vařila nejen na cesty, ale i na doma. Kaše se
vždycky vydatně mastily máslem, škvarky či
slaninou a doplňovaly se například zelím či
ovčí brynzou. Vařená kaše se často používala
jako základ pro další jídla. Sladké i slané kaše
se míchaly s různými přísadami a zapékaly
se. Zapečené se podávaly teplé i studené.
Sladké kaše byly ve středověku vzácnější
než slané a někdy představovaly dokonce slavnostní jídlo. Do sladké kaše se dávalo nejen
mléko a smetana. Do mléka se ještě používala
rozmíchaná vajíčka. Sladidlem byl především
med, ale kaše uvařená s ovocem nebo po uvaření politá povidly již sladit nepotřebovala.
Protože sladká kaše byla často slavnostní,
dbalo se i na její vzhled. Různé přísady jí
dávaly různou barvu a toho se ve středověku
hojně využívalo. Například černá kaše se vařila ze sušeného chleba, vína, švestek, koření a medu. Mohly se do ní dát i třešně nebo
višně. „Brunátná“ kaše se dělala takto: Čisté
jahody nebo červené višně se vařily v čistém
víně a přidaly se sušené krajíčky chleba či topinky. Potom se vše procedilo přes síto, dalo
do čistého kotlíku, přidal se med, koření, olej
a tlučený anýz. Směs se uvedla do varu a hned
potom podávala na míse. Červená kaše se vařila z povidel, vína a bílého chleba přidáním
malin. Zelené barvy se snadno docílilo zelenou petrželkou. Pro slavnostní chvíle nebo pro

reprezentaci se hodila kaše čtyř barev, která
byla poměrně pracná: „Utři mandle a rozpusť
je jako kaši a dej do tří hrnců. V jednom nech
bílou, bez barvy, druhou část obarvi šafránem
na žluto, třetí učiň brunátnou pomocí sandalu.
Potom rozinky nebo povidla s mandlemi rozpusť jako kaši, aby byla černá, a dej do čtvrtého hrnku. Všechny ty kaše oslaď medem,
vař to, až budou dobře husté. Přes mísu udělej
šindelem kříž, který by všude doléhal, vlej ty
čtyři kaše do toho kříže, každou zvlášť, potom
vytáhni kříž.“ Barvení kaše šafránem se používalo i jinde. Taková kaše se uvařila z krupice,
vajec, mléka nebo smetany, přidal se šafrán
a na míse se posypala skořicí a cukrem. Žlutá
kaše se však vařila také z jablek s vínem, máslem, strouhaným chlebem, skořicí, zázvorem,
pepřem a šafránem. Sladila se medem.
SLADKÉ PEČIVO
I když ve středověku byla hlavním sladkým slavnostním jídlem kaše, peklo se také
sladké pečivo různých jmen. Nejrozšířenějším byly koláče. Koláče měly kultovní úlohu
i při svatbách a často byly s medem a mákem.
Mazance byly určeny především na Velikonoce. Cukr se tenkrát do těsta nedával,
postačila sladká smetana, do níž se nasypala
bílá mouka a přidaly tekuté kvasnice, vejce
a koření, konkrétně šafrán a roztlučený hřebíček. Do propracovaného těsta se nasypal ještě
strouhaný sladký tvaroh. Mazancem se rozuměl tehdy také jakýsi koláč upečený z krajíčků sušeného chleba, namočených ve víně
a proložených makovou nebo mandlovou
kaší. Mazance, mazancové chleby pekli běžně pekaři i mimo Velikonoce.
Dalším oblíbeným sladkým pečivem byly
koblihy. Byly to však často spíše slané paštiky
pečené ve formě. Náplň se dělala z tvarohu,
vajec a mandlí. Perník připravovali speciální
pekaři, perníkáři (pernicatores). Hodně starým
pečivem jsou oplatky. Je doložen i druh chleba
zvaný oplatkový. Oplatky se plnily zavařeninami. Používaly se i na vytváření květů na kuchařských veledílech, jež byla pastvou pro oko,
podávaných při slavnostních příležitostech.
JINÉ POKRMY Z OBILÍ
Ve středověku znali tzv. báby, omelety,
svítky nebo lívance. Zajímavým jídlem jsou
netyje nebo kucmoch. To byla jahelná kaše,
která se zasypala moukou a spolu s ní uvařila
do tuha. Potom se roztrhala nebo vykrájela
lžící na kousky. Ty se na míse nebo na talíři
posypaly strouhaným tvarohem, perníkem
či mákem nebo se polily povidly či sirupem
a omastily a osladily. Mohly se jíst i na slano
s cibulkou, brynzou, zelím nebo masem. Byly
to vlastně jakési škubánky. Podobné jídlo
bylo známé také jen se smetanou či medem.
Pokračování (maso a ryby) v příštím čísle.
Ze zdroje: Magdalena Beranová, Jídlo a pití
v pravěku a středověku čerpal
Zdenek Mariancius
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Nižborská hokejbalová liga a sbírka na obnovu hřiště
28. ročník Nižborské hokejbalové ligy je minulostí. Tradiční šestice
týmů svedla líté boje v lednu a únoru letošního roku a hegemon posledního desetiletí, Riders Kladno, obhájil podeváté v řadě titul. Dlužno podotknout, že letos to bylo skutečně jen o vlásek, když Diablo Beroun skončilo
na druhém místě pouze díky celkovému horšímu skóre o jedinou branku.
Oba týmy měly své sestavy vyšperkovány hráči z extraligy a hokejbalové reprezentace. Dva celky, se základnou z Nižbora, obsadily třetí
a čtvrté místo. Ve vzájemným soubojích byla úspěšnější Lemra, která
protiháče ze Žlubince poslala na „nemedailové“ pozice. Pouze o skóre
nakonec uhájili pátou pozici Coyotes Hýskov, kteří s posledním celkem
HBC Fretky, složeným převážně z hokejbalistek a jejich přátel, jednou
prohráli.
Hokejbalový klub SK Kelti 2008 z.s. organizuje na území okresu Beroun veřejnou sbírku na podporu obnovy hokejbalového hřiště Nižbor,

respektive hokejbalových mantinelů místního hřiště, které jsou za hranicí životnosti. Podpořte místní sportovce libovolnou částkou. Každá
koruna pomáhá dobré věci!
Roman Novák

Rozpis SK Nižbor fotbal - III. třída
14. kolo
Neděle 22. 3. 2020 od 15:00

Broumy - Nižbor

15. kolo
Sobota 28. 3. 2020 od 15:00

Všeradice - Nižbor

16. kolo
Sobota 4. 4. 2020 od 16:30

Nižbor - Hostomice

17. kolo
Neděle 12. 4. 2020 od 16:30

Mořina - Nižbor

18. kolo
Sobota 18. 4. 2020 od 17:00

Nižbor - Hýskov

19. kolo
Neděle 26. 4. 2020 od 17:00

Loděnice B - Nižbor

20. kolo
Sobota 2. 5. 2020 od 17:00

Nižbor - Zadní Třebaň

21. kolo
Neděle 10. 5. 2020 od 17:00

Hudlice - Nižbor

22. kolo
Sobota 16. 5. 2020 od 17:00

Nižbor - Osek

23. kolo
Sobota 23. 5. 2020 od 17:00

Podluhy - Nižbor

24. kolo
Sobota 30. 5. 2020 od 17:00

Nižbor - Komárov B

25. kolo
Sobota 6. 6. 2020 od 17:00

Újezd - Nižbor

26. kolo
Sobota 13. 6. 2020 od 17:00

Nižbor - Praskolesy

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

Dietologové doporučují:
„Dámy, pořiďte si bazén.“
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Vážení řidiči, neparkujte automobily na chodnících!
Chodníků máme v obci málo, automobilů je naopak hodně. V poslední době se množí
nešvar, že někteří řidiči zaparkují přímo na chodníku. Upozorňujeme, že se touto činností
dostávají do střetu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
Kvůli těmto bezohledným řidičům pak musí třeba děti z MŠ nebo ZŠ jít kousek po silnici
a po chodníku neprojede ani nikdo s kočárkem. Pozor také na případnou pokutu, kterou
můžete obdržet!
Obec Nižbor

Obecní úřad zve občany

n Do divadla GOJA na představení muzikálu
„ČARODĚJKA“ - 26. 4. 2020 od 14:00 hodin. Odjezd do sklárny v 12:15 hodin.
n Zájezd do zámků ČASTOLOVICE
a HRÁDEK U NECHANIC - 14. 5. 2020 –
odjezd od sklárny v 5:45 hodin. Cena 300 Kč.
n Zájezd LIBOCHOVICE a BUDYNĚ
NAD OHŘÍ - 10. 9. 2020  - odjezd od sklárny v 7:00 hodin.
n Dvoudenní zájezd na Moravu, opět do MORAVSKÉ NOVÉ VSI – vinařství Nešpor.
S ohledem na provoz vinařství se zájezd uskuteční v termínu: odjezd: 27. 9. 2020 / neděle/, návrat:
28. 9. 2020 / pondělí – státní svátek/. Podrobnosti
budou zveřejněny na obecních tabulích nebo
u paní Bornové (tel: 723 813 201).

vstup zdarma

5. ročník

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Obecnímu úřadu Nižbor a Sboru
pro občanské záležitosti za milou návštěvu, pěkné přání a dárek k mému životnímu
jubileu. Velmi mě to potěšilo.
Marie Hučková

Očkování psů proti vzteklině
v sobotu 4. 4. 2020
11:30 – 11:50 Stradonice
12:00 – 12:50 Nižbor
13:00 – 13:10 Žloukovice
V případě zájmu o čipování psa
se přihlaste na OÚ Nižbor do 15. 3. 2020. Upozorňujeme majitele psů na povinnost uhradit poplatek
za psa na rok 2020 nejpozději do 31. 3. 2020.

Krátce z obce
n NOVÝ ZDROJ VODY
Zaručeně pitnou vodu (laboratorně
kontrolovanou) si občané mohou nabírat
do nádob u nového (veřejně přístupného)
zdroje vody, který se nachází u vodojemu
ve Žloukovicích pod bývalou hájovnou.
(GPS 50.009565, 13.943545)
n BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY NA OÚ
Platby na obecním úřadu lze nově provádět i platebními kartami.
n CASH BACK
V obci sice není bankomat, ale občané mohou při platbě kartou uplatnit tzv.
Cash Back a získat určitý obnos v hotovosti. V prodejně COOP při útratě alespoň
200 Kč si můžete vybrat až 3000 Kč v hotovosti. Na čerpací stanici při útratě 300 Kč si
můžete vybrat až 1500 Kč v hotovosti.
n ZÁKAZ KRMENÍ NUTRIÍ!
Z důvodu přemnožení nutrií vás žádáme, abyste zvířata nekrmili. Děkujeme za
pochopení.
Obec Nižbor

slavNosti

piva

a tradiční
staročeský
jarmark

Sobota 30. 5. 2020
od 11:00
do 22:00

Nižbor

Zastoupení pivovarů: staropramen, Gambrinus, bakalář,
pivo Zloun, Herold, Krakonoš, Černá Hora, Český Krumlov,
Hubertus Kácov, Matuška, bad Flash, lobeč a další...
během celé akce pro vás budeme mít připraveno: prodej pivních doplňků (sklo, textil, pivo
v lahvích), občerstvení, prodejní stánky s rukodělnými výrobky, které volně navazují na již tradiční
zahrádkářskou výstavu pořádanou místními zahrádkáři na nižborském zámku.

během dne budou živě vystupovat kapely: tři v trávě,
FreetiMe, FláM, ZNouZectNost, MaNuál, buGr
aktuální informace: www.facebook.com/slavnostipivanizbor

Obec Nižbor
hlavní partner

partneři akce: Johnny servis n Restaurace U Lípy Nižbor n Stavebniny Nižbor n Zahradnictví Petr Křeček n wiNKo
n Autodoprava – Pavel Mencl n DALMAT - Radek Dolejš n Roman Dietrich n MAS Mezi Hrady, z.s. n TREK Cash&Carry

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: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek Dolejš
n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 5. 2020
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