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KRÁTCE Z OBCE
Sběr plastů

Upozorňujeme občany, že na sběrná místa lze odkládat pouze žluté pytle
na plasty nebo černé pytle na komunální odpad dodávané svozovou firmou
AVE. 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.

Voda ve Žloukovicích
V současné době dokončuje obec Nižbor	
   dotovanou akci, díky které je ve Žloukovicích zbudován nový zdroj pitné
vody.
Obec	
  
Nižbor	
  

Projekt	
  č.	
  02491611	
  

Žloukovice	
  –	
  Hydrogeologický	
  průzkum	
  pro	
  vyhledání	
  a	
  
zbudování	
  zdroje	
  pitné	
  vody,	
  Nižbor,	
  okres	
  Beroun	
  
realizace	
  2017	
  –	
  2019	
  
Tento	
  projekt	
  je	
  spolufinancován	
  Státním	
  fondem	
  životního	
  prostředí	
  České	
  
republiky	
  na	
  základě	
  rozhodnutí	
  ministra	
  životního	
  prostředí	
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O dotace žádá obec i letos

Rovněž v letošním roce obec Nižbor žádá o řadu dotací. Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na výměnu mostovky na lávce ve Stradonicích a opravy drobné sakrální architektury. Na další rekonstrukce zámku, především opravu krovu pak z Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje,
z Ministerstva zemědělství ČR pak na vodovod v ulici Pod Nádražím.
Z loňského roku zbývá v letošním roce vyčerpat získanou dotaci z Ministerstva životního prostředí na změnu vytápění v MŠ Sluníčko.
Obec Nižbor

Likvidace použitých
stolních olejů

Občané mohou přinášet přepálené
oleje v PET lahvích na místo, kde je
umístěna sběrná nádoba – popelnice
s otvorem pro vhoz PET lahve. Občané,
kteří odevzdají tento olej, významně pomáhají životnímu prostředí.
Rozmístění sběrných nádob:
V Nižboru u nákupního střediska COOP
a na svozovém místě na parkovišti
za restaurací Hotel Praha.
Ve Stradonicích a Žloukovicích na návsi u kontejnerů u autobusové zastávky.

Odvoz starého textilu

Z důvodu neúměrného navýšení cen
za odvoz starého textilu (1,60 Kč za 1
kg) rada obce rozhodla o vypovězení
této služby (sběr do kontejneru u prodejny COOP bude ukončen). Starý textil
je možno odkládat do kontejneru, který
je prozatím umístěn na starém Žlubinci.

CASH BACK

V obci sice není bankomat na výběr
peněz, ale již nyní můžete při platbě
kartou uplatnit tzv. Cash Back a získat
určitý obnos v hotovosti.
V prodejně COOP při útratě alespoň 1 Kč
si můžete vybrat až 3 000 Kč.
Na čerpací stanici při útratě 300 Kč si
můžete vybrat až 1 500 Kč.
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Sběrna šrotu

V souvislosti s (v budoucnu plánovanou)
přístavbou garáže místní hasičské zbrojnice je třeba provést přesunutí sběrného místa
na kovový šrot. Toto místo by se přesunulo
na druhou stranu za stávající budovu č.p. 93.
Na přípravě tohoto svozového místa se již začalo pracovat.

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Nižbor:
Bere na vědomí
n informace uvedené v bodě 1 -14 zápisu.
n složení slibu člena zastupitelstva Tomáše
Hanáka – bod 1 zápisu.
Ověřuje ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů soulad návrhu Změny
č.4 územního plánu obce Nižbor s Politikou
územního rozvoje ČR včetně její 1. aktualizace, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, soulad se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Středočeského kraje, dle odůvodnění změny
územního plánu podle § 53, odst. 5 stavebního
zákona – bod 3a zápisu.
Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona,
v souladu s §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 4 územního plánu obce Nižbor
– bod 3 b zápisu.
Ukládá starostce obce dle bodu 3 c zápisu:
n oznámit veřejnou vyhláškou vydání Změny
č. 4 územního plánu obce Nižbor formou opatření obecné povahy v souladu s § 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
n Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MÚ Beroun, odbor ÚPRR) v souladu
s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně
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Termín konání: sobota 23. 3. 2019
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 železného šrotu

Fotbalový klub SK Nižbor pořádá
v sobotu 6. dubna 2019 od 9 hodin sběr
železného šrotu. Bližší informace na tel.:
724 747 253, 602 316 991. Děkujeme
za každý příspěvek a prosíme vyndat
šrot až v samotný den sběru.
Za SK Nižbor Pavel Hučko

plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
n Zveřejnit změnu č. 4 a úplné znění územního plánu obce Nižbor po vydání změny č.4
Očkování psů proti vzteklině
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Schvaluje:
v pátek 5. 4. 2019
n Zadání územního plánu obce Nižbor – bod
STRADONICE
15:00 – 15:30
3 d zápisu.
	
  
NIŽBOR 		
15:45 – 16:45
n Zahájení výběrových řízení u akcí na které
ŽLOUKOVICE
17:00 – 17:15
Očkování	
  
p
sů	
  
p
roti	
  
v
zteklině	
  
bude žádáno o dotace uvedených v bodech 2g,
4b, 11 a,b, 12 b,c zápisu.
proběhne	
  5.	
  4Upozorňujeme
.	
  2019:	
  
majin Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmouStradonice	
  
Wa- 15:00	
  
tele–	
  15:30	
  
psů hod.	
  
na povinnost
trad s.r.o. ze dne 10.10.2017 – bod 5 b zápisu.
uhradit
poplatek za psa
–	
  16:45	
  hod.	
  
n Dodatek č.3 ke smlouvě se společnostíNižbor	
  
AR-15:45	
  	
  na
rok 2019 nejpozději
	
  –	
  17:15	
  hod.	
  
RIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. – bod Žloukovice	
  
6 zá- 17:00	
  
do 31. 3. 2019.
pisu.
	
  
n Rozpočtová opatření č.12 /2018 – bod
9
Upozorňujeme	
  majitele	
  psů	
  na	
  povinnost	
  uhradit	
  poplatek	
  za	
  psa	
  na	
  rok	
  2019	
  
zápisu.
nejpozději	
  do	
  31.	
  3.	
  2019.	
  
n Rozpočet obce na rok 2019, který je vytvon Obecní úřad Nižbor pořádá dne 11. 5. 2019
	
  
řen jako schodkový s tím, že zvýšené výdaje
zájezd do Divadla Na Fidlovačce na muzikál
budou financovány z finančních prostředŠakalí léta. Začátek představení je v 15.00 hoků na účtech obce z roku 2018. Rozpočet je
din, odjezd autobusu z Nižboru ve 13 hodin.
schválen v paragrafovém členění, kdy závazVstupenky lze zajistit u paní Jitky Bornové.
nými ukazateli jsou paragrafy – bod 10 zápisu.
n Obec Nižbor pořádá 16. května 2019 zán Podání žádostí o dotace na akce uvedené
jezd na zámek Krásný Dvůr, do Klášterce nad
v bodech – 2g, 4b, 11 a,b, zápisu.
Ohří – expozice porcelánu, Muzeum hodin.
n Smlouvu o finanční spoluúčasti se SVJ NižOdjezd od sklárny v 6:00 hodin. Závazné přibor 99 – bod 12 c zápisu.
hlášky na telefonu: 723 813 201.
n OZV č.1 /2018 – bod 13 zápisu.
n Záměr odkoupení id.1/5 z celku pozemku
p.č. 452/32 v k.ú. Nižbor za cenu max. 50,- Kč/
m2, který je ve vlastnictví soukromé osoby –
bod 14 zápisu.
Neschvaluje:
n požadavek ing. M.Ř. na stanovení pevného termínu realizace stavby vodovodu do ulic
V Hamburku a Ke Hřišti – bod 12 d.

Obecní úřad připravuje:
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Jak je to s vodním hospodářstvím v Nižboru

Vážení občané,
v poslední době se aktuálním tématem stává:
- sucho,
- prohlubující se úbytek vody,
- s tím spojená problematika týkající se vodohospodářské infrastruktury v obci,
- budoucí plány zastupitelstva obce v této oblasti.

Velmi stručně vám chceme podat základní informace o stávajícím stavu a o tom, co se
v oblasti vodního hospodářství v letošním roce
chystá.
Zastupitelstvo obce si vždy uvědomovalo,
že voda je „důležitá“, a tak v minulosti
- zakoupilo po relativně složitých jednáních
od správce konkurzní podstaty vodovod bývalého podniku Aroma. Tento vodovod, jehož část
byla vybudována v tehdejší akci „Z“ (mladší
ročníky, pokud neví, co to bylo, se zeptají
svých rodičů nebo prarodičů), nebyl zkolaudován a jeho stav nebyl úplně bez závad. Obec
nechala provést nejnutnější opravy, dodatečně
vodovod zlegalizovala a začala vodovod rozšiřovat do dalších částí obce (na zámek a do centra obce). Tento vodovod má svůj vodní zdroj
u řeky (směrem na Žloukovice). Z těchto míst
vede potrubí strání nahoru do vodojemu, který
je umístěn u silnice pod Ovčínem. Odtud pak
vedou rozvody dál do obce (na zámek, do Rovin, ze zámku ke kapličce, odtud k obecnímu
úřadu a školce;
- provedlo opravu a úpravu vodovodního řadu
v oblasti nad sklárnou tak, aby mohl být přepojen z vodního zdroje sklárny na vodní zdroj
společnosti VaK Beroun, a.s.;
- dobudoval se vodovod v části obce Řím;
- v oblasti ulice „V Jasánkách“ se provedla taková opatření, že bylo možno přepojit nemovitosti
napojené na starý soukromý vodovod na vodní
zdroj společnosti VaK Beroun, a.s.;
- v ulici Stradonická byly některé nemovitosti
napojeny na obecní vodovod, který je zásobován vodou ze studny v dětském táboře.
Informace o stávající vodohospodářské infrastruktuře
Levý břeh Nižbora – v téměř celé části obce
provozuje svůj vodovod společnost VaK Beroun, a.s.
Vodovod ve vlastnictví nižborské sklárny – kromě sklárny jsou vodou z tohoto vodovodu zásobovány nemovitosti v ulici K nádraží a Pod
Nádražím.
Pravý břeh Nižbora je zásobován vodou
z „aromského“ vodovodu nebo vodovodu,
který je zásobován vodou ze studny v dětském
táboře. Tento vodovod byl také vybudován již
velmi dávno a o jeho přesné trase už ví jen pamětníci…
Nemovitosti, kolem nichž vodovod nevede, berou vodu ze studní, které mají u svých domů,
nebo historicky berou vodu z některých obecních studní.
Žloukovice – zde žádný vodovod není, občané
jsou plně odkázáni na své studny. V loňském

roce obec získala dotaci na nalezení vodních
zdrojů, ze kterých by mohly být Žloukovice
do budoucna zásobovány vodou. V současné době se tato akce dokončuje a v rámci její
realizace byly zhotoveny a vystrojeny tři vrty
(každý 40 m hluboký), od nichž vede přívodní potrubí k nově postavenému vodojemu, kde
budou mít občané prozatím možnost si „nabrat“
vodu do svých nádob nebo zde bude možnost,
aby např. hasiči vodu načerpali do cisterny a dovezli lidem domů. Kapacita nádrže vodojemu
je 2x25m3 (dvě nádrže, každá o kapacitě 25m3).
Stradonice – zde má většina obyvatel studny,
pak je zde několik domů napojeno na krátký
vodovod, který je rozveden do boční uličky
na návsi a voda se do něj bere z obecní studny
nahoře na návsi. V nové zástavbě pod hřbitovem provozuje soukromá osoba svůj vodovod,
který zásobuje přilehlé domy.
V letošním roce:
- bude v ulici Pod Nádražím vybudován nový
vodovod, na který budou přepojeni stávající odběratelé vody ze sklárenského vodovodu;
- bude prodloužen vodovod v úseku od obecního úřadu k bytovému domu č.p. 99 (bývalá
pošta);
- na podzim bude vybudován vodovod v části
ulice V Hamburku (od kapličky k novému bytovému domu – bývalá „stará škola“);
- bude zpracována projektová dokumentace
rozšíření vodovodu do zbylé části Hamburku

(ukončení v ulici Ke Hřišti u zahradnictví);
- bude zpracována projektová dokumentace řešící nezbytné opravy a úpravy na „aromském“
vodovodu, který to vzhledem ke svému stáří
a technickému stavu velmi nutně potřebuje.
Pokud se má v budoucnu rozšiřovat tento vodovod, je třeba, aby staré rozvody, vodní zdroj
a vodojem byly v pořádku. Dnes např. tento
vodní zdroj nemá absolutně žádnou protipovodňovou ochranu, a tak každá větší voda jej na čas
může vyřadit z provozu;
- budou zpracovány studie pro nalezení nejvhodnější trasy pro budoucí vodovod ve Žloukovicích;
- ve Stradonicích dojde k vytipování vhodného
místa pro nalezení vodního zdroje pro budoucí
zásobování této obce.
Po zjištění finanční náročnosti a potřebnosti
jednotlivých projektů (co se týče financí, počtu
zásobovaných obyvatel apod.) bude muset zastupitelstvo stanovit priority a navrhnout další
postup.
Vše samozřejmě bude záviset i na tom, jak se
bude dařit naplňovat obecní rozpočet, jaké další
problémy se vyskytnou v obci, zda budou na tyto
akce vypsány dotace a zda se je podaří získat.
Upozorňujeme ale, že výstavba vodovodu
nebo opravy vodovodu jsou finančně velmi náročné akce a zastupitelstvo musí pečlivě zvážit,
jak budou tyto zamýšlené investice postupně
realizovány.
Obec Nižbor

Obec Nižbor
děkuje!

Nižbor „adoptoval“ píšťalu varhan v katedrále sv. Víta
I Nižbor bude mít v katedrále sv. Víta svou – sice malou, ale nesmazatelnou – stopu.
Obec Nižbor, tak jako mnoho dalších obcí a měst, si adoptovala v rámci realizace projektu
nových varhan do katedrály sv. Víta jednu píšťalu v hodnotě 20 000 Kč. Jde o konkrétní
píšťalu H5 Suavial 8´. Finanční příspěvek z Nižbora se skládal z částky 15 000 Kč od obce
a z částky 5 000 Kč, která byla vybrána v kasičkách od farníků a občanů.
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Další zbytečná tragédie!

Vážení čtenáři, milí sousedé,
je tu nový rok a s ním i nová přání, tužby
a předsevzetí.
I já bych vás tímto článkem o jedno nové
předsevzetí chtěla poprosit!
Jmenuji se Mirka Pondělíčková a žiji se
svojí lidskou
i zvířecí rodinou ve Stradonicích. Mojí
životní láskou
y a předsevzetí.
jsou
koně,
nové předsevzetí chtěla
se
kterými
se zúčastňue svojí lidskou
i zvířecí
ji veřejných
í láskou akcí
jsouv koně,
Nižbo-se
Nižboru arublízkém
okolí,
a blízkém
děti, nabízím
kurzy
jízdy
na koni pro všechnykroužek
věkové
okolí, vedu
jezdecko-chovatelský
m příměstské
pro tábory.
děti, nabízím kurzy jízdy na koni pro
tředí, a tovšechny
celoročně
ve výběhu
Stradonic
věkové
kategorienaa okonci
letních
prázdpečováno,ninách
hladypořádám
a žíznípříměstské
netrpí, staráme
tábory. se o ně
ají k dispozici
dva koně
přístřešky,
jsou prostřepro ně
Chovám
v jejich které
přirozeném
počasím. dí, a to celoročně ve výběhu na konci Stradonic směrem na Zdejcinu. Je o ně dobře pečováno, hlady a žízní netrpí, staráme se o ně
aždý den zodpovědně,
se přesvědčuji
o tom,
je nutné
odborně
a sže
láskou!
Majíjiklidem
disnám zemřel
teprve
šestiletý,které
naprosto
zdravý
kůň
pozici
dva přístřešky,
jsou pro
ně dostastejného důvodu
nám
zemřela
před
necelým
rokem
tečným úkrytem před nepříznivým počasím. a

ou nižborkých masopustů. A proč? Protože lidé jsou
Prosím
nekrmte koně!
ě ve výběhu.
Neuvědomují
si, co svými „dobrými
Tatosmlsnou
věta se může
zdát být
klišé,nabízenou
ale kažjako děti, rádi
kdejakou
vámi
dý den seprůjmem,
přesvědčuji
o tom, žekopýtek
je nutnéatd.
ji
křečemi, kolikou,
schvácením
lidem
neustále
opakovat!
23.
prosince
2018
u. Koně nemohou žrát všechen bioodpad z kuchyně,

nám zemřel teprve šestiletý, naprosto zdravý
kůň stovelkým
srdcem,když
jménem
Ze
„Mami, proč
ti lidé dělají,
jsou Matýsek.
všude cedule
stejného
zemřelažepřed
necelým
álně? To jsou
tak důvodu
zlí? Je nám
jim jedno,
koně
mohou
rokem a půl i kobylka Rebelka, která byla
masopustů. A proč?
Ale není toozdobou
poprvé!nižborkých
Cedule nepomáhají,
ústní prosby
Protože lidé jsou bohužel nepoučitelní a stále krmí koně ve výběhu. Neuvědomují si, co
etí navíc:
svými „dobrými skutky“ mohou způsobit.
NĚ ani jiná zvířata!!! PROSÍM, moc vás o to prosím!
Koně jsou jako děti, rádi smlsnou kdejakou
dmítám, jsem ráda, když koním něco na přilepšenou
vámi nabízenou dobrotu, za což bohužel
ádobu s víkem. Koníci pamlsky dostanou rozdělené a
mohou zaplatit křečemi, kolikou, průjmem,
schvácením kopýtek atd. a kolikrát posléze
utracením a kafilerkou. Koně nemohou žrát
eje
všechen bioodpad z kuchyně, který ve výběhu občas nacházím.
Probrečené vánoční svátky a otázky dětí:
„Mami, proč to ti lidé dělají, když jsou všukoniky de cedule NEKRMTE KONĚ!? To to dělají
schválně? To jsou tak zlí? Je jim jedno, že
koně mohou zemřít?“
Jistě že ne, nebo v to alespoň doufám! Ale
není to poprvé! Cedule nepomáhají, ústní
prosby také nezabírají…
Dejme si do roku 2019 o jedno předsevzetí
navíc:
NEBUDEME SVÉVOLNĚ KRMIT
KONĚ ani jiná zvířata!!! PROSÍM, moc vás
o to prosím!
Samozřejmě vaši nabízenou pomoc neodmítám, jsem ráda, když koním něco na přilepšenou donesete. Pro tento účel mám u vstupu
nádobu s víkem. Koníci pamlsky dostanou
rozdělené a v přiměřených dávkách.
Mirka Pondělíčková
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Letní	
  tábor	
  s	
  koníky	
  2019	
  
	
  

Příměstský	
  (po–pá)	
  

Pobytový	
  (ne–so)	
  

I.	
  turnus	
  	
  
1.–5.	
  7.	
  	
  
II.	
  turnus	
  	
  
8.–12.	
  7.	
  
III.	
  turnus	
  	
   29.	
  7.	
  –	
  2.	
  8.	
  
V.	
  turnus	
  	
  
12.	
  –16.	
  8.	
  
VI.	
  turnus	
   19.–	
  23.	
  8.	
  
Čas:	
  8:00–17:00	
  (pátek	
  do	
  15:00)	
  

IV.	
  turnus	
  	
  4.–10.	
  8.	
  
	
  
	
  
zahájení	
  neděle	
  14:00–16:00	
  
ukončení	
  sobota	
  10:00–12:00	
  

	
  

	
  

Cena:	
  3.990	
  Kč	
  

Cena:	
  5.990	
  Kč	
  
	
  

Kde:	
  Stradonice	
  132,	
  Nižbor	
  
Věk:	
  5–14	
  let	
  
Kapacita:	
  8	
  dětí	
  
Instruktor:	
  Mirka	
  Pondělíčková	
  
Kontakt:	
  774	
  373	
  403	
  
	
  

Záloha	
  2.500	
  Kč	
  do	
  31.	
  3.	
  2019	
  v	
  hotovosti	
  nebo	
  na	
  účet	
  číslo:	
  
154825478/0600,	
  do	
  poznámky	
  pište	
  jméno	
  dítěte;	
  doplatek	
  v	
  den	
  nástupu.	
  
	
  

V	
  ceně	
  jsou	
  zahrnuty	
  2	
  svačiny,	
  oběd	
  a	
  pitný	
  režim.	
  Každý	
  den	
  se	
  vaše	
  děti	
  
budou	
  věnovat	
  minimálně	
  1,5	
  h	
  výcviku	
  jízdy	
  na	
  koních;	
  dozví	
  se,	
  jak	
  se	
  
o	
  koně	
   starat,	
   při	
   dobrém	
   počasí	
   si	
   mohou	
   vyzkoušet	
   i	
   plavení	
   a	
   mnoho	
  
dalšího.	
  Na	
  vaše	
  ratolesti	
  čeká	
  spousta	
  zábavy	
  nejen	
  s	
  koníky	
  :-‐).	
  
	
  

V	
  případě	
   zájmu	
   uskutečníme	
   tábor	
   i	
   v	
  jiném	
   termínu!	
   Neváhejte	
   mě	
   prosím	
   kontaktovat,	
  
domluvíme	
  se	
  na	
  možnostech.	
  
	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
Více	
  informací	
  na:	
  	
  
FB	
  Mirka	
  Pondělíčková	
  
www.makovice.eu/krouzky/mame-‐radi-‐koniky	
  

Kroužek MÁME RÁDI KONÍKY
Kdy:

úterý 15:00 - 16:30 a 16:30 - 18:00 (od dubna 2019)
středa 15:00 - 16:30 a 16:30 - 18:00

Kde: Stradonice (výběh po levé straně na konci obce směrem na Zdejcinu)
Cena: 600 Kč / měsíc (4 x 1,5 h) nebo 1 600 Kč / 3 měsíce
Nevratná platba na měsíc či čtvrtletí dopředu nebo 250 Kč za lekci (1,5 h)
Věk: školní děti
Kapacita: max. 12 dětí na lekci
Instruktor: Mirka Pondělíčková, tel. 774 373 403
Děti se naučí s koňmi zacházet, starat se o ně, dozví se o nich spoustu zajímavých
informací a samozřejmostí je i výcvik jízdy na koni. Při dobrém počasí si mohou
vyzkoušet i plavení.
Více informací na: www.makovice.eu/krouzky/mame-radi-koniky
FB Mirka Pondělíčková
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pujcovna-stroju-nizbor.cz

www.

ě
v
o
n

- hutnící technika
- minidumpery
- motokolečka
- technika pro údržbu zeleně
- bourací kladiva
- ruční el. nářadí
- autodoprava /sklápěč 3,5t/
- autodoprava /vleky 2t + 1t/

Dětský karneval

Ve Stradonicích se 16. února konal tradiční
dětský karneval. Tento byl uspořádán Klubem
žen za přispění stradonických hasičů a OÚ
Nižbor v budově TJ Hradišťan, tzv. Staré kovárně. Jako každoročně byla připravena bohatá tombola a živá muzika, kterou zajistil Pavel
Kliment. Stradonické ženy pro děti navíc připravily mnoho zajímavých soutěží, které ocenili i dospělí účastníci této akce. Po celou dobu
bylo zajištěno občerstvení, a to nejen sladkosti
pro děti, ale i něco pro jejich rodiče.
SDH Stradonice

774 338 148
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
PRODANÁ NEVĚSTA
Na začátku nového roku jsme se vypravili
na další výlet do Prahy, tentokrát na opravdickou operu. Program Hurá do Opery připravuje
pro děti zkrácené a komentované verze známých představení v podání stejných umělců,
kteří vystupují i v originálních představeních
Státní opery Praha. Měli jsme štěstí, žádná chumelenice nám cestu nezkomplikovala a do Prahy jsme se dostali včas. Tentokrát nás čekala jedna z nejznámějších a nejzábavnějších českých
oper – Prodaná nevěsta. Již před odjezdem jsme
se krátce seznámili s dějem opery a s tím, jak to
vlastně v takovém velkém divadle vypadá. Sice
s námi většina dětí byla na opeře už vloni, ale
některé věci je dobré si zopakovat, nemyslíte?
Představení bylo nakonec velmi povedené, komická opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěs-

bude jako obvykle nabitý akcemi, prosíme, sledujte nástěnky!
UPOZORNĚNÍ NA LETNÍ REKONSTRUKCI
Letos v létě proběhne dlouho očekávaná zásadní rekonstrukce vytápění, některých
podlah a tentokrát i malování všech místností.
Mateřská škola bude otevřena v průběhu letních prázdnin pouze od 19. srpna v omezeném
provozu – jedna třída. Upozorňujeme rodiče, že
letos není možné, aby si děti nechaly své věci
(převlečení, bačkůrky...) přes prázdniny v mateřské škole!
ta se dětem moc líbila a ještě po několika dnech
si prozpěvovaly některé z jejích melodií.
CO NÁS ČEKÁ?
Těšíme se na exkurzi k berounským hasičům a jsme zvědaví, jestli mají zase nějaké
technické novinky. Nejstarší děti budou chodit
na plavání do berounské Laguny. Plánujeme
výlet do plzeňské Techmanie. Zejména červen
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Srdečně vás zveme k zápisu dětí do mateřské školy.
Kdy: ve čtvrtek 9. května od 13 do 16 hodin
Kde: v budově Mateřské školy „Sluníčko“,
Školní 119, 267 05 Nižbor
Co s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz
rodiče ... a nezapomeňte vzít i děti!
Těšíme se na vás!
Kolektiv MŠ Sluníčko

PEDIKÚRA - MANIKÚRA
ČTVRTKY – Zdravotní středisko NIŽBOR
20 let zkušeností v oboru
OBJEDNÁVKY: RENÁTA GRYGAROVÁ
TEL.: 777 691 199

CENY:
PEDIKÚRA 200 Kč, MANIKÚRA 150 Kč

Občanská poradna
REMEDIUM

Od ledna jsme změnili konzultační den
poradny ze čtvrtku na středu, aby byla naše
služba více dostupná také občanům obcí
v okolí Berouna vzhledem k tradičním trhům
v Berouně. Adresa občanské poradny je snadno dostupná, nacházíme se v přímé blízkosti
náměstí na adrese V Pražské bráně 74.
Občanská poradna REMEDIUM – Kontaktní místo Beroun poskytuje od roku 2015
bezplatné odborné sociální poradenství občanům Berouna a širšího okolí, kteří se vzhledem ke své obtížné životní situaci potřebují
zorientovat ve svých právech a povinnostech.
Poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a s principy Asociace občanských poraden,
kterou je Občanská poradna REMEDIUM
členem. Mezi tyto základní principy patří nezávislost, nestrannost, diskrétnost, anonymita
a bezplatnost. Vyškolení sociální pracovníci
poskytují občanům pomoc v mnoha oblastech,
např. sociální služby, pracovně-právní vztahy
a zaměstnanost, bydlení, občanskoprávní vztahy, ochrana spotřebitele nebo dluhová problematika. Vysvětlí občanům srozumitelně jejich
práva a povinnosti a poradí jim možná řešení
jejich obtížné životní situace.
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Základní škola Nižbor: Zápis prvňáčků se blíží
První pololetí v naší škole uteklo jako voda.
Mnozí z nás mají ještě v živé paměti vánoční
jarmark a zpívání koled na školní zahradě. Jiskřivou předvánoční atmosféru naplněnou zvonivými dětskými hlásky jsme mohli v naší obci
zažít hned několikrát. Nezapomenutelné bylo
vánoční setkání ve sklárně Nižbor. Pestrý program příznivců sklárny obohatili svým hudebním a tanečním vystoupením i naši žáci. Kdo
se účastnil již tradičního rozsvěcení vánočního
stromku ve Stradonicích, mohl naše zpěváčky
slyšet i tam.
Než jsme si ve škole popřáli „šťastné a veselé“, přijal naše pozvání k návštěvě vedoucí záchranné stanice zvířat v Rokycanech pan Moulis.
Připomněl nám, že nejen my lidé, ale i zvířata se
mohou ocitnout v nouzi. Žáci se poutavou formou dozvěděli, jak se zachovat v situaci, kdy
jsou tváří v tvář postaveni ke zvířeti v ohrožení
života, jak co nejúčinněji a zároveň nejbezpečněji pomoci. O tom všem a mnohých dalších zajímavostech ze zvířecí říše se besedovalo napříč
všemi třídami.
Velký dík patří všem našim spoluobčanům,
kteří se zapojili do letošní tříkrálové sbírky. Díky
jejich štědrosti se podařilo vybrat nebývale vysokou částku, téměř dvanáct tisíc korun. Peníze
byly odevzdány berounské Charitě a odtud putují
k potřebným. Ještě jednou moc děkujeme! Nový
kalendářní rok přinesl školákům hned několik
překvapení. Našimi prvními hosty byli herci
z divadla v Hradci Králové. Prostřednictvím hry
„Ostrov pokladů“ byly děti „naloděny“ na palubu zaoceánské lodi plující do teplých karibských
moří plných nebezpečných žraloků a popletených pirátů. Do školní družiny zavítal kouzelník
a strávil s dětmi odpoledne plné čar, triků, uvěřitelných i neuvěřitelných úkazů. Dalším velmi
dlouho očekávaným překvapením nejen pro děti,
ale i pro nás dospělé byla letošní sněhová nadílka. Přišla právě včas do období našich jarních
prázdnin jako odměna za pololetní vysvědčení.
A tak si mohly i děti, které o jarních prázdninách
na hory neodjely, užívat ty pravé zimní radovánky přímo pod okny svých domovů.
V tomto školním roce jsme se připojili k celonárodnímu projektu „Čteme dětem“. S velkým
potěšením jsme v první třídě uvítali jednu z maminek a společně s ní i její oblíbený Čtyřlístek.
Děti byly nadšené a určitě se v duši nejednoho
z nich podařilo rozžehnout plamínek touhy
po prožití dalšího čtyřlístkovského dobrodružství
nad stránkami tohoto již generacemi milovaného
časopisu. S neméně nadšeným ohlasem se setkalo i další čtení, tentokrát babičky žáka ze druhé
třídy, která si vybrala úryvek z knihy Františka
Nepila „Štuclinka a Zachumlánek“. Děti s napětím a zaujetím naslouchaly příběhu, který pro ně
napsal spisovatel velmi blízký, a podobně jako
naše děti, inspirovaný zdejším krajem. Určitě
budeme moc rádi, najdou-li se další rodiče či
prarodiče, kteří svoji lásku k dětské knížce chtějí
předat dál a mají chuť děti seznámit se svým oblíbeným příběhem, s jeho hrdinou nebo se svojí
milovanou pohádkou.
Víte, milí čtenáři, jak chutná nashi, mochyně

nebo cherimoya? Pokud jste podobné druhy cizokrajného ovoce ještě neměli možnost okusit,
můžete se zeptat svých školáčků. I letos jsme
byli firmou BOVYS pozváni k ochutnávce ovoce. Děti se u stolů s miskami plnými barevných
a šťavnatých kousků ovoce dozvěděly nejen to,
jak jednotlivé ovocné druhy chutnají a vypadají,
ale i kde a jak se pěstují, případně co zajímavého o nich víme z historie. „Veselé zoubky“, tak
zní název další vzdělávací akce, tentokrát pro
prvňáčky, která se zdravou výživou úzce souvisí a díky níž si děti připomněly, jak je důležité
správně se starat o svůj chrup. Školní družina nezahálí v žádném čase, často ještě blátivý a sychravý únor rozjásala barvami a zvuky maškarního
rejdění.
Uprostřed všeho školního i mimoškolního
dění se zrodil další nápad. Je jím nový projekt,

zaměřený na posílení spolupráce školy s rodinou, nese název „V hlavní roli karton“. Jak už
jméno napovídá, půjde o tvoření z papíru, hlavně z odpadového kartonu. Budeme rádi, když se
do tvořivé práce zapojí celá rodina. Můžete vyrobit cokoliv podle své fantazie. Do konce března
přinášejte vaše společné výtvory k nám do školy,
kde uspořádáme výstavu a všechny exponáty
odměníme. Již teď se těšíme na setkání s vámi
a vašimi originálními uměleckými díly.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 14
do 17 hodin v budově školy.
Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků k návštěvě naší školy v úterý 5. března
2019 od 7:45 do 10:30 hodin.

FOTOSOUTĚŽ? ZÁTIŠÍ!

Tématem letošního ročníku obecní fotosoutěže je zátiší. Jeho definice zní takto: „Umělecké dílo,
zobrazující neživé předměty, obvykle běžné, které mohou být přírodního původu (ovoce, květiny, kameny) nebo vyrobené člověkem (sklenice, dýmky atd.) v umělém prostředí.“ Mnohá zátiší jistě znáte
ze slavných obrazů či fotografií. Vy sami je můžete najít či naaranžovat doma, na stole, v kuchyni
na prkénku (Zátiší s loňskou mrkví), u okna (Zátiší s pavučinkou a muškou), v dílně (Zátiší s pilkou
a uříznutým palcem), ale i venku, na dvorku i v lese (Zátiší s pírkem na mechu). Kdekoli, cokoli.
Pohrajte si se světlem a stínem, kompozicí, pozadím, úhlem pohledu. Hledejte poezii v atmosférách
a nečekaných kombinacích barev. Dívejte se zblízka, v detailu. Zkoušejte, přesouvejte, osvětlujte, zatemňujte. Vyfoťte si své zátiší několikrát, pokaždé trochu jinak. Nepospíchejte, užijte si to, bez ostychu
se můžete inspirovat i zátišími slavných umělců, která najdete v galeriích či na internetu. Ve finále
vyberte své nejzdařilejší zátiší, upravte formát, ořízněte. A až si budete opravdu jisti, že je to „to pravé“, pošlete své (pojmenované) dílo na mail obec.nizbor@telecom.cz s označením FOTOSOUTĚŽ.
Těšíme se! Na vaše fotky i na tradiční podzimní vyhlášení na Zastávce.
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Nižborská hokejbalová liga
Nižborská hokejbalová liga se po roční odmlce představila v novém
hávu. Šestice týmů sehrála deset utkání v pěti hracích dnech a nový
systém soutěže byl s povděkem kvitován všemi účastníky.
Vítězem soutěže se stal popáté v řadě celek Riders Kladno, složený okolo ostrostřelce Keltů Bohumila Gottharda, reprezentanta Hrabara a dalších
starších hráčů berounského hokejbalového klubu. Gotthard si opětovně
vystřílel výhru v kanadském bodování a stal se rovněž nejlepším střelcem
soutěže. Vítězný tým klopýtl až v posledním utkání se stříbrným celkem
Diablo Beroun, které Riders dokázalo v posledním hracím dni uzmout bod
po prohře v nájezdech.
Příjemným překvapením byly výkony a hra omlazující se Lemry Nižbor,
která do svých řad zapojila značné množství mladíků. Jeden z nich, Matěj Taufer, si odnesl i ocenění pro nováčka roku. Lemra bojovala do posledního kola
o stříbrnou pozici, ale ve vzájemném duelu podlehla těsně 4:5 berounskému
Diablu.
Trošku za očekáváním zůstaly výkony žlubineckých Kings. Ti dokázali sice jednou porazit Diablo i Lemru, ale předvedli řadu nevyrovnaných
výkonů. Hodně je trápili nejen Coyotes Hýskov, doplnění o mladíky z Rakovníka, ale nakonec i poslední Fretky. Právě zmiňované Fretky, kde tým
hokejbalistek z Nižbora a Berouna doplňovala vždy čtveřice mužů, byly příjemným překvapením soutěže. Věřme, že děvčatům tato zkušenost pomůže
v jarních bojích hokejbalové ligy žen.
Závěrem je třeba poděkovat především Janu Lukešovi, který si celý ročník Nižborské hokejbalové ligy vzal na svá bedra a pro týmy spoluorganizoval i závěrečnou rozlučku a pohoštění v restauraci U Lípy.
Roman Novák

vstup zdarma

4. ročník

Světový den ledvin 14. března

Pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin, přibývá, proto
se letos Světový den ledvin zaměřuje na celosvětovou osvětu
a prevenci těchto onemocnění. Obezita, kouření a alkohol jsou
jen některými příčinami, které stojí za jejich nárůstem.
„Snažíme se naše pacienty upozornit, že onemocnění ledvin
jsou spojena i s nevhodným životním stylem, především nedostatkem pohybu a nevhodně složenou stravou,“vysvětluje primářka Magdaléna Mokrejšová ze společnosti Dialýza a.s., která
v Berouně provozuje hemodialyzační středisko a nefrologickou
ambulanci. „Spolupracujeme také s nutriční terapeutkou, která
se věnuje jak našim pacientům na nefrologické ambulanci, u kterých je snaha především o oddálení dialýzy, tak pacientům, kteří
již musí docházet na dialýzu,“ dodává.
V roce 2019 vychází Světový den ledvin na čtvrtek 14. března, opět se připojí i berounská zdravotnická zařízení Dialýza a.s.
a Centrum domácí péče, které provozuje nefrologickou ambulanci a sídlí v poliklinice Medicentrum Beroun. „Akcí se snažíme
upozornit na to, že je potřeba dbát na zdraví ledvin,“ říká Adam
Carda, ředitel Centra domácí péče. Zároveň dodává: „Trend přesunu zdravotnických úkonů do domácnosti se rozšiřuje i v oblasti onemocnění ledvin. Dialýzu je pak možné provádět i v domácím prostředí s odborně proškoleným personálem. Nicméně
není to vhodné pro všechny pacienty, to vždy určuje ošetřující
lékař.“
Přijďte si nechat zkontrolovat své ledviny!

slavNosti

piva

a tradiční
staročeský
jarmark

Sobota 18. 5. 2019
od 11:00
do 22:00

Nižbor

představí se regionální minipivovary a pivovary
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, živá Huba, No piccolo baNd,
la FaNka, ZNouZectNost, bugr a další
aktuální informace: www.facebook.com/slavnostipivanizbor

partneři akce:
Obec Nižbor n Johnny servis n Restaurace U Lípy Nižbor n Stavebniny Nižbor n Zahradnictví Petr Křeček
n Autodoprava – Pavel Mencl n wiNKO 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. 2019
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