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Vážení spoluobčané,
epidemiologická situace bohužel nedovolila uspořádat řadu
plánovaných společenských akcí. Byli jsme všichni ochuzeni o akce,
kde jsme se mohli navzájem potkat. Přišli jsme tak o populární vánoční výstavu zahrádkářů, zpívání koled dětí ze základní a mateřské školy nebo veřejností tak oblíbené rozsvícení vánočních
stromků v Nižboru, Žloukovicích i Stradonicích. Zde se sice stromek
rozsvítí bez účasti veřejnosti, a jak se v tomto listu dočtete, bude
rozsvícen na počest těch, kteří pomáhali nebo pomáhají široké veřejnosti v souvislosti se stávající virovou epidemií.
Přejeme Vám klidné prožití letošních Vánoc a do nového roku
hodně spokojenosti, štěstí a především zdraví. Věřme, že příští rok,
který bude i rokem volebním, kdy se budou konat komunální volby, bude alespoň v té epidemiologické situaci lepší než závěr toho
letošního. Tak hodně zdraví, klidu, lásky vašich bližních a všem dětem přejeme, ať jim Ježíšek nadělí dárky, o které si mu napíšou.
			Kateřina Zusková, starostka
			Pavel Hučko, místostarosta

Tradiční vánoční stromeček ve Stradonicích
Letos je tomu již 13 let, kdy byl prvně v tento předvánoční čas
rozsvícen na návsi ve Stradonicích vánoční stromeček. Tuto akci
každoročně pořádá na počátku měsíce prosince Sbor dobrovolných hasičů Stradonice, místní Klub žen a Obecní úřad Nižbor.
Hlavním záměrem akce bylo od počátku nejen navodit předvánoční
atmosféru, ale také umožnit všem místním obyvatelům a případně dalším
zájemcům alespoň na chvilku se v dnešní uspěchané době zastavit a podělit se s přáteli a sousedy o nějaké to vlídné slovo spojené s ochutnávkou
svařeného vína, vánočního cukroví, tradičních grilovaných klobás a dalších pochutin. O naplnění této myšlenky nás ujistil vždy velký zájem a vysoké počty návštěvníků. Pohoštění bylo pro návštěvníky zajištěno vždy
zdarma a sbor tímto vyjádřil i poděkování všem našim příznivcům.
Nedílnou součástí slavnostního rozsvícení vánočního stromku bylo
vystoupení dětí ze ZŠ Nižbor, taneční vystoupení Stradonického plamínku a dobrovolná sbírka na zvířecí útulek v Louníně, v rámci které místní
ženy nabízely vlastní výrobky s vánočními motivy. K předvánoční pohodě
vždy zahrál a zazpíval Pavel Kliment a v roce 2018 se přidal i Petr Hašler
s kamarády. Nejmenší návštěvníky jistě vždy potěšila živá zvířátka, jako
byli poníci, ovečky a další. Mohli zde také napsat své přáníčko Ježíškovi.
Bohužel letošní rok, stejně jako ten předcházející, je stále poznamenán opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19, která trápí celý svět.
Z těchto důvodů se sbor ze Stradonic rozhodl stejně jako v loňském roce
tuto akci neuspořádat.
Každý rok vánoční stromek rozsvítil někdo jiný, ale vždy to byl člověk,
který svou činností pomáhá ostatním. Proto jsme se jako sbor a klub žen

rozhodli, že tento rok vánoční stromek rozsvítíme bez uspořádání veřejné
akce jako poděkování všem, kteří pomáhají v tzv. první linii v boji s uvedenou pandemií. Tedy nejen všem zdravotníkům, hasičům, policistům,
vojákům, ale i všem ostatním zodpovědným lidem všech profesí, kteří se
nějakým způsobem podílejí nebo podíleli na boji s touto nákazou. Poděkování si jistě zaslouží i ti, kteří zpočátku např. šili roušky nebo zajišťovali
nákup nezbytných potřeb pro nemocné nebo starší spoluobčany.
Vánoční stromeček ve Stradonicích se tedy každý večer rozsvítí jako
symbol uznání a úcty za práci všech, kteří si to zaslouží.
SDH Stradonice
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Vodovod
„Hamburk“

Letní dětský tábor BEROUNKA
V září letošního roku proběhla realizace projektu Modernizace sociálního zařízení v objektu letního tábora v Nižboru. Byla
provedena výměna dlažby v umývárnách,
instalace nových sanitárních zařízení, montáž
sádrokartonových
stropů a zhotovení zámkoProjekt
vé dlažby kolem objektu.

Výsledkem je zlepšení hygienických podmínek a celkového stavu sociálního zařízení.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií,
poskytovatelem dotace je Státní zemědělský
intervenční fond prostřednictvím MAS Mezi
Hrady z.s.
Obec Nižbor

MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU LETNÍHO
Projekt
TÁBORA V NIŽBORU
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je spolufinancován
Evropskou
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areálu dětského tábora v Nižboru a zlepšení hygienických podmínek a celkového stavu objektu
Záměrem
projektu
naplňujícím
cíle
SCLLD
MAS Mezi Hrady, z.s. je modernizace sociálního zařízení v
sociálního zařízení.
areálu dětského tábora v Nižboru a zlepšení hygienických podmínek a celkového stavu objektu
sociálního zařízení.

Výzva Středočeského kraje: Kotlíkové dotace
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem
o dotaci na výměnu neekologických kotlů.
Dotace bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem o výměnu
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj
vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
nebo plynový kondenzační kotel. Zájemce

o dotaci může vyjádřit svůj zájem vyplněním
dotazníku v elektronické podobě. Samotné
žádosti o dotaci by pak měl kraj začít přijímat
v prvním čtvrtletí roku 2022.
Podrobné informace na adrese kotlikovedotace-sk.cz. Kotlíková linka 257 280 991
(po a st 8–12 h).

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Poplatky za psy na rok 2022
je třeba uhradit v termínu
od ledna do března 2022.

Poplatek za psa

Upozorňujeme majitele psů, že poplatky na rok
2022 je třeba uhradit v termínu od ledna do března 2022. Poplatek za jednoho psa činí 120 Kč, za
druhého a každého dalšího 180 Kč.
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Vážení občané,
obec získala dotaci na výstavbu vodovodu v ulicích V Hamburku, Ke Hřišti
a do dalších bočních ulic (pro zkrácení
budeme uvádět jen Ke Hřišti). V prosinci
bude realizační firmě předáno staveniště.
Pokud bude příznivá zima, tak doufáme,
že firma zahájí práce třeba již koncem
února. Výstavba vodovodu s sebou bohužel přinese značná dopravní omezení.
Stejně jako při výstavbě první části vodovodu v ulici v Hamburku by realizační
firma měla dodržovat určitý režim, aby
bylo možno ráno z dané oblasti vyjet
a večer se tam zase vrátit. Během dne
a při provádění prací bude do dané oblasti umožněn jen průjezd vozidlům IZS.
Aby byly práce dokončeny co nejdříve,
budou určitě probíhat v sobotu a možná
i v neděli. Výkop by měl začínat odzadu,
tzn. z ulice Ke Hřišti směrem do obce.
Předpokládáme, že se vodovod uloží
nejdříve v dopravně nejexponovanějších
ulicích (V Hamburku a Ke Hřišti). Výstavba vodovodu v přilehlých bočních
ulicích již nebude vyžadovat tak rozsáhlé dopravní omezení. Všichni, kterých se
dopravní omezení dotknou, budou včas
informováni.
Vyřešit se bude muset dovoz pošty
a odvoz popelnic, skla, papíru. Nezakrýváme, že to bude velmi komplikované.
Prosíme vás o pochopení a trpělivost.
Jako provizorní objízdnou trasu bude
možno užívat lesní cestu v Kalné. Bohužel situaci hodně zkomplikuje i připravovaná oprava silnice z centra Nižbora
směrem ke stavebninám. Tu plánuje již
několik let realizovat Středočeský kraj
a nejspíš to vyjde tak, že se obě akce
„potkají“ a budou se zčásti realizovat ve
shodnou dobu.
Prosíme, aby všichni, kterých se dopravní omezení dotkne, tuto informaci
vzali na vědomí a měli dostatek času si
zařídit vše potřebné týkající se hlavně
dovozu rozměrnějších nákladů apod.
Před zahájením akce budete včas informováni, vše se pak samozřejmě bude
operativně řešit se zástupci realizační
firmy. Obec bude nápomocna při řešení
vzniklých problémů. Postup prací bude
také záviset na tom, v jakých úsecích
se vodovod podaří do komunikace zatáhnout bezvýkopovou metodou (protlakem) nebo zda se bude muset dělat
otevřený výkop. Bohužel v komunikaci
jsou kromě vodovodu uloženy již všechny ostatní sítě, takže o to to bude složitější.
Obec Nižbor
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Odpadové hospodářství
v roce 2022

Změna provozovatele rozesílek informací občanům

V souladu
s novým zákonem o odpadech nás čekají určité změny. V rámci možností,
Vážení
občané,

které nám nový zákon umožňuje, jsme se snažili zvolit takovou variantu likvidace odpadů, která by se nejvíce blížila té, na kterou jste byli doposud zvyklí. Obec bude v záz důvodu
poskytování
informačních
stránky Obce Nižbor a informování
věru rokusjednocení
vydávat k odpadovému
hospodářství
dvě novéslužeb
obecně(webové
závazné vyhlášky.
V jednéprostřednictvím
bude popsán systémSMS
odpadového
hospodářství
(popis, jak
se na území obcebude dosavadní systém rozesílky
občanů
a e-mailů)
pod jednoho
provozovatele,
likvidují jednotlivé druhy odpadů) a v té druhé bude stanoven místní poplatek za odSMS
a e-mailů
kládání
odpadu.tzv. Mobilní rozhlas končit k 31. 3. 2022.
Vážení občané,
Pro lepší orientaci v odpadové problematiPapír – nadále můžete odkládat do kontejdůvodu nebo
sjednocení
poskytování
Pokud
máte
i nadále
zájem o zasílání informací
zpráv
obce na Váš mobilníztelefon
do ece je třeba
vědět,
že:
nerů určenýchake
sběru z
papíru.
informačních služeb (webové stránKomunální
odpad – bude
tento název
zahrnuje
Plasty
– nadále se individuálně
mailové
schránky,
potřeba
provést
přeregistraci
do nové odkládají
služby Smart
kyInfo.
Obce Nižbor a informování občanů
všechen odpad vznikající na území obce.
do speciálních pytlů na plasty a naplněné se
prostřednictvím SMS a e-mailů) pod
Tříděné složky komunálního odpadu jsou
odkládají na svozových místech, které jsou
jednoho provozovatele,
bude dosavadPřeregistrace
do bezplatné
Infov je
velmi
jednoduchá,
nenáročná
a je již aktivní.
věci z komunálního
odpadu, kteréslužby
se sepa-Smart
uvedeny
příloze
vyhlášky
o systému časově
odní systém rozesílky SMS a e-mailů tzv.
rují (např. tedy
sklo, plasty,
kovytermín
apod.). ukončení
padovéhopůvodní
hospodářství.
Nemusíte
čekatpapír,
až na
služby.
Mobilní rozhlas končit k 31. 3. 2022.
Směsný komunální odpad – je odpad, kteZa likvidaci separovaných složek koPokud máte i nadále zájem o zasílání
rý zbyde po vytřídění a dává se do popelnic
munálního odpadu občané nic neplatí. Po
informací
aSmart
zpráv z obce
Občanům,
kteří
mají
e-mailovou
adresu,
doporučujeme
zaregistrovat
se
do
služby
InfonanaVáš mobilSoustřeďovací prostředky - tím jsou myšúhradě výše zmiňovaného ročního poplatní telefon nebo do e-mailové schránky,
leny popelnicové
nádoby,naší
pytle,obce.
kontejnery
ku ve výši 300,– Kč si občané mohou na
webových
stránkách
bude potřeba provést přeregistraci do
na směsný odpad.
obecním úřadu vyzvednout pytle na sepanové služby Smart Info.
raci plastů. Trvale obydlená nemovitost
do bezplatné služby
Občané,
kteří
mají
pouze
mobilní
telefon,
se
nemohou
zaregistrovat
sami,
alePřeregistrace
mohou být
V případě schválení výše uvedených
obdrží jednorázově 4 ks pytlů, u neobydleSmart Info je velmi jednoduchá, časově
vyhlášek bude postupováno
takto:
ných nemovitostí
2 ks. nás
V případě
potřeby
si
zaregistrováni
pracovníkem
Obce. V takovém
případě
prosím
kontaktujte.
nenáročná a je již aktivní. Nemusíte tedy
Nadále bude zachován systém RFID
bude možno další pytle na plastový odpad
čekat až na termín ukončení původní
kódů na popelnicových nádobách.
vyzvednout na obecním úřadu (budou však
služby.
Stejně
jako
u
předchozího
systému
rozesílek
máte
možnost
výběru
kategorií
zpráv, které chcete
Tak jako v loňském roce bude ve vyvydávány pouze po jednom kuse).
Občanům, kteří mají e-mailovou adhlášce stanoven
minimální
poplatek,
Pytle
si bude možno
vyzvednoutinformace,
na obecdostávat.
Registrací
do roční
Smart
Info můžete
získávat
nejrůznější
které
jsou zveřejňovány
resu, doporučujeme
zaregistrovatna
se do
který je povinen poplatník zaplatit. Ten činí
ním úřadu v úředních dnech a vybraných
služby
Smart
Info
na
webových
stránwebových
stránkách obce a samozřejmě
i nadále krátké informace např. o prodeji v obci, změnách
300,– Kč. Za tuto částku bude mít poplatník
sobotách 12. 3. 2022, 2. 4. 2022, 7. 5. 2022,
kách naší obce.
předplaceno
v
daném
roce
300
litrů
odpa4.
6.
2022, 3. 9. 2022, 1. 10. 2022 v době
otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu atd.
Občané, kteří mají pouze mobilní
du, cena za likvidaci 1l směsného komunálod 9-10 hod.
telefon, se nemohou zaregistrovat sami,
ního odpadu je stanovena na 1 Kč (klasická
Sběr nebezpečného a velkoobjemového
ale mohou být zaregistrováni pracovníMáte
tedy možnost:
kovová popelnice má objem 110 l, plastová
odpadu bude organizován jako doposud (2x
kem Obce. V takovém případě nás pro120 l a větší plastová 240 l) - tato částka
do roka). Pouze se plánuje postupné ukonsím kontaktujte.
• i vZvolit
zprávy,
platí
případě,sižetypy
poplatník
nemákteré
žádný, chcete
čovánídostávat.
sběru pneumatik (ty je možno vracet
Stejně jako u předchozího systému
nebo méně než 3 svozy za rok. Další svozy
v pneuservisech).
rozesílek
máte možnost
výběru
kategorií
•
V
případě
registrace
přes
webové
stránky
získat
vlastní
účet,
kde
vidíte
všechny
došlé
zprávy,
budou účtovány tak jako doposud. V přípaBiologické odpady můžete odkládat na
zpráv, které chcete dostávat. Registrací
dě, že vmůžete
některé nemovitosti
nikdo nebydlí,
vyhrazené
stanoviště typy
v Nižboru
za budovou
si zde přidávat
další obce,
upravovat
zpráv
(kategorie),
přihlašovací
údaje,
do měnit
Smart Info
můžete získávat
nejrůzje vlastník povinen také zaplatit minimální
čistírny odpadních vod. Zvlášť se odkládá
nější informace, které jsou zveřejňovány
zrušit
odběr.
roční poplatek ve výši 300 Kč.
kompostovatelný materiál a zvlášť dřeviny.
na webových stránkách obce a samoObyvatelé,
kteří
bydlí
v
lokalitách,
kam
• E-maily, které Vám budou přicházet, mají přehlednější a čitelnější formát.
zřejmě i nadále krátké informace např.
svozová firma nezajíždí vyvážet popelnicoPoplatek ve výši 300,– Kč na rok 2022
prodeji vs obci,
změnách otevíracích
Výrazně
šanci,
že300,–
námi odeslaný
e-mail
nespadne
do spamu
čio složky
hromadnými
vé•
nádoby,
obdrží zavyšší
poplatek
ve výši
musí poplatník
uhradit
na účet obce
AŽ
hodin pošty, obchodu, úřadu atd.
Kč celkem
4 ks typizovaných pytlů na
BĚHEM ROKU 2022.
emaily.
Máte tedy možnost:
směsný komunální odpad. Naplněné pytle
Poplatek je možno uhradit tedy nejdříve
4 Zvolit si typy zprávy, které chcete dose odkládají na určená svozová místa. Sev lednu 2022 a nejpozději by měl být uhrastávat.
Tato
služba
je po
registraci
přístupná všem
občanům
znam
svozových
míst
a mapka s rozsahem,
zen do 30.
6. 2022. obce, tedy i těm, kteří nebyli registrováni v
4 V případě registrace přes webové
kam svozová
firma zajíždí
vyvážet popelnibýt provedena na účet č.
Mobilním
rozhlase
a informace
z obceÚhrada
dosudmusí
nedostávali.
stránky získat vlastní účet, kde vidíte
cové nádoby, budou uvedeny na webových
3025131/0100, nebo v hotovosti do pokladvšechny došlé zprávy, můžete si zde přistránkách obce v sekci „Odpady“. Informany OÚ v Nižboru.
dávat další obce, upravovat typy zpráv
ce je také možno obdržet na obecním úřadu.
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno
(kategorie), měnit přihlašovací údaje,
Způsob likvidace tříděného odpadu je
majitele nemovitosti.
zrušit odběr.
podrobně popsán ve vyhlášce o systému
Variabilní symboly pro jednotlivé části
4 E-maily, které Vám budou přicházet,
odpadového hospodářství. Seznam míst,
obce:
mají přehlednější a čitelnější formát.
kam se odkládají separované složky komuNižbor - 100 a č.p. nebo č.e. nemovitosti,
4 Výrazně vyšší šanci, že námi odeslanálního odpadu, bude uveden na webových
za kterou je poplatek hrazen,
ný e-mail nespadne do spamu či složky
stránkách obce v sekci „Odpady“. InformaStradonice - 200 a č.p. nebo č.e. nemovitoss hromadnými emaily.
ce je také možno obdržet na obecním úřadu.
ti, za kterou je poplatek hrazen,
Tato služba je po registraci přístupná
Žloukovice - 300 a č.p. nebo č.e. nemovivšem občanům obce, tedy i těm, kteří
Třídění nejpodstatnějších složek komutosti, za kterou je poplatek hrazen,
nebyli registrováni v Mobilním rozhlase
nálního odpadu:
například variabilní symbol pro dům č.p.
a informace z obce dosud nedostávali.
Sklo – nadále můžete odkládat do kontejne26 v Nižboru je 10026.
Obec Nižbor
rů určených na sběr skla.
Obec Nižbor

Změna provozovatele
rozesílek
informací občanům
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Tisková zpráva 15.10.2021

Co je to ta MASka?
M STN
AKČN
SK P NA

„Kde že to teď vlastně pracuješ?“ Již po několikáté odpovídám:
„V MASce“. Nechápavé výrazy, krčení obočí a typická otázka
„Co je to ta MASka?“.

MASka, nebo-li místní akční skupina, je společenstvím
subjektů, jejichž společným zájmem je rozvoj vymezeného území. Nápad vytvořit spolek, který bude
mapovat potřeby území a hledat možnosti, jak je naplnit, vznikl ve Francii (v ČR je nyní 180 MASek).
Poslání už tedy známe. No jo, ale jak to dělají? Jak pomáhají rozvíjet území? Pojďme si tento termín
přiblížit bez použití okázalých slov a zkratek a to na konkrétním příkladu – na MAS Mezi Hrady, z.s.
(dále jen „MASka“).
Území MASky se rozprostírá na 20 obcích1 s celkovým počtem obyvatel 17 598. MASka sdružuje nejen
obce, na jejichž území operuje, ale i školy, spolky, podnikatele, hasiče, zemědělce, či zástupce církve.
Do MASky mohou však vstoupit i lidé, kteří jsou ochotni pro své okolí obětovat svůj volný čas a podílet
se na aktivitách MASky.
52 mil. Kč pro území
Všichni se asi shodneme, že pro realizaci většiny aktivit, byť
s bohulibým úmyslem, se neobejdeme bez peněz. Jedním
z hlavních nástrojů MASky je aktivní získávání
a rozdělování dotačních prostředků z fondů Evropské unie,
z krajských a národních programů i od soukromých dárců.
S pomocí MASky bylo k dnešnímu dni v období let 2014 2020 pro území získáno bezmála 52 mil. Kč a tím byla
podpořena řada projektů např. oprava
komunikací, vybavení škol, přestavba
prodejny
na
kulturní centrum či
výsadba stromů
na
veřejných
prostranstvích. Na své si přišli i hasiči a zemědělci v rámci nákupu techniky.
Podpořené projekty najdete zde: https://www.mezihrady.cz/projekty-3/.
Mezi další neméně důležité služby MASky patří organizace odborných
seminářů, konzultace a poradenství v dotační politice i mimo ni, konzultační činnost před i po realizaci
projektu atd.
Do přírody za questingem
Pro milovníky přírody se zájmem poznávat své okolí sestavila MASka zatím šest
questingových tras neboli hledaček. S hrací kartou se vydávají účastníci
poznávat nová místa malebné krajiny v okolí Křivoklátska. Luštící šifry odkrývají
skrytá tajemství a na konci trasy pro malé luštitele čeká i drobná odměna.
Questing nepřináší jen informace a zajímavosti o daném území, ale dává
především prostor rodinám trávit čas spolu a s přáteli.
V této aktivitě MASka i nadále pokračuje. Ve fázi příprav už má další dvě
questingové trasy.
1

Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov,
Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž a Železná
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 19. března 2022
Sběrná místa:
Žloukovice – u autobusové zastávky

8:15 – 8:30 hodin

Stradonice – na návsi

8:45 – 9:00 hodin

Nižbor - Šňárová na otočce autobusů

9:15 – 9:30 hodin

- na parkovišti u mostu

9:30 – 10:00 hodin

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

Úřední hodiny po dobu vánočních svátků
na Obecním úřadu Nižbor
Poslední úřední den v letošním roce je pondělí 20. prosince 2021. Obecní úřad bude pro veřejnost otevřen opět od
pondělí 3. ledna 2022.

Zastupitelstvo obce ze dne 6. 9. 2021
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 8 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele dnešního zápisu pana J.Pecku a P.Hučka a dále
schvaluje navržený program dnešního jednání.
n ZO bere na vědomí informace o činnosti RO a kanceláře OÚ.
n Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
ZŠ Nižbor – zřízení jazykové učebny ve 2.NP, č.p. 25, k.ú. Nižbor“ se společností TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, Vyškov, IČ
728033352.
n Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna panelů mostovky“ se společností Allcons Machinery s.r.o., U Bulhara
1611/3, Praha 1, IČ 29040698
n Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „“Nižbor, vodovod – stavební úpravy čerpací stanice a vodního zdroje“ se společností ESTA s.r.o., Lacinova 750, 272 01 Kladno, IČ 43774458
n Uzavření „Dohody o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu škody c. VLS:2021-2863 a 2864“ s podnikem Vojenské lesy
a statky ČR s.p.
n OZV č. 2/2021 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
n Rozpočtová opatření č. 11/2021.
n Odkoupení majetku TJ Sokol Nižbor (budova č.p. 234 na pozemku st.p.č. 2/2 a pozemek st.p.č. 2/2 v k.ú. Nižbor) do vlastnictví
Obce Nižbor za cenu určenou ve znaleckém posudku č. 6864-89-21,
která činí 4.330.000,– Kč.
n Odprodej pozemku p.č. 382/9, zahrady o výměře 402 m2 v k.ú.
Nižbor za celkovou kupní cenu 200.000,– Kč.
n Odložení projednání žádosti o odprodeje části obecního pozemku
p.č. 186/2, orné půdy v k.ú. Žloukovice až na dobu, kdy bude mít
obec vydané stavební povolení na vodovod ve Žloukovicích.
n Odkoupení pozemku p.č. 233/21 v k.ú. Žloukovice do vlastnictví
Obce Nižbor za cenu 20,– Kč/m2.
Pověřuje starostku k podpisu:
n Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy ZŠ Nižbor – zřízení jazykové učebny ve 2.NP, č.p. 25, k.ú. Nižbor“ se společností TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, Vyškov, IČ 728033352.

n Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna panelů mostovky“ se společností Allcons Machinery s.r.o., U Bulhara 1611/3,
Praha 1, IČ 29040698.
n Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „“Nižbor, vodovod – stavební úpravy čerpací stanice a vodního zdroje“ se společností ESTA
s.r.o., Lacinova 750, 272 01 Kladno, IČ 43774458.
n Dohody o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu škody c.
VLS:2021-2863 a 2864“ s podnikem Vojenské lesy a statky ČR s.p.
n Kupní smlouvy týkající se odprodeje pozemku p.č. 382/9, zahrady o výměře 402 m2 v k.ú. Nižbor za celkovou kupní cenu
200.000,– Kč.
n Kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 233/21 v k.ú.
Žloukovice.

Zastupitelstvo obce ze dne 18. 10. 2021
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 9 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele dnešního zápisu pana J.Pecku a I.Mazancovou.
n Program dnešního jednání doplněný o bod týkající se změny katastrálních hranic v k.ú. Stradonice u Nižboru v rámci prováděných
pozemkových úprav.
n Rozpočtová opatření č. 12/2021, které tvoří přílohu č. 2 zápisu.
n Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví u pozemku p.č. 452/32 v k.ú. Nižbor, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.
n Předběžně schvaluje záměr směny části lesního pozemku p.č.
140/1 v k.ú. Stradonice u Nižbora s VLS s.p. dle přílohy č. 4 zápisu.
n Návrh změny katastrálních hranic v k.ú. Stradonice u Nižboru
v rámci prováděných pozemkových v rozsahu přílohy č. 5 zápisu.
Nesouhlasí:
n S žádostí o odprodej části pozemku p.č. 402/1, orné půdy v k.ú.
Nižbor.
n S žádostí o odprodej pozemku p.č. 403/9, trvalého travního porostu v k.ú. Stradonice u Nižboru, případně jeho směnu za pozemek
418/2 v k.ú. Stradonice u Nižboru.
n Se záměrem zřízení trailové trasy na pozemku p.č. 403/9 v k.ú.
Stradonice u Nižboru.
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Ochrana přírody Křivoklátska
Přírodu Křivoklátska nyní chrání chráněná krajinná oblast a soustava maloplošných chráněných území. Dlouhodobě je zvažováno na
části území vyhlásit národní park.

OCHRANA PŘÍRODY KŘIVOKLÁTSKA

Podpora obcí v národních parcích. Zde je od
roku 2010 každoročně vypisována výzva pro
podání žádostí, kterou obce, do jejichž obPodpora aktivit obcí
Národní park se od chráněné krajinné obvodu zasahuje území národního parku, často
v národních parcích
lasti zásadně liší v přístupu k ochraně lesa.
využívají.maloplošných
Výzvy jsou před vlastním vyhláPřírodu
nynímajetku
chrání chráněná krajinná oblast a soustava
Zatímco vKřivoklátska
CHKO se na státním
Pro obce, které mají alespoň část území
šením konzultovány s obcemi i správami náv lese hospodaříúzemí.
s přihlédnutím
k zájmům
chráněných
Dlouhodobě
je
zvažováno
na části
národní
park.
v národním
parku, existuje
v rámciúzemí
Národní- vyhlásit
rodních parků,
tak aby
s potřebami obcí co
ochrany přírody prostřednictvím státních
ho programu Životní prostředí speciální část
nejvíce korespondovaly.
podniků (LČR a VLS), v národním parku
spravuje lesní pozemky ve státním vlastnicV současnosti je vypsána výzva, která poskytuje následující podporu:
tví správa parku. Veškerá činnost v lese je
tu podřízena ochraně ekosystémů a cílem je,
Podporovaná aktivita
Mnimální výše podpory
Maximální výše podpory
aby se les byl schopen samostatně obnovona jeden projekt
na jeden projekt
vat
a
trvale
existovat
s
dochovaným
spektNárodní park se od chráněné krajinné oblasti5.5.A
zásadně
lišía vvybavenost
přístupu
Infrastruktura
obcík ochraně
100lesa.
tis. Kč Zatímco v CHKO
4 mil. Kč
rem lesních stanovišť a přirozeně se vysky5.5.C
Zpracování
rozvojových
dokumentů,
setujících
na státním
majetku
v
lese
hospodaří
s
přihlédnutím
k
zájmům
ochrany
přírody
prostřednictvím
50
tis.
Kč
1 mil. Kč
druhů rostlin a živočichů. Vyhlášení
studií a projektové přípravy
státních
podniků
(LČR
a
VLS),
v
národním
parku
spravuje
lesní
pozemky
ve
státním
vlastnictví
národního parku Křivoklátsko by umožnilo
5.5.D Podpora informačních center
100 tis. Kč
1 mil. Kč
orientovaných
na národní parky
správa
parku.
činnost
v lese je tu podřízena
ochraně
ekosystémů
a cílem je, aby se
les
dosáhnout
tohotoVeškerá
stavu na větším
souvislém
5.5.E Programy vzdělávání a osvěty
bylúzemí.
schopen samostatně obnovovat a trvale
existovat s dochovaným spektrem
100 tis. Kčlesních stanovišť
1 mil. Kč

Cíl ochrany přírody
v národním parku

aby pro obce a místní občany neznamenala
významnou zátěž.

Cíl ochrany přírody v národním parku

v oblastech životního prostředí

a přirozeně
se vyskytujících
živočichů.
národního parku Křivoklátsko by
KofinancováníVyhlášení
projektů
Účast
samospráv druhů rostlin a5.5.F
financovaných
z EU prostředků
dle dotačního titulu
dle dotačního titulu
umožnilo dosáhnout
tohoto
stavu
na
větším
souvislém
území.
v národním parku
(OPŽP, NPO, Modernizační fond)
Připravovaný návrh je koncipován tak,

Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli: 5 mil. Kč.
aby v minimální
míře omezoval
občany
Účast
samospráv
v jak
národním
parku
Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

žijící v obcích na Křivoklátsku, tak návštěvníky. Návrh klidového
kam je vstuptak, aby v minimální míře omezoval jak občany žijící v obcích na
Připravovaný
návrh území,
je koncipován
omezen, nepředpokládá změnu plochy oproti
Postup projednávání záměru na vyhlášení národního parku Křivoklátsko
Křivoklátsku,
tak Již
návštěvníky.
současnému stavu.
nyní totiž platíNávrh
ome- klidového území, kam je vstup omezen, nepředpokládá změnu
konce roku
2021
proběhne ze strany
Středočeského kraje
seznámení starostů
obcí s tezemi NP
plochy
oproti současnému
stavu.re-Již nyníDo
totiž
platí
omezení
v existujících
národních
přírodních
zení v existujících
národních přírodních
Křivoklátsko na základě podkladu zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Počátkem
zervacích. Usměrňování
návštěvníků
jak na
rezervacích.
Usměrňování
návštěvníků
jak
území
národního
parku,
tak vprostředí
přiléhající
chráněné
rokuna
2022
bude projednán
s Ministerstvem
životního
další postup,
který v jednotlivých
krocích předpokládá: dopracování podkladových materiálů, dopracování vlastního návrhu, který
území
národního
parku,
tak
v
přiléhající
chrákrajinné oblasti probíhá ve spolupráci s bude
místními
samosprávami.
Pro
národní
park
je
ustavena
následně projednáván dle stanoveného legislativního procesu, jehož zakončením je schválení
něné krajinné oblasti probíhá ve spolupráci
návrhu formou
zákona.
Rada
parku, jejími členy jsou ze zákona zástupci
obcí.
Radě je pak zákonem svěřena kompetence
s místními samosprávami. Pro národní park
dohodnout
se
správou
národního
parku
návrh
zonace,
klidových území, cesty a trasy navržené
je ustavena Rada parku, jejími členy jsou ze
Národní park Křivoklátsko
k vyhrazení
v klidových
národního parku a místa navržená k vyhrazení.
zákona zástupci
obcí. Radě jeúzemích
pak zákonem
svěřena kompetence dohodnout se správou
národního parku návrh zonace, klidových
území, cesty a trasy navržené k vyhrazení
v klidových územích národního parku a místa
Středočeský
kraj na základě dlouhodobých doporučení odborníků a na základě vlastních koncepcí
navržená k vyhrazení.

Úloha Středočeského kraje

ochrany
přírody
a krajiny považuje
ochranu přírody na Křivoklátsku formou vyhlášení národního
Úloha
Středočeského
kraje
parku za odpovídající a rozhodl se je podpořit. Středočeský kraj bude hájit veškeré zájmy samospráv
Středočeský kraj na základě dlouhodov procesu
přípravy
a vyhlášení
a poskytovat tak součinnost jednotlivým obcím, na jejichž území se
bých doporučení
odborníků
a na základě
vyhlášení
parku
navrhuje.
Cílem
je zajištění takové ochrany, která bude v souladu se zájmy obyvatel
vlastních koncepcí ochrany přírody a krajiny
považuje
ochranu
přírody
na
Křivodotčených obcí. Rovněž je zájmem zajistit udržitelnou formu návštěvnosti parku tak, aby pro obce
vyhlášení
národního významnou
parku
a klátsku
místníformou
občany
neznamenala
zátěž.

za odpovídající a rozhodl se je podpořit.
Středočeský kraj bude hájit veškeré zájmy
samospráv v procesu přípravy a vyhlášení
a poskytovat tak součinnost jednotlivým
NP Křivoklátsko
obcím,
na jejichž
vyhlášeníčást
parkuúzemí v národním parku, existuje v rámci Národního programu
Pro
obce,
kteréúzemí
mají sealespoň
CHKO Křivoklátsko
navrhuje. Cílem je zajištění takové ochraŽivotní prostředí speciální část Podpora obcí v národních
parcích.
Zde je od roku 2010 každoročně
formát A3)
1:120 000 (pro
ny, která bude v souladu se zájmy obyvatel
vypisována
výzva
proje podání
žádostí, kterou obce, do jejichž obvodu zasahuje území národního
dotčených obcí.
Rovněž
zájmem zajistit
parku,
často
využívají.
Výzvy
udržitelnou
formu
návštěvnosti
parkujsou
tak, před vlastním vyhlášením konzultovány s obcemi i správami

Podpora aktivit obcí v národních parcích

¯

0

2 500

5 000 m

národních parků, tak aby s potřebami obcí co nejvíce korespondovaly.
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n Radost z 1. místa SDH Věšín

n Družstvo domácích SDH Stradonice

23. ročník soutěže v hasičském sportu
„O putovní pohár na Berounce“

Sbor dobrovolných hasičů Stradonice uspořádal dne 4. září již 23. ročník soutěže v hasičském sportu „O putovní pohár na Berounce“.
Jako tradičně se konal u řeky Berounky v obci
Stradonice.
Soutěž samotná se opětovně skládala ze
dvou částí, a to štafetového běhu a požárního
útoku. Zahájena byla v 9:00 hodin velitelem
sboru Františkem Votrubou, který jménem
pořadatele přivítal všechny přítomné, upřesnil
pravidla soutěže a poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravách a její organizaci. Mnoho sportovních úspěchů všem zúčastněným
popřála starostka obce Nižbor Kateřina Zusková a místostarosta Pavel Hučko. Na celkový
průběh soutěže dohlíželi i zástupci Okresního
sdružení hasičů Beroun pod vedením starosty

sdružení Josefa Štětky. Průběh soutěže komentoval Jaroslav Nejedlý z Chyňavy. Domácí družstvo se stejně jako loni umístilo na
pěkném druhém místě. 23. ročník této soutěže
vyhráli kamarádi hasiči z Věšína, okr. Příbram,
kteří se této soutěže účastní pravidelně od jejího počátku. Třetí místo získali obhájci loňského prvenství, hasiči z Malých Přílep. Dále se
soutěže zúčastnili zástupci ze sborů z Otročiněvsi, Žloukovic a Jánské.
Příjemné slunečné dopoledne přálo nejen
sportovcům, ale i fandům, kteří se sešli ve velkém počtu. K dobré náladě jistě přispělo i občerstvení, které bylo pro diváky i soutěžící přichystáno v průběhu i po ukončení soutěže ze strany
provozovatele místního hostince „U Kelta“.
SDH Stradonice

n Budoucí generace hasičů

Činnost SDH Žloukovice v roce 2021

V letošním roce byla činnost dobrovolných hasičů opět významně poznamenána
restriktivními opatřeními související s epidemií. Bohužel jsme museli zrušit tradiční
akce, jako je hasičský bál a oblíbená soutěž
Žloukovické brodění. Po uvolnění opatření
jsme se však několikrát sešli ve Žloukovicích u řeky, abychom se prakticky procvičili
v dovednostech, které by měl každý dobrovolný hasič zvládat. Rovněž jsme pak vyjeli
na pomoc do oblasti postižené tornádem
a také přispěli finančně na sbírku pořádanou obcí Nižbor pro pomoc obcím na jižní
Moravě. V letním období jsme se zúčastnili
hasičských soutěží na Lhotce a ve Stradonicích. I přes technické potíže s naší stříkačkou naše družstva mužů i žen ukázala,
že jsme schopni být rovnocennými soupeři
ostatním družstvům. Po poslední soutěži se
ukázalo, že technický problém se stříkačkou
je hlubšího rázu a budeme muset provést
přes zimu její generální opravu, abychom ji
nadále udrželi v provozu. Pro zajištění čin-

nosti SDH jsme i díky dotaci obce pořídili
další technické vybavení pro naši činnost.
Mimo jiné jsme pořídili i nové čerpadlo,
které budeme mít k dispozici nejen pro naše
tréninky, ale také pro pomoc občanům obce
po povodních a záplavách.
Celoročně naši členové drží službu při
pravidelných nedělních sběrech kovového
šrotu ve Žloukovicích. Kromě toho jsme
odváželi i šrot, který se nacházel v lese na
starých skládkách odpadu a který v lese
k odvozu připravili členové Českého svazu
ochránců přírody. Sběr šrotu probíhá pravidelně každou neděli v období od začátku
dubna do konce října. V době od října do
března pak jen v předem určených termínech. V následujícím období se bude sběr
kovového šrotu konat v těchto termínech:
19. 12. 2021, 30. 1. , 27. 2. a 27. 3. 2022.
V záři náš sbor dobrovolných hasičů
svolal mimořádnou valnou hromadu, protože starosta sboru Filip Melichar oznámil,
že z osobních důvodů již nemůže tuto funk-

ci plnohodnotně vykonávat. Na této valné
hromadě pak byl novým starostou zvolen
Jaroslav Obermajer, jeho náměstkem se stal
František Lemon a novým pokladníkem Jan
Sedlák. Alena Šťovíčková se stala jednatelkou sboru.
V závěru roku došlo po dohodě s obcí
k úpravám obecních prostor, které naše
SDH využívá. Nyní jsou tyto úpravy již těsně před dokončením. Nově upravený prostor bývalé šatny tak bude moci plně sloužit
našemu SDH. Nyní nám zbývá po ukončení
stavebních úprav již jen nastěhovat zpět náš
majetek a provést jeho inventuru. Těšíme
se, že tyto prostory budeme moci využívat
jak pro naše výborové schůze a školení
mužstva, tak pro bezpečné uložení našeho
majetku. Za tento vstřícný krok směrem
k našemu SDH děkujeme vedení obce, stejně tak jako za poskytnutou finanční dotaci
na naše vybavení a činnost.
Jaroslav Obermajer
starosta SDH Žloukovice
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Zprávy ze Základní školy Nižbor
Čas plyne jako voda v řece a náš vlastně
nedávno zahájený školní rok si brzy podá
ruku s novým rokem kalendářním. Dítka
školou povinná se již začínají těšit na ježíška
a ujídání čokolády z adventních kalendářů
jim často připadá až nespravedlivě pomalé!
Kdyby se alespoň něco z toho dětského vnímání času dalo znovu přenést na nás dospělé
a mohli jsme tak běh dnů v jejich šťastných
okamžicích trochu přibrzdit… Jedno takové
pozastavení v čase Vám, milí čtenáři, chceme
zprostředkovat v našem školním zpravodajském okénku.
Ještě během teplých zářijových dní navštívili naši školu sokolníci se svými svěřenci
z ptačí říše. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života dravců, zažily mávání majestátních orlích křídel přímo nad svými hlavami a pohledem se střetly s očima, které naši
krajinu sledují převážně z výšin nám běžně
nedostupných. Nadšení dětí nebralo konce, a proto příslib dalšího setkání, tentokrát
s ohroženými sovami z přidružené záchranné stanice, nejen děti velmi potěšil. Edubus
a ozoboti, to jsou dvě slova, která charakterizují další podzimní vzdělávací akci, při které
se žáci seznámili se základy programování
a sami si mohli oživit svého ozobota – malého robůtka připraveného pohybovat se a svě-
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télkovat přesně podle jejich pokynů. To vše se
odehrávalo ve speciálně vybaveném autobusu – Edubusu, který k nám do Nižboru přijel
i se svojí přátelskou školicí posádkou. Jistě se
všichni shodneme, že neodmyslitelnou součástí vzdělávání je kultivace mezilidských
vztahů. Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s odbornými lektory, kteří se osobnostní a vztahové problematice profesně věnují.
Děti jsou tak citlivě vedeny (většinou formou
her) k hlubšímu uvědomění si sebe sama jako
jedinečné a zároveň nedílné součásti svého
sociálního prostředí.
Každoročně dětmi velmi vítanou a oblíbenou událostí přelomu října a listopadu je
halloweenská party. Již tradičně ji s nadšením
organizují naše paní vychovatelky. Velký dík
patří nejen jim, ale i všem maminkám a babičkám, které společně s dětmi přichystaly
neuvěřitelně bohaté a pestré pohoštění. Dřevěné stoly v našem venkovním přístřešku se
doslova prohýbaly pod tíhou roztodivných
halloweenských sladkostí! Paní vychovatelky
zorganizovaly i celoškolní soutěž „Nejhezčí
drak“. Na výrobě nejen papírových krasavců
se mohly podílet celé rodiny našich školáčků.
Už teď je jasné, že bude velmi těžké vybrat
jen některé z nápaditých výrobků a umístit je
na pomyslné stupně vítězů. Podobně nelehký

úkol bude mít zřejmě i porota další, tentokrát
meziškolní výtvarné soutěže na téma „Národní divadlo“, do které se žáci naší školy pod
vedením paní učitelek a vychovatelek také
zapojili.
Velkou událostí tohoto školního roku je
bezesporu dokončení půdní vestavby. Již několik let upoutává nižborská škola pozornost
kolemjdoucích svou krásnou novou střechou.

Nižborský List
Nyní se do novoty oblékl i prostor
skrývající se pod ní. A je to prostor
na poměry naší mile útulné vesnické školičky opravdu velkolepý! Společně s žáky se už všichni
těšíme na jeho brzké uvedení do
provozu. Již teď ale můžeme říci,
že zvuk bubnů se v nové učebně

rozléhá zcela bezkonkurenčně!
Loňské bubnování mělo úspěch,
a tak si i letos mohly děti pod vedením zkušeného lektora zahrát na
originální africké bubínky a bubny. Kdo tou dobou kolem školy
procházel, možná jejich nezaměnitelný zvuk zaslechl…

Podbrdské ženy, Cyklistka –
Osud poslední baronky, to jsou
jen dva tituly z řady poutavých
knih, jejichž autorkou je spisovatelka Jana Poncarová. A je to
právě tato žena, která se brzy stane patronkou čtenářů naší školy.
Děti se s ní poprvé setkají při
společné besedě. Bude se povídat třeba o tom, co vše předchází
napsání nové knihy. Kreativitě
na poli literárním tak dáváme zelenou a věříme, že se pro četbu
a třeba i pro vlastní tvořivé psaní
nadchne co nejvíce našich žáků.
Nad tím vším bude paní Poncarová s láskou bdít a žákovské
literární aktivity fundovaně podporovat.
Přestože se ani nadcházející
předvánoční období za současné koronavirové situace neobejde bez četných omezení, jednu
jistotu přece jen máme – světla

z adventních svíček v našich domovech bude přibývat… Do příchodu Vánoc nás ve škole čeká
ještě mnoho soustředěné práce
za zavřenými dveřmi tříd. Již
teď ale víme, že na naše žáčky
ani letos nezapomene Mikuláš se
svými věrnými průvodci. Školní
družina opět zavítá do Muzea
betlémů na Karlštejně a budou
se zdobit adventní věnce, vyrábět dárky pod stromeček, připravovat třídní besídky a zpívat
koledy. A možná někdo z našich
mladších školních dětí nechá za
oknem svůj první vlastnoručně
napsaný dopis Ježíškovi!
Všem milým čtenářům a podporovatelům nižborské školy
přejeme krásné Vánoce naplněné mírem a kouzlem svátečních
okamžiků. Do nového roku hodně štěstí a zdraví!
Zaměstnanci ZŠ Nižbor

Projekt

REKONSTRUKCE PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ NIŽBOR NA
ODBORNOU UČEBNU CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013279
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce nevyužívaných půdních prostor ve 2NP ZŠ Nižbor, kde vznikne zázemí pro jednu odbornou učebnu (Učebna cizích
jazyků). Součástí rekonstrukce bude i vybudování bezbariérového WC, úklidové místnosti a bude rozšířeno schodiště (bezpečnost) pro použití
schodolezu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Mateřská škola Sluníčko informuje

Letošní školní rok začal divadelním představením na stále ještě nové školní zahradě.
Plecha a Neplecha za námi přijeli s pohádkou
plnou písniček. Jen co jsme si na školku trochu zvykli, vypravili jsme se na několi výletů.
Každý z nás by měl alespoň jednou za život navštívit Pražský hrad, a protože se blížily významné státní svátky, rozhodli jsme se,
že nadešel čas poznat jedno z důležitých míst
naší vlasti. A vzali jsme to opravdu důkladně.
Prohlédli jsme si Katedrálu svatého Víta, kde
děti zvlášť zaujaly nádherné vitráže. Obešli
jsme pomník Jana Nepomuckého a zastavili
jsme se u dveří, za nimiž se ukrývají korunovační klenoty.
Navštívili jsme také místo, kde již mnoho
století odpočívá někdejší zakladatel nižborského hradu (ano, není to omyl, hradu – nižborský zámek byl totiž původně důležitým
hradem, který oplýval velmi účinným obranným systémem).
Kolem sochy svatého Jiří bojujícího s drakem a opravdické Zlaté brány jsme prošli až
do Zlaté uličky. Když jsme pak zjistili, kde
nouze naučila Dalibora housti, čekaly na nás

sluncem prozářené Jižní zahrady. Už už jsme
se chystali zpátky domů, ale najednou začalo
střídání hradní stráže - přece jsme nemohli
odjet! Sice jsme se zpozdili na oběd, ale věřte, že to stálo za to.
Další velká výprava směřovala do Planetária Praha. Naučili jsme se spoustu zajímavých věcí o naší Sluneční soustavě a o vesmíru, ve kterém žijeme. Zjistili jsme, kolik váží
pomeranč na Měsíci, na Zemi, nebo třeba na
Venuši a viděli jsme opravdický meteorit.
Nejlepší byla ale obří kopule, kde na nás čekal film o polární záři a padajících hvězdách.
Nakonec jsme se vyfotili u čtyřtunové kopie
modulu Apolla 11, která stojí před budovou
planetária.
Staré pověsti české nám přiblížil výlet
do tematicky vyzdobené Čechovy stodoly,
kde nám sám praotec vysvětlil, jak to tenkrát
bylo.
Potom nám sice Covid zamíchal kartami
a připravil nás o pár plánů, ale nakonec jsme
provedli několik přesunů a přece jen došlo na
laboratorní výzkum. Děti se naučily, jak se
chovat v laboratoři, vyzkoušely si některé la-

boratorní pomůcky a prakticky si ověřily, jak
se chovají různé látky. Nikdo není moc malý
na poznání a laborky jsou pro všechny - když
dokážete zmáčknout pipetu a nevylít roztok ze
zkumavky. Nevěříte? Podívejte se na fotografie nejen z našeho labolatorního výzkumu, ale
i mnoha dalších aktivit na následující straně:
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Geoportál GEPRO - tiskový výstup

Koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Jako jeden z předvánočních dárků dostali hudbymilovní občané v neděli 21. listopadu koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže. Zavítal tam, ne
poprvé, skvělý berounský varhaník Lukáš Petřvalský a předvedl, jak umějí
znít v plné kráse zdejší varhany. Posluchači uslyšeli i zajímavé souznění
hlasu varhan a hlasu lidského, když společně se sopranistkou Stanislavou
Strnadovou přednesli řadu skladeb, vybraných z pokladů evropských hudebních fondů. Byla to díla autorů tvořících v 16. až 18. století, tedy díla
už poměrně složitá a zvukově bohatá. Za nápad přispět tímto koncertem
k oživení tradice vánočních koncertů v Nižboru patří dík.
Jan Lukeš

Tip na vánoční procházku
Měřítko 1:3571

Ve Žloukovicích můžete při vánoční procházce navštívit „Český betlém“, inspirovaný Josefem Ladou. Jedná se o malby, na
podporu našeho Ježíška. Betlém bude k vidění do 9. 1. 2022.

Zubní pohotovost v prosinci 2021

KDY SI BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT
BETLÉM V NIŽBORSKÉM KOSTELE

o letošních Vánocích budete mít možnost se podívat do místního kostela Povýšení sv. Kříže na zámku na vystavený betlém:
sobota 25. 12. 2021 15.00 – 16.30 hod.
sobota 1. 1. 2022 15.00 – 16.30 hod.
neděle 2. 1. 2022 15.00 – 16.30 hod.
Během Vánoc bude také možno nahlédnout do kaple ve Stradonicích:
pátek 24. 12. 2021 a sobota 25. 12. 2021 od 10.00 – 16.00 hod.
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n 11.–12. 12. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 18.–19. 12. MUDr. Tomková Martina, Beroun, Větrná 984, tel.: 774 117 578
n 24. 12. MUDr. Trtková Eva, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 602 448 894
n 25. 12. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 26. 12. MUDr. Třesohlavá Magdaléna, Lochovice 308, tel.: 723 556 474
n 27. 12. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 28. 12. MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825, tel.: 605 251 083
n 29. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 30. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 31. 12. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 1. 1. MUDr. Besserová Jana, Beroun. Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 2. 1. MUDr. Blechová Pavla, Karlštejn, zdravotní středisko, tel.: 311 681 533

Nižborský List

n Nový stůl u křížku nad Žloukovicemi.

n Sběr šrotu v lese.

Pečujeme o přírodu v okolí Žloukovic

Český svaz ochránců přírody
se i v letošním roce věnoval péči
o přírodní rezervaci Kabečnice, speciálně o její část známou
všem ve Žloukovicích jako „Placina“. Zde se již po několik let
snažíme obnovit lesostep, která
před 10 lety již směřovala k zániku. Stepní trávník s typickými
kostřavami, kavyly, mateřídouš-

ty trav a bylin vyšší a hustší. Step
je v přírodních podmínkách udržována spásáním, vysycháním
v horkých letech, mělkými půdami na skalním podloží a také
požáry. To vše vede k tomu,
že zde přežívají takové druhy
rostlin, které by jinak neuspěly v konkurenci jiných druhů.
V našich podmínkách však tyto

n Vzácné koniklece v přírodní rezervaci Kabečnice neboli „Placině“.

kami, konikleci a dalšími druhy
rostlin zde již přežíval na velmi
malých ploškách, které postupně
zarůstaly křovinami. Tím, jak
jsme postupně vyřezali velkou
část křovin a ponechali jen prořídlé porosty, dali jsme možnost
stepním trávníkům se navrátit.
To se také postupně děje a tam,
kdy byl dříve porost trnek a hlohů, dnes již zase na jaře kvetou
známé stepní vousy kavylu.
V místech, kde bylo křoví hodně
husté, se trávník vrací jen pomalu. V letošním roce jsme však
pilky a nůžky na keře vyměnili za kosu, srpy, ruční sekačky
a hrábě. Protože na vláhu bylo
letošní jaro a léto oproti předchozím rokům bohatší, byly i poros-

přírodní jevy udržující step působí omezeně. Proto je musíme
nahradit tím, že se trávníky posečou, hmota shrabe a ze stepi odstraní. Nyní již ale koniklece na
Placině nechrání těžce prostupný
pás křovin, který odrazoval návštěvníky. Naopak pěkný výhled
láká stále více návštěvníků k vyhlídce na Žloukovice. Nejvíce
konikleců roste právě na konci
skály, kde však koncentrací lidí
dochází k nadměrnému sešlapu
a poničení jednotlivých trsů rostlin. I když na sešlap spásajících
kopytníků jsou stepní rostliny
adaptované, přece jen všeho moc
škodí, a proto byla část, kde roste konikleců nejvíce, označena
páskou, se žádostí o nevstupo-

vání do tohoto prostoru. Děkujeme všem, kteří to respektují,
a ujišťujeme je, že pokud se jinak po stepi občas projdou, tak jí
v podstatě neškodí, a když se to
nepřežene, stepi to spíše prospěje. Už nyní v zimním období se
můžeme těšit, že jaro nám oznámí právě rozkvetlé koniklece na
Kabečnici.
Naše sdružení také pečuje
o prostor u křížku ve Žloukovicích. Zde jsme v roce 2012
vysadili novou lípu, upravili
přilehlou alej ovocných stromů
a instalovali stůl s lavicí. Každoročně pečujeme o nově vysázené
stromy v aleji a v období sucha
je zavlažujeme. Obec Nižbor zde
zajišťuje sečení trávníků. V letošním roce jsme chtěli opravit
stůl s lavicemi, který již začal
chátrat. Domnívali jsme se, že
postačí pár dílů nahradit a že stůl
bude ještě dále sloužit. Po podrobnějším prohlédnutí jsme se
nakonec rozhodli nechat vyrobit stůl nový, který byl na místo
v listopadu instalován, a věříme,
že zase bude sloužit všem kolemjdoucím k odpočinku. Dřevo
ze starého stromu jsme chtěli využít ještě na zhotovení laviček,
bohužel druhý den si někdo myslel, že je to asi jeho dřevo, a tak
když jsme pro něj večer po práci
přijeli, už jsme našli jen pár pilin
na zemi. Každopádně naše sdružení děkuje vedení obce Nižbor
za podporu, kterou naší organizaci Českého svazu ochránců
přírody poskytuje, a doufáme,
že v příštím roce se nám podaří
dovybavit obrázky i lesní křížovou cestu. Letos jsme již nechali
vytisknout první část obrázků,
které budeme ještě v zimě na ně-

která zastavení instalovat. A tak
přejeme všem návštěvníkům
horní části Žloukovic, aby se
jim líbilo jak místo u křížku, tak
návštěva křížové cesty i v roce
2022.
Alena Šťovíčková
předsedkyně ZO ČSOP

Blahopřání
Letos na podzim oslavili
manželé Pavel a Marie Hučkovi
diamantovou svatbu. V průběhu
těchto 60 spokojených a šťastných let ve společném svazku
vychovali dvě děti, poskytli jim
i jejich partnerům a dětem nejen zázemí, ale především lásku
a naučili je, co znamená tolerance, slušnost a obětavost.
Za toto všechno vám, naši
milí rodiče, babičko a dědečku,
neskonale děkujeme a těšíme se
na další společná léta.
Marta a Pavel s rodinami
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oni největších organizací jako UFC, BELLATOR, KSW, PFL, ACA atd.
Nyní ji čeká už „jen“ trénovat a vyhrávat
co nejvíce zápasů, aby se vše zúročilo a dotáhlo do vítězného konce, jak říká Valentina.
Samozřejmě nic není na začátku zadarmo,
a tak by Valentina byla ráda, pokud by se našel jakýkoli sponzor a chtěl alespoň trochu
pomoci.

Poděkování
Vinařství Malánik a Osička Mikulčice děkuje všem občanům naší obce, kteří je podpořili nákupem jejich produktů v těžké době.
Jitka Bornová

Nižborská hokejbalová liga

Nhl 2021/22 bude letos bohužel bez účasti legendárních Žlubinec Kings. Hledáme
šestý celek do party! Start soutěže v prosinci! Přihlášení účastníci: Riders Kladno, Diablo Beroun, HC Lemra 2000, HBC Fretky
a Coyotes Hýskov.

Fotbalový poločas
SK Nižbor

Valentina Vacková sbírá úspěchy
Nyní čerstvá devatenáctiletá nižborská rodačka se po 8,5 letech každodenního tréninku
a spousty vyhraných zápasů v Česku a Evropě dostala až do USA.
Když v 10 letech začala trénovat bojové
sporty a už po třech měsících šla na první zápasy, řekla si, i když nějaké zápasy prohrála,
že chce být jednou z nejlepších na světě a už
pokud možno neprohrávat.
Postupně se propracovala do reprezentace České republiky v kickboxu a porážela ty
nejlepší nejen v okolních evropských zemích,
ale i ve světě, až se stala pětinásobnou mistryní světa.
Mezitím také začala dělat klasický box,
v němž zanedlouho také reprezentovala
Českou republiku a samozřejmě tedy i náš
Nižbor. Její výsledné skóre v boxu je 12:2
a bronz na mistrovství ČR. V kickboxu absolvovala více než úctyhodné dvě stovky zápasů, z nichž tři čtvrtiny byly vítězné. Potom se
chtěla opět dál rozvíjet a zkusit něco dalšího,
protože neměla dost soupeřek. Naskytlo se
v té době se v České republice právě rozvíjející MMA (smíšené bojové umění).
Začala tedy trénovat v MMA Monster gym
v Praze. Trénovala a chtěla zápasit jako amatér, ale v ČR nebyla pro ni bohužel žádná soupeřka. V tréninku ale nepolevila, trénovala 2x

a někdy i 3x denně a mezitím studovala sportovní školu. Také byla oslovena největší českou
a jednou z nejlepších kaskadérských firem ve
světe FILMKA majitele p. Lahody a začala postupně navštěvovat kaskadérské tréninky pod
její hlavičkou. Svůj sen být jednou z nejlepších
zápasnic na světě neopustila. V roce 2020 přišla
nabídka od agenta a manažera z USA na smlouvu s největší americkou manažerskou firmou na
Floridě First Round Management, která zastupuje největší hvězdy bojových sportů, NBA,
NFL atd. Nejdříve tomu nevěřila ona ani její
rodina, ale ukázalo se, že jde o skutečnou nabídku, a tak smlouvu podepsala.
Mohla trénovat u USA v nejlepším gymu
na světě, ale protože jí bylo teprve 18 let a neměla ještě profesionální zápas, museli vše
schválit majitelé. Ti po shlédnutí všech úspěchů Valentiny přijetí do AMERICAN TOP
TEAMU na Floridě v USA schválili.
Sen se tedy stal skutečností a Valentina
byla přijata jako první český sportovec do
American Top Teamu, pod kterým může už
napořád trénovat a zápasit. Trénují tam nejlepší trenéři a nejlepší zápasníci světa, šampi-

V srpnu a září letošního roku se po odmlce
naplno rozběhly mistrovské soutěže v kopané.
SK Nižbor reprezentovala čtyři mužstva v soutěžích okresní úrovně: A + B tým dospělých,
starší žáci a starší přípravka.
Áčko navázalo na úspěšný vstup do sezony (1. místo v turnaji v Nižboru) a vlétlo do
okresního přeboru sérií čtyř vítězství v řadě. Do
konce sezony pak následovaly střídavé výkony
a výsledkem je zisk 18 bodů a desátá příčka
s minimální ztrátou na klidný střed tabulky.
B tým startoval ve IV. třídě, odd. A a po polovině soutěže mu patří osmá příčka za získaných 13 bodů.
Oba dva týmy dospělých trénovaly a hrály
pod vedením Richarda Matějky.
Starší žáci s trenérem Filipem Filipem vstupovali do mistrovských bojů v okresním přeboru s mírnými obavami, protože někteří důležití
hráči přešli do dorostenecké kategorie. Ale
celkové páté místo a 17 bodů je určitě úspěch
a povzbuzení do jarních bojů.
Starší přípravka pod taktovkou Filipa Matějky postupně sbírá zkušenosti z mistrovských
zápasů, ale počet dětí a jejich nadšení dávají pro
nižborský fotbal příslib do budoucna.
Závěrem chceme poděkovat všem hráčům
a funkcionářům za předvedenou hru a obětavost, rodičům a fanouškům za jejich přízeň
a Vám všem popřát vše nejlepší v příštím roce.
Za SK Nižbor Pavel Hučko, sekretář
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