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Oprava silnice z centra obce k zámku

Od 20. 4. 2022 bude Středočeský kraj provádět opravu silnice
v Nižboru č. III/23617 (úsek z cen-

tra obce směr zámek). K dnešnímu
dni (8. 3. 2022) zatím neproběhlo
projednání dopravně inženýrské-

ho opatření na odboru dopravy
Městského úřadu Beroun, takže
nevíme plánovaný harmonogram
jednotlivých etap a s tím souvisejících uzavírek části silnice.
Silnice bude po určitou dobu
pro automobilový provoz částečně nebo úplně uzavřena. Prosím
sledujte aktuální informace (infor-

mační cedule v daných oblastech,
sms zprávy, hlášení rozhlasem,
webové stránky obce).
Pro lepší informovanost doporučujeme všem, aby se zaregistrovali a začali využívat službu
„Smart info“ (viz článek níže na
této straně)
Obec Nižbor

Změna provozovatele rozesílek
informací občanům

Z obce ve zkratce
n Veřejné projednání Územního plánu obce Nižbor se bude konat
dne 25. 4. 2022 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Nižbor. Informace bude v řádném termínu zveřejněna na úřední desce.
n Zastupitelstvo obce Nižbor schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí ve výši 2,0, kterým se násobí daň poplatníka za
jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, případně jejich souhrny. Tento místní koeficient se nepoužije u pozemků druhu A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada,
ovocný sad, nebo B – trvalý travní porost. Výpočet výše daně pro
rok 2022 provede automaticky Finanční úřad v Berouně. Poplatník
tudíž nemusí podnikat žádné kroky.
n Díky společnosti AVE, která je partnerem letošního BIKEMARATONU BEROUN KOOPERATIVY, mohou nižborští občané
absolvovat tento cyklistický závod horských kol zdarma. Termín
konání je sobota 23. 4. 2022. Zájemci se mohou přihlásit na tel.
724747253, nebo mail pavelhucko@seznam.cz. Více informací
o závodě naleznete na stránkách www.kolopro.cz
Obec Nižbor

Vážení občané,
z důvodu sjednocení poskytování informačních služeb (webové
stránky Obce Nižbor a informování občanů prostřednictvím SMS
a e-mailů) pod jednoho provozovatele, bude dosavadní systém rozesílky SMS a e-mailů tzv. Mobilní rozhlas končit k 31. 3. 2022.
Pokud máte i nadále zájem o zasílání informací a zpráv z obce
na Váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky, bude potřeba
provést přeregistraci do nové služby Smart Info.
Přeregistrace do bezplatné služby Smart Info je velmi jednoduchá, časově nenáročná a je již aktivní. Nemusíte tedy čekat až na
termín ukončení původní služby.
Občanům, kteří mají e-mailovou adresu, doporučujeme zaregistrovat se do služby Smart Info na webových stránkách naší obce.
Občané, kteří mají pouze mobilní telefon, se nemohou zaregistrovat sami, ale mohou být zaregistrováni pracovníkem Obce.
V takovém případě nás prosím kontaktujte.
Stejně jako u předchozího systému rozesílek máte možnost výběru
kategorií zpráv, které chcete dostávat. Registrací do Smart Info můžete
získávat nejrůznější informace, které jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce a samozřejmě i nadále krátké informace např. o prodeji
v obci, změnách otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu atd.
Máte tedy možnost:
4 Zvolit si typy zprávy, které chcete dostávat.
4 V případě registrace přes webové stránky získat vlastní účet, kde
vidíte všechny došlé zprávy, můžete si zde přidávat další obce, upravovat typy zpráv (kategorie), měnit přihlašovací údaje, zrušit odběr.
4 E-maily, které Vám budou přicházet, mají přehlednější a čitelnější formát.
4 Výrazně vyšší šanci, že námi odeslaný e-mail nespadne do spamu či složky s hromadnými emaily.
Tato služba je po registraci přístupná všem občanům obce, tedy
i těm, kteří nebyli registrováni v Mobilním rozhlase a informace
z obce dosud nedostávali.
Obec Nižbor
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Sociální sbírka

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz
www.facebook.com/broumovdiakonie
Věci do sbírky můžete odevzdávat do
zasedací místnosti OÚ Nižbor ve dnech:
Pondělí

4. 4. 2022

8-17 hod.

Středa

6. 4. 2022

8-17 hod.

Úterý

Čtvrtek

Zastupitelstvo obce ze dne 20. 12. 2021
Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodě 1 – 9 zápisu.
Schvaluje:
n Za ověřovatele dnešního zápisu F. Votrubu
a K. Lenického.
n Program dnešního jednání.
n Rámcový návrh na financování výstavby
vodovodu a veřejných částí vodovodních přípojek a schvaluje, aby Rada obce ve spolupráci s finančním výborem stanovila výši ceny za
vybudování veřejných částí vodovodních přípojek a vypracovala text „Smlouvy o zajištění
vybudování veřejné části vodovodní přípojky“
s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
n Aby po dokončení výstavby vodovodu, jehož součástí je i vybudování veřejných částí
vodovodních přípojek a po proběhlé kolaudaci byly veřejné části vodovodních přípojek
předány do vlastnictví jednotlivým majitelům
nemovitostí.
n Vrácení poskytnuté podpory ze SFŽP
na akci Stradonice u Nižboru – vodovod,
č.1200300027 a schvaluje navržený postup
týkající se budování infrastruktury v obci Stradonice uvedený v příloze č. 3 zápisu.
n OZV č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č.4/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci (se základem poplatku
podle kapacity soustřeďovacích prostředků na
odpad).
n Rozpočtová opatření č. 14/2021, které tvoří
přílohu č. 3 zápisu.
n Rozpočet obce na rok 2022 ve verzi uvedené v příloze č. 4 zápisu. Rozpočet je navržen
jako schodkový s tím, že zvýšené výdaje budou financovány z finančních rezerv na účtech
obce z minulých let. Rozpočet je navržen v paragrafovém členění v korunách a závaznými
ukazateli jsou paragrafy.
n Odprodej pozemku p.č. 377/2, ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú. Žloukovice za
cenu určenou ve znaleckém posudku (bez ceny
oplocení a porostů, které pořizovali majitelé
objektu E26).
n Návrh na majetkové vypořádání v rámci
probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Stra-
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donice u Nižboru tak, že vlastníkům na LV č.
429 v k.ú. Stradonice u Nižboru za přenechání
částí cest v chatové oblasti Loužek (v rozsahu
4050 m2 včetně manipulační plochy o výměře
226 m2 na navržené parcele 10001/23) Obec
Nižbor poskytne jako kompenzaci pozemek
p.č. 566/19, ostatní plochu o výměře 267 m2
v k.ú. Stradonice u Nižboru za celkovou cenu
2,– Kč.
n Odprodej pozemku p.č. 642/11, ostatní plocha o výměře 84 m2 za prodejní cenu 250,–
Kč/m2.
n Předběžně schvaluje návrh VLS s.p. na směnu obecních pozemků v k.ú. Stradonice u Nižboru za lesní pozemky kolem zámku Nižbor
v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze
č. 8 zápisu.
n ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 607/2, trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. Stradonice u Nižboru do majetku obce za celkovou
kupní cenu 1,– Kč.
Pověřuje:
n Starostku obce k podpisu „Smluv o zajištění
vybudování veřejných částí vodovodních přípojek“.
Revokuje:
n Své usnesení č. 5/4/2021 ze dne 18. 10. 2021
a toto usnesení v celém znění ruší.

5. 4. 2022
7. 4. 2022

8-13 hod.
8-13 hod.

Seznam věcí, které můžete dát do
sbírky:
➦ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➦ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
➦ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
➦ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
➦ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
➦ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
➦ Kabelky, batohy, drobné předměty
z domácnosti (dekorace, bižuterie…)
➦ Čisté koberce, předložky…
➦ Hračky – nepoškozené a kompletní,
také plyšové
➦ Menší elektrospotřebiče
➦ Hygienické potřeby, drogistické zboží
➦ Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH, NÁDOBÍ
V KRABICÍCH
Věci, které vzít nemůžeme:
➦ ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
➦ nábytek
➦ znečištěný a vlhký textil
➦ Knihy v současné době nepřijímáme,
jelikož jich máme nadbytek.

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
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Starostové obcí k Národnímu parku Křivoklátsko
Starostové většiny dotčených obcí, na jejichž katastru má být vyhlášen Národní park Křivoklátsko (dále jen NP), se dne 24. února 2022 setkali v Bělči s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (dále jen MŽP), zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR a zástupci Středočeského kraje.
Na tomto jednání byli starostové seznámeni se záměrem MŽP vyhlásit na území daných
obcí NP. Starostové jednotlivých obcí seznámili přítomné s výsledky anket, které v některých obcích již na dané téma proběhly, nebo
se stanovisky jednotlivých zastupitelstev.
V naprosté většině obce a jejich občané
se záměrem zřízení NP nesouhlasí. Stávající
ochrana přírody ve formě CHKO Křivoklátsko všem připadá dostatečná.
Na protest proti národnímu parku vznikla
občanská iniciativa „Otevřené Křivoklátsko“:
www.otevrenekrivoklatsko.cz/ a v jednotlivých

obcích je možno podepisovat petice proti záměru zřízení NP (v Nižboru je petici možno podepisovat na čerpací stanici a na obecním úřadu).
Záměr vyhlášení NP je letitou záležitostí,
k níž lze v archivu na našem úřadu najít první
dokument ze září 2008 a během té doby proběhlo několik jednání, které ale záměr nikam
dál neposunuly.
Na jednání v Bělči jsme ze strany MŽP
obdrželi jako jediný podklad k případnému
projednání v zastupitelstvu jen jednu mapku
s vyznačením plánovaného rozsahu NP. Z ní
není možno přesně vyčíst, po kterých pozem-

Podporujeme statečné Ukrajince!
I v naší obci s velkými obavami sledujeme dění na Ukrajině a plně podporujeme statečný
boj Ukrajinců. Obec již v prvních dnech válečného konfliktu finančně přispěla na pomoc
Ukrajině a do centrální evidence jsme zanesli možnosti další pomoci, kterou jsme schopni
poskytnout. Řada našich občanů nabízí pomoc, nebo již aktivně pomáhá. Všem patří náš
obrovský dík.
Kauza Sberbank: Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že naše obec (na rozdíl od
mnoha jiných obcí, měst a krajů) nikdy neměla žádné finanční prostředky uložené v této
bance a tak se nás současné problémy naštěstí netýkají. Obec Nižbor

Světový den ledvin se letos zaměří
na zvýšení povědomí o nemocech ledvin
Již potřetí bude probíhat Světový den ledvin v době pandemie a letošní termín konání
je celosvětově 10. března. Vzhledem k epidemické situaci budou stejně jako v minulých
dvou letech omezena screeningová vyšetření,
která byla prováděna na nefrologických pracovištích. Letošní ročník má zvýšit povědomí
o onemocnění ledvin a zároveň informovat
o prevenci.
Počet pacientů s chronickým onemocněním ledvin roste každým rokem a dle statistik
by do roku 2040 mělo být onemocnění ledvin
pátou nejčastější příčinou úmrtí lidí. Aby se
této situaci zabránilo, byly stanoveny tři směry, na které je potřeba se zaměřit. Za prvé je
to posílení znalostí v komunitě nemocných.
„Je pravdou, že literatury k onemocnění ledvin
pro laickou veřejnost není mnoho. Stejně tak
materiály týkající se chronického onemocnění
ledvin, které by pacientům pomohly k lepšímu
a snazšímu přístupu k informacím, jsou tak
trochu nedostatkové zboží,“ vysvětluje primářka MUDr. Hana Novotná ze společnosti
Dialýza a.s., která provozuje v Berouně dialyzační středisko. „Například i možnost domácí
peritoneální dialýzy či hemodialýzy je spoustě
pacientů věc neznámá a přitom je běžně využívaná. Podobně je to s paliativní péčí u pacientů
s onemocněním ledvin,“ doplňuje Adam Carda
z Centra domácí péče, které pečuje o pacienty
s onemocněním ledvin v domácím prostředí.

Druhou důležitou oblastí je neustálé vzdělávání personálu, zejména lékařů a sester.
„Vzdělávání je nesmírně důležité, ovšem nebavíme se tu jen o odborných medicínských znalostech, ale také manažerských dovednostech
lékaře a dalšího zdravotnického personálu,“
říká prim. MUDr. Hana Novotná z berounské
dialýzy. Poslední, třetí oblastí, na kterou se zaměřuje téma letošního ročníku Světového dne
ledvin je politická. Světoví politici se nejčastěji zaměřují na čtyři hlavní onemocnění a jejich problematiku. Jedná se o kardiovaskulární
onemocnění, rakovinu, diabetes a v poslední
době také hlavně respirační onemocnění. Cílem projektu Světový den ledvin je tuto situaci
změnit a k výše vyjmenovaným chorobám se
začít více zaměřovat i na onemocnění ledvin.
Povědomí o chronickém onemocnění ledvin
mezi veřejností je stále nedostatečné.
Světový den ledvin připomíná důležitost
ledvin a jejich správné funkce pro naše zdraví. V případě, že člověk pociťuje jakékoli
obtíže s ledvinami, měl by vyhledat praktického lékaře, případně navštívit nefrologickou
ambulanci. Včasná návštěva lékaře může
pomoci odhalit onemocnění včas. Nemoci
ledvin bývají často v počátečních fázích bezpříznaková. V Berouně se k akci Světový den
ledvin tradičně připojuje Dialýza v Berouně
a Centrum domácí péče, sídlící v poliklinice
Medicentrum Beroun.

cích v některých úsecích hranice NP půjde,
ani zde není bližší popis, jaké zóny v jednotlivých lokalitách budou.
Téma NP je zařazeno jako bod na jednání
zastupitelstva obce, které se bude konat dne
14. 3. 2022.
Kateřina Zusková, starostka obce

UKLIĎME SVĚT
- stará skládka v lese
ve Žloukovicích

Naše ZO ČSOP se v rámci péče
o naše prostředí rozhodla zapojit do
akce Ukliďme svět a organizuje v sobotu
2. dubna úklid v lese poblíž křížové cesty. Tady se nachází v bývalém úvozu poklady, které nám tu zanechali naši předci
a které do lesa rozhodně nepatří. Proto
zveme všechny, kteří nám s úklidem
chtějí pomoci, aby přišli 2. 4. v 10.00 hodin na začátek křížové cesty u hájovny
ve Žloukovicích a vzali si pracovní rukavice. Odpady, které chceme vysbírat, se
pokusíme alespoň částečně roztřídit a ty,
které lze odevzdat do separovaného sběru, ještě poslat k dalšímu využití.
Při této příležitosti jsme vás chtěli
také upozornit, že na některá zastavení
křížové cesty již byly umístěny obrázky,
a doufáme, že autorka namaluje letos
další, abychom mohli chybějící dále doplnit. Obzvláště v předjaří a brzkém jaře
je procházka po křížové cestě v lese nejhezčí, tak vás zveme k návštěvě.
Alena Šťovíčková, ZO ČSOP

Poplatek za odpady

Upozorňujeme majitele nemovitostí
v obci na povinnost uhradit poplatek za komunální odpad na základě obecně závazné
vyhlášky obce Nižbor č. 4/2021.
Minimální částka na celý rok 2022 činí 300
Kč, číslo účtu obce Nižbor: 3025131/0100,
var. symbol: 100 pro Nižbor, 200 pro Stradonice, 300 pro Žloukovice + k tomu číslo
popisné, příp. evidenční číslo nemovitosti
(např. var. symbol pro č.p. 26 v Nižboru bude
10026) a do zprávy uvádějte jméno majitele
nemovitosti.
Pytle vydávané v rámci poplatku je možné
si vyzvednout na OÚ v Nižboru v úředních
hodinách a vybraných sobotách 12. 3. 2022,
2. 4. 2022, 7. 5. 2022, 4. 6. 2022, 3. 9. 2022
a 1. 10. 2022 v době od 9 do 10 hod.
Více informací na www.obecnizbor.cz/
urad/odpadove-hospodarstvi nebo na OÚ
v Nižboru na tel. čísle 311 693 213.
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Ohlédnutí za činností JSDHO Nižbor v roce 2021
V roce 2021 jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Nižbor zasahovala při 31 událostech, z toho ve 27 případech se jednalo o technickou pomoc a ve čtyřech případech o požár.
Mimo zásahové činnosti jsme se věnovali i dalším činnostem. Kromě již tradičních
akcí pro děti, při nichž si mohly prohlédnout
techniku zblízka, zasoutěžit a zadovádět ve
vodě, jsme nově připravili a realizovali nácvik požární evakuace pro školy a školky.
Od letošního roku budeme tuto činnost ve
spolupráci s naší školou a školkou v Nižboru

provádět pravidelně. Osvědčilo se, že děti si
takto přivykají na přítomnost uniforem a majáků a v případě reálné evakuace se značně
snižuje u dětí míra stresu a berou situaci více
jako hru.
Také jsme opět realizovali podporu pro
sportovce, kromě již známého Cyklomaratonu jsme byli požádáni o dozor u prestižního

závodu L‘Etape Czech Republic by Tour de
France. Kvůli náročným požadavkům na organizaci a zajištění prostor a vozovek jsme
dali dohromady tým 32 pořadatelů, a to jen
pro oblast obce Nižbor. Tato akce probíhala
ve spolupráci se složkami IZS a podařilo se
nám ji zvládnout perfektně. Od organizátorů
se nám dostalo uznání za nejlépe organizačně
zvládnutý úsek v rámci celé akce.
Závěrem bych chtěl ještě dodat, že všichni asi tušíme, v jaké se svět nachází situaci.
Po pandemické vlně přichází další krize. Nikdo z nás netuší, jaký svět bude za hodinu,
den či týden. Asi to nejdůležitější, co tedy
zůstává, je to, že si dokážeme navzájem pomáhat. Chci tak poděkovat všem, kteří nám
s naší činností, kterou vykonáváme ve volném čase a pro společný prospěch, pomáhají. Doufám, že i v těchto nejistých dobách
si všichni navzájem dokážeme pomoci tam,
kde bude třeba. Ať jsme již hasiči, nebo kdokoliv jiný.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D
velitel JSDHO Nižbor

PODĚKOVÁNÍ

Z pozice velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nižbor, ale i z pozice obyčejného
člověka bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
pomáhali při pokusu o záchranu tonoucího ve
Žloukovicích. Především bych však rád poděkoval paní Evě Veselé, panu Martinu Paurovi
a panu Davidu Andrlemu za neskutečné nasazení a profesionální přístup jak při snaze
dostat dotyčnou osobu z vody, tak při následné oživovací činnosti. Tito naši spoluobčané
bojovali o život člověka na břehu řeky v zimě,
mokru a mokrém oblečení až do příjezdu
zdravotníků, kteří je vystřídali.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D
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Pálení čarodějnic a jarní úklid zahrady
V loňském roce naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nižbor byla několikrát vyzvána krajským operačním střediskem k zásahům
u údajných požárů jak budov, tak porostu. Ve většině případů se však jednalo o takzvané nenahlášené pálení. Tato situace se opakuje
každým rokem a ze zkušenosti víme, že málokdo z obyvatel má přehled, jakým způsobem má takové pálení probíhat.
V první řadě je dobré vědět, že hasičský
záchranný sbor je oprávněn na základě planého výjezdu tento výjezd naúčtovat tomu, kdo
je za takový výjezd zodpovědný. Většinou
se podobné situace řeší informováním a domluvou na místě, avšak tato možnost tu stále
je a záleží na konkrétní situaci a rozhodnutí
vyšetřovatele. Náklady jednoho planého výjezdu k požáru se mohou pohybovat v řádu
desítek tisíc Kč. Přitom abychom tomu předešli, stačí jen málo.
Pokud plánujeme jakékoliv pálení, u kterého se dá předpokládat větší výška plamenů,
zvýšená tvorba kouře nebo se nachází na místě zaměnitelném náhodným pozorovatelem
za požár, je nanejvýše vhodné učinit následující:
Na Internetových stránkách https://paleni.
izscr.cz/paleni provedeme registraci pálení.
Zde se uvede především pálený materiál,
telefon na kontaktní a zodpovědnou osobu
a místo a čas pálení.
Po celou dobu pálení se na místě musí nalézat dohlížející osoba, nejlépe viditelně oblečená tak, aby bylo zřetelně vidět, že je oheň
pod dohledem.
Uvedená kontaktní osoba si musí zajistit
dostupnost signálu a hlasité vyzvánění na

uvedeném kontaktním telefonu tak, aby byla
kdykoliv během pálení k zastižení, a to bez
ohledu na situaci (vítr, hluk, odchod na toaletu).
Zodpovědná osoba musí zajistit místo prostředky k zajištění místa pálení (voda, nářadí,
apod.)
U pálení většího rozsahu je též vhodné informovat i příslušný obecní úřad, který může
navrhnout zajištění místa místní jednotkou
sboru dobrovolných hasičů, případně je informovat a uvést do pohotovosti.
Závěrem bych ještě dodal, že nahlášením
pálení nedochází k jeho schválení. Hlášení
pálení neřeší jeho důvody a legálnost. Toto
hlášení slouží pouze k evidenci operačním
a informačním střediskem hasičského záchranného sboru příslušného kraje a má za
cíl pouze předcházet planým výjezdům HZS
i místních jednotek.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D
velitel JSDHO Nižbor

těním balónu se vystavujete riziku založení
požáru a s tím souvisejícího protiprávního
jednání, za které Vám může být uložena pokuta do výše 25 000 Kč.

Dveře bývalého
pivovaru dokořán

Upozornění:

Na doporučení Hasičského záchranného
sboru ČR upozorňujeme na možná rizika spojená s vypouštěním létajících lampiónů štěstí
zejména v letních měsících. Volným vypuš-

Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
zve na hasičský bál do Nižbora
SDH Žloukovice po roční pauze opět pořádá tradiční hasičský bál. Stejně jako naposledy v roce 2020 se bál uskuteční v sále Hotelu Praha v Nižboru. Po dlouhé době bez
společenských akcí z důvodů pandemie covidu zveme všechny příznivce hasičů i tance při
dobré muzice na tento bál, který se koná 26. března 2022. Na půlnoc se připravuje taneční
překvapení Klubu přátel Žloukovic.

V letošním roce, konkrétně 25. května
si připomeneme stopadesátileté výročí od
ukončení provozu nižborského pivovaru.
Ten svou činnost zastavil v důsledku katastrofální povodně, která zasáhla nejen
naši obec, ale i celá rozsáhlá území v Čechách, a to právě 25. května 1872. Zároveň
si v tomto roce budeme připomínat další
kulaté jubileum, které se rovněž týká bývalého pivovaru. Jedná se o první písemnou
zmínku o tomto objektu z roku 1512, kdy
bylo tehdejšímu zástavnímu držiteli nižborského panství povoleno při železné huti
vystavět pivovar – je to tedy letos 510 let
od doby, kdy pivovarnické a sladovnické
řemeslo zdomácnělo i v naší obci.
Při této příležitosti budou v sobotu
14. května otevřeny prostory přízemí budovy bývalého pivovaru (dnes základní
školy) pro veřejnost. Budete si tam moci
detailně prohlédnout řadu místností, které bezprostředně souvisely s pivovarnickým provozem. Konkrétnější upřesnění
akce se včas dozvíte na plakátech.
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Jaro už klepe i na dveře nižborské školy

Jaro už klepe na dveře. Zimní motivy v čítankách pozvolna střídají příběhy inspirované
probouzející se přírodou a vším, co k tomuto
ročnímu období patří. Naše poslední setkání na stránkách Nižborského listu bylo ještě
předvánoční. Některé z nedávno uplynulých
anebo v současnosti probíhajících akcí byly
tehdy ještě tak trochu nejistou budoucností,
budoucností s „koronavirovým otazníkem“.
Jsme moc rádi, že vývoj situace nám nakonec umožnil alespoň stěžejní akce uskutečnit.
Mezi ně určitě patří tříkrálová sbírka. Také
letos byla naší škole svěřena jedna z kasiček
s pečetí berounské Charity. Ujali se jí králové z řad školáčků a v čase odpolední družiny
ji donesli k rukám štědrých dárců naší obce.
Všem za jejich příspěvky velice děkujeme.
Stejně tak nás velmi těší, že s doposud přetrvávajícími hygienickými opatřeními mohou
žáci opět absolvovat kurz bruslení na zimním

stadionu v Berouně. Tentokrát vyšla řada na
první a druhou třídu. Je radost být u toho
a pozorovat, jak se pod vedením empatických zkušených lektorů počáteční nejistota
malých bruslařů mění ve hravý a sebejistý
pohyb na ledě. Nyní jsme již za polovinou
výcviku čítajícího deset pětačtyřicetiminutových lekcí. Pokroky jsou týden od týdne čím
dál znatelnější. Ani ostatní třídy nepřijdou
zkrátka. Chystá se pro ně kurz plavání, který
již tradičně s úspěchem zajišťuje berounská
plavecká škola.
Na základě vlastních zkušeností se asi
shodneme, že školní rok by nebyl úplný, kdyby se v něm nezrcadlil koloběh ročních období se všemi svátky a tradicemi. A tak i u nás ve
škole Velikonocům předchází čas masopustu.
Organizování masopustní veselice – karnevalu se každoročně s vervou a nadšením ujímají
naše paní vychovatelky. Děti se zpravidla ne-

mohou dočkat, až si obléknou své originální
masky a kostýmy, na jejichž výrobě se často
podílejí celé rodiny. Maminkám a babičkám
vděčíme za bohaté pohoštění, které dětem
během energeticky náročného masopustního
rejdění přijde pokaždé vhod.
Zhruba v polovině druhého pololetí se
naše škola alespoň pomyslně rozroste o další
třídu plnou dětí. Řeč je o předškoláčcích, kteří se v doprovodu svých rodičů přijdou zapsat
do budoucí první třídy.
Zápis letos již nebude muset probíhat
výhradně elektronickou formou, jak tomu
bylo v loňském roce. Základní škola Nižbor tímto zve rodiče s budoucími prvňáčky
k zápisu do 1. třídy, který proběhne v úterý 5. 4. 2022 od 14 do 17.30 hodin v budově
školy. Informace na www.zsnizbor.cz.
Zaměstnanci ZŠ Nižbor

Mateřská škola Sluníčko informuje
Zápis do mateřské školy
Naši báječní předškoláci se už připravují
na vstup do 1. třídy a na jejich místa budeme
přijímat jejich mladší kamarády. Moc se na ně
těšíme!
Zápis do Mateřské školy „Sluníčko“
v Nižboru se bude konat ve dnech 2.16. května 2022.
Stejně jako v uplynulých letech bude již
od začátku dubna možné využít elektronický
předzápis. Přihlášky vyplněné online spolu
s dalšími požadovanými dokumenty budete
moci v uvedeném termínu odevzdat distanční
formou (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou či do schránky na
brance mateřské školy) nebo osobně v kanceláři školy.
Pokud nemáte přístup k internetu nebo vám
tato forma z nějakého důvodu nevyhovuje, od
začátku května budete mít v průhledné schránce na brance školy k dispozici papírové formuláře.
Děti se přijímají k nástupu od 1. září 2022.
Při přijímání mají přednost děti s trvalým bydlištěm v obcích Nižbor, Stradonice, Žloukovice, které splňují zákonné podmínky k přijetí
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do mateřské školy. Na zbývající volná místa
mohou být přijaty i děti s trvalým bydlištěm
v jiných obcích. Počet přijímaných dětí bude
stanoven podle toho, kolik dětí z mateřské školy nastoupí do 1. třídy, neboť naše kapacita je
v současné době naplněna.
Zima v mateřské škole
Po návratu z vánočních prázdnin nás čekalo
interaktivní hudební představení Z pohádky do
pohádky. Zazpívali jsme si do opravdického
mikrofonu a zahráli na různé hudební nástroje.
Brzy poté jsme se pustili do charitativní Tříkrálové sbírky – podařilo se nám naplnit kasičku, kterou jsme odevzdali našemu zřizovateli.
Když jsme měli pohádkový týden, paní kuchařky ze školní jídelny nám dokonce upekly
k svačině opravdické perníkové chaloupky!
Minulý týden jsme opět změnili školku
v laboratoř a při projektovém dnu jsme zkoumali hustotu různých látek. Kdo byl opravdu
šikovný, tomu kádinky a válce zářily všemi
barvami. Nejdůležitější bylo naučit se spolupracovat s kamarády tak, aby se pokusy všem
podařily.
Dnes byl ovšem skvělý den, tedy pokud

máte rádi karneval. Některé děti a paní učitelky jsme pod maskami málem ani nepoznali.
Letos jsme si sice moc nezasáňkovali, ale už
se těšíme na jaro a chystáme semínka, která
budeme sít na školní záhonky.
Kolektiv MŠ Nižbor
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n Bobří hrad. Foto: Jana Juráková

n Bobry ovácený strom. Foto: Milena Prokopová

Bobři na Berounce - kde se vzali?

V okolí Nižbora se již několik let můžeme
potkat na řece s naším největším hlodavcem –
bobrem evropským. Pojďme se podívat, odkud se
sem bobři dostali. Bobr býval v Čechách až do
poloviny 18. století původním živočišným druhem, který byl však postupně vyhuben člověkem.
Hlavní příčinou jeho vyhubení byl především lov.
Bobři byli loveni pro obchodní účely, obchodovalo se hlavně s jeho pachovými žlázami produkujícími kastoreum – látku používanou v parfumerii
i v medicíně. Rovněž kvalitní maso a kožešiny
byly pro lovce atraktivní. V neposlední řadě však
měli lidé na bobry spadeno kvůli jeho budovatelským schopnostem, kdy bobři mají svoji představu, jak si na potocích stavět svoje hráze, které
si napouští a vypouští dle svých potřeb, a to bez
ohledu na lidské stavby hrází rybníků. Po vyhubení bobrů se lidé opětovně snažili tato zvířata
zachránit, a tak je v 19. století vysadili v jižních
Čechách na schwarzenberských panstvích. Populace bobra vzniklá tímto vysazením však byla
opětovně vyhubena koncem 19. století a na bobra
v Čechách nešlo narazit až do druhé poloviny
20. století. V té době do Čech začínají postupně
pronikat bobři znovu vysazení v Rakousku a Německu. Pro osídlení Berounky byla zásadní existence bobří populace v Bavorsku. Ojediněle dokázali někteří jedinci překonat i železnou oponu,
která jejich šíření limitovala. A tak teprve v 90.
letech po odstranění bariér v hraničním pásmu
se bobři začínají z Bavorska šířit do západních
Čech. Protože zde žádní konkurenti nezabírali
vhodný životní prostor, měli bobři velkou nabídku pro zakládání nových rodin a šíření svého
druhu. Dalším pro bobra příznivým momentem
bylo, že zde neměl predátory, kteří by jeho stavy
snižovali. Mezi jeho predátory může patřit vlk
anebo člověk jako lovec. V 90. letech minulého století vzniklo v západních Čechách několik
míst na česko-bavorské hranici, ale do Berounky v Nižboru byla ještě cesta dlouhá. Postupně
se tak na řekách, které se v Plzni stékají, šířily
jejich populace. Bobr je zvíře žijící převážně
v rodinách. Dospělá mláďata pak opouští rodinné teritorium a hledají příležitost, kde založit novou rodinu. Nejsnazší je to na řekách a potocích,
kde se šíří jak po proudu, tak proti němu. Podle

záznamů jsou první noví bobři na Křivoklátsku
zaznamenáni až v roce 2008 na Zvíkovci a 2009
v Hýskově, ale od roku 2011 se již objevují pravidelné záznamy dále po Berounce. Dnes zde dle
odhadu žije několik desítek bobrů.
Bobr žije poměrně nenápadně, takže vidět
bobra není až tak běžná záležitost, mnohem častěji však můžeme najít pobytové stopy – nejčastěji
okusy stromů a keřů a místa, kde má nory. Bobři
si na Berounce nestaví svoje typická obydlí –
bobří hrady, kdy hromadí velkou kupu větví nad
svým obydlím. V Berounce bobři žijí v norách,
které si hloubí v břehu, zpravidla někde pod vrbovými keři. Nory mají více východů, a tak nad
některými můžeme najít hromady nanošených
větví, pak mluvíme o tak zvaných polohradech.
Bobr je vegetarián – živí se výhradně rostlinnou
potravou. Ve vegetační sezoně se živí bylinami
rostoucími ve vodě i na březích, ale také výhonky dřevin, hlavně vrb. Bobr si dělá také zásoby
větví, které si ukládá pod vodu, aby měl potravu
i v době, kdy už vegetace neposkytuje dostatečnou nabídku. Můžete tak pozorovat v místech,
kde bobři jsou, větve vrb zapíchané do dna řeky.
Aby se dostal k chutným mladým větvím, dokáže
si bobr pokácet i větší stromy a po jejich pádu tak

může konzumovat pro něj jinak nedostupné větve
korun. Protože vrby jsou schopny dobře se množit vegetativně, tak zpravidla bobrem nespotřebované části poražených vrb znovu obrůstají a vytváří tak bobrovi budoucí potravu. Právě proto,
aby bobří rodině potrava vydržela, rodina si svoje
teritorium hlídá a nepouští jiné bobry do svého rajonu, naopak svá dospělá mláďata odtud vyžene.
Kromě bobrů žije na Berounce další větší
hlodavec – nutrie říční. Je to v Čechách nepůvodní druh, chovaný původně jako kožešinové
zvíře. Oproti bobrovi je menší a má kulatý štíhlý
ocas, na rozdíl od silného krátkého zploštělého
bobřího ocasu. Nutrii můžete spatřit mnohem
častěji než bobry.
Doufáme, že dnešní informace o našich říčních sousedech jsou pro čtenáře zajímavé a že pro
ně mohou být i inspirací při procházkách podél
řeky. Pokud se chcete o bobrech dozvědět něco
blíže, je možné si přečíst článek Aleše Vorla v posledním čísle časopisu ŽIVA, ze kterého jsme také
čerpali. Zájemcům o poznání míst, odkud k nám
bobři přišli, pak doporučujeme výlet na naučnou
stezku Vodní svět v CHKO Český les u obce Lesná nedaleko od sjezdu z dálnice D5 v Rozvadově.
Jaroslav Obermajer
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Hokejbalové hřiště v Nižboru dostane na
jaře šedý kabátek. Na asfaltovou plochu bude
položen plastový povrch, který po dohodě
s provozovatelem areálu v Berouně - Hlinkách
po podzimní rekonstrukci povrchu místního
hřiště, získali do zápůjčky Kelti. Hokejbalisty
tak při dalším zvelebování areálu čeká mnoho
hodin brigád s cílem vytvořit příjemné místo
nejen pro organizovaný sport. Kelti do Nižbora plánují v letních měsících několik akcí pro
různé věkové skupiny, počet aktivit by se měl
v letošním roce opětovně navýšit a pro květen
a červen se uvažuje rovněž o otevření hokejbalového kroužku při ZŠ Nižbor!
Roman Novák

Po roční odmlce se opět konala
Nižborská hokejbalová liga

ROZLOSOVÁNÍ SK NIŽBOR - FOTBAL
Okresní přebor - A mužstvo
Sobota 26. 3. 2022 15:00 Nižbor - Tetín
Sobota 2. 4. 2022 16:30 Nižbor - Trubín

Její 29. ročník měl pořádný náboj, neboť se na hřišti potkávali ryzí „hobíci“ s hráči, kteří
hrají soutěže nejrůznějších úrovní až po extraligu mužů a reprezentanti ČR. Bylo tedy
rozhodně na co se dívat, jelikož co do počtu vstřelených, či inkasovaných, branek se jednalo o velmi bohatý ročník.

Sobota 9. 4. 2022 16:30 Zaječov - Nižbor

V konečném účtování byl nejlepším družstvem celek Diablo Beroun, který přerušil téměř desetiletou nadvládu kladenských Riders. Tým riders vedený ostrostřelcem Gotthardem skončil na druhém
místě. Po vzájemných těsných zápasech s oběma soupeři na prvních dvou místech si téměř tradiční
bronz připsala Lemra Nižbor. Další tři příčky patří celkům, které sází buď na mládí, nebo obyčejnou
radost ze hry. Hýskovští Coyotes představili výrazně omlazenou sestavu a jejich guru Pavel Slabý
má slušně postavený tým do dalších let. Nováčkem soutěže byl celek Skvadry Azury, který sázel
na omladinu z berounských Keltů a nevedl si vůbec špatně. Poslední příčka patří Fretkám, které ale
rozhodně svojí srst zadarmo nedaly a mix mužů a žen řádně potrápil některé své protivníky.

Sobota 30. 4. 2022 17:00
Nižbor - Neumětely

Sobota 16. 4. 2022 17:00 Nižbor - Karlštejn
Sobota 23. 4. 2022 17:00 Chyňava - Nižbor

Sobota 7. 5. 2022 14:00 Drozdov - Nižbor
Sobota 14. 5. 2022 17:00
Nižbor - Nový Jáchymov
Sobota 21. 5. 2022 17:00 Stašov - Nižbor
Sobota 28. 5. 2022 17:00
Nižbor - Cembrit Beroun

1.

Diablo Beroun

10

92:41

28

2.

Riders Kladno

10

78:43

24

Neděle 5. 6. 2022 17:00
ČL-U Beroun B - Nižbor

3.

HC Lemra Nižbor

10

64:40

19

Sobota 11. 6. 2022 17:00 Nižbor - Žebrák

4.

Coyotes Hýskov

10

46:58

10

5.

Skvadra Azura

10

38:56

9

Neděle 19. 6. 2022 17:00
Hořovice B - Nižbor

6.

HBC Fretky

10

20:100

0

IV. třída - B mužstvo
Neděle 3. 4. 2022 13:30 Nižbor B - Zdejcina

NOVÁ KAVÁRNA

bude otevřena od 1. května 2022.
Více informací FB: Zamek Nižbor Cafe;
Instagram: Zamek_Nizbor_Cafe

Očkování psů a poplatek za psa
n Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 23. 4. 2022, čas bude ještě upřesněn.
n Upozorňujeme všechny majitele psů na povinnost zaplatit poplatek za psa do 31. března 2022. Poplatek za jednoho psa činí 120 Kč, za každého dalšího 180 Kč. Více informací
na www.obecnizbor.cz/urad/vyhlasky-1.
Poplatek je možné zaplatit: - bankovním převodem na účet č.: 3025131/0100, vs: 1341
a do poznámky uveďte jméno majitele psa; - v hotovosti v úředních hodinách na obecním
úřadu v Nižboru.

Sobota 9. 4. 2022 13:00 Zdice B - Nižbor B
Neděle 17. 4. 2022 14:00
Nižbor B - Všeradice B
Neděle 24. 4. 2022 14:00
Chyňava B - Nižbor B
Neděle 1. 5. 2022 14:00
Nižbor B - Chodouň
Sobota 7. 5. 2022 14:00
Chrustenice - Nižbor
Neděle 15. 5. 2022 14:00
Nižbor B - Vysoký Újezd
Neděle 22. 5. 2022 14:00 Srbsko - Nižbor B
Neděle 29. 5. 2022 14:00
Nižbor B - Libomyšl
Sobota 4. 6. 2022 14:00 Osov - Nižbor B
Neděle 12. 6. 2022 14:00 Nižbor B - Svatá

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: podatelna@obecnizbor.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. 2022
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