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Rozhovor s vedením obce nejen
o zámku, investicích a dopravě
Rekapitulace loňského roku a o tom, co nás čeká letos, se starostkou obce Kateřinou Zuskovou a místostarostou Pavlem Hučkem
n Co je pro obec nejdůležitější investiční
akcí letošního roku?
Oprava studny a čerpací stanice na nižborském vodovodu (jedná se o studnu na bývalém „aromském“ vodovodu, která je umístěná u řeky pod silnicí směrem na Žloukovice).
Dále to bude výměna mostovky a obnova
nátěru lávky ve Stradonicích a samozřejmě
pokračující opravy střech a krovů na zámku.
Ve hře dál zůstává záměr výstavby vodovodu
dále směrem k fotbalovému hřišti. Tam ale
realizace závisí na případném získání dotace.

n Letos byla oproti minulým rokům poměrně velká zima. Promítlo se to do nákladů na údržbu?
Nic zase tak dramatického se nedělo, takže
nejde o nějak zásadní nárůsty nákladů.

cestujících z důvodu protikoronavirových
opatření). Vzhledem k tomu, že na tyto ztráty
nedostaly kraje žádnou kompenzaci ze státního rozpočtu, možná nastane kombinace toho,
že se budou některé spoje redukovat nebo si

n Jak s odstupem několika měsíců hodnotíte integraci hromadné dopravy?
Myšlenka integrace dopravy asi rozhodně není špatná. Myslíme si, že zrovna naším
směrem jsme v minulosti spolu s Hýskovem
měli autobusová spojení nastavena optimálně. Teď se bohužel seškrtaly spoje do Žloukovic, kam původně neměly zajíždět autobusy
vůbec, díky tomu, že tam jezdí vlak. Jako problematická se také jeví návaznost na některé
spoje do Prahy, kdy zrovna z našeho směru
musí cestující, pokud přestupují na Závodí,
přecházet z jedné zastávky na druhou. Takže řadu připomínek, které se k nám dostaly
od občanů, jsme předaly na ROPID a IDSK.
Ze Středočeského kraje jsme nyní obdrželi
informaci, že propad tržeb za loňský rok přesáhne 500 mil. Kč (je to způsobeno úbytkem

za jejich zachování budou muset obce tvrdě
připlatit. Pak samozřejmě bude na zváženou,
zda platit za autobus, který jede téměř souběžně s vlakem. Na druhou stranu je jasné, že
zrovna naše obec to má dost komplikované.
Vlaky ve Stradonicích nestaví, v Nižboru,
pokud autobus pojede směrem na Šňárovou,
už nepojede do Žloukovic. Z vlaku je to do
centra Nižbora zejména pro starší lidi dost daleko. Věřte, že skloubit všechny požadavky
ze všech obcí na trase nejde, a jsme v podstatě rádi, když se podaří příjezdy a odjezdy
autobusů přizpůsobit školákům – a ani to není
jednoduché, protože část jich chodí na obědy
a potřebují, aby autobusy odjížděly později,
kdežto ti, kteří na obědy nechodí, by rádi jeli
dříve…
dokončení na 2. straně

n Aktuálním tématem jsou místa pro děti
2. stupně na školách. V jakém stádiu jsou
jednání o místech, která především v Berouně začínají citelně chybět?
To je otázka, která by, pokud bychom se jí
chtěli věnovat obšírněji, zabrala kapacitu celého vydání tohoto listu. Více k této problematice si proto přečtěte v samostatném článku.
n Je jasné, že je těžké plánovat kulturní
a společenský život. Chystáte přesto nějaké akce?
V této oblasti jsme zatím velmi opatrní
a napevno nemáme nic naplánováno. Počítá
se s uskutečněním akcí, kde budou moci lidi
dodržet protiepidemická nařízení. Například
akce „Ukliďme Česko“, tam si může každý
individuálně najít nějakou trasu nebo místo, které uklidí. Na poslední květnový pátek
jsme se přihlásili do „Noci kostelů“ a bude si
možno opět individuálně prohlédnout kostel
na zámku a přilehlé prostory.
n Plánujete letos také investice do komunikací?
Tak jako každoročně se bude jednat
o opravy výtluků a z větších akcí bychom
chtěli nechat vyasfaltovat otočku autobusů
na Šňárové a přeasfaltovat prostor u zastávky
u mostu v Nižboru.
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Rozhovor s vedením obce nejen
o zámku, investicích a dopravě

dokončení z 1. strany
n Bude pokračovat pomocí dotací rekonstrukce zámku?
Ano, plánuje se pokračování na opravě
střech a krovů, postupně se provádí průzkumy
v uvolněných prostorách vedle kostela a ve
výhledu bychom se také konečně chtěli začít
věnovat prostoru před zámkem, kde je třeba
nahradit staré nepovolené kolny novými garážovými stáními pro trvale bydlící obyvatele.
n Plánuje se rozšiřování odpadového hospodářství – nová stanoviště, nádoby na
bioodpad, kontejnery na plasty? Objevují
se ve větším „černé skládky“?
K rozšíření stanovišť o dvě místa došlo již v minulém roce, jistě v tomto trendu
budeme pokračovat. Výskyt nových nebo
většího množství „černých“ skládek jsme
nezaznamenali. Spíš díky zvýšenému počtu
návštěvníků v obci se zvětšil objem odpadků v obecních koších. Občas samozřejmě ti
„neukáznění“ vyhazují odpadky i v místech,
kde nejsou koše, ale tato místa se pravidelně snažíme uklízet. Pomáhají nám v tom
i naši občané, kterým není lhostejný pořádek
v obci, a občas při procházce si vezmou pytel
a odpadky, které vidí po cestě, sesbírají. Za to
jim moc děkujeme.

n Obec v poslední době hodně investovala do vodních zdrojů. Je už situace s vodou
všude dostačující, nebo je potřeba někde
vodní zdroje řešit?
Situace s vodou je prozatím (i díky dobrému počasí) jakž takž stabilizovaná. Ale rozhodně není vyřešená a do budoucna to bude

jeden z velkých problémů, který bude trápit
nejen naši obec. Naše obec je na budování
této infrastruktury velmi složitá. Jsou zde
v podstatě tři obce a jedna ještě rozdělena řekou na dvě oddělené části.
V Nižboru potřebujeme rozšířit vodovod
směrem k fotbalovému hřišti. Na tuto akci
máme již vydané stavební povolení, a pokud
na akci získáme dotaci, můžeme stavět. Zároveň s tímto rozšiřováním okruhu odběratelů
musíme myslet na to, že je třeba také investovat do oprav celé soustavy vodovodu, ze
kterého je zástavba na pravém břehu Nižbora
zásobována. Dále se projekčně zpracovává
propojení ulice Stradonické s vodovodem,
který končí u č.p. 99 (bývalá pošta).
Ve Stradonicích jsme našli a vybudovali vodní zdroj pro budoucí zásobování obce
a nyní se zpracovává projekt na rozvody vody
po obci včetně výstavby vodojemu a malé
úpravny vody.
Ve Žloukovicích jsme v minulých letech
našli ve třech vrtech dostatek vody pro zásobování obce. Z těchto vrtů byl vybudován
výtlačný řad do nového vodojemu. Nyní je
zpracovaná projektová dokumentace rozvodů
vody po obci a budeme žádat o vydání územního rozhodnutí. Po vydání tohoto rozhodnutí
se bude žádat o vydání stavebního povolení.
Bohužel situace je zde tak komplikovaná, že
nebylo možné požádat o sloučené a rychlejší stavební řízení. Jen souhlasů vlastníků, po
jejichž pozemcích bude procházet budoucí
vodovod, bylo víc než 70 a se získáváním
souhlasů byla spojena neskutečně složitá
administrativa. Děkuji těm, kteří své souhlasy zaslali obratem. Několika vlastníkům

jsme ale museli psát i 4x a urgovat je. Někteří požadovali změnu trasy nebo přeložení
do jiné části pozemku. Jiní se na dané adrese
nezdržují a bylo třeba je nějak vypátrat. To
jsou všechno věci, které „zdržují“. Stavební
úřad potřebuje ale souhlasy od všech. No a až
bude stavební povolení, tak bude záležet, zda
se získá na akci dotace, protože bez ní takto
velká akce nejde realizovat.
n Počítá územní plán s dalším rozšiřováním výstavby?
Ne, s žádnými dalšími novými plochami
v novém územním plánu nepočítáme. A ty
plochy, kde se ještě nic nezačalo dít (to znamená, že za posledních 5 let na danou lokalitu
nebylo vydáno územní rozhodnutí), bychom
chtěli rozhodně zmenšit.
n Má obec v plánu další rozšíření oddechových zón na Panské louce nebo i ve
Stradonicích či Žloukovicích?
My se už pozemkově nemáme moc kam
rozšiřovat, protože se už pak nacházíme na
pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.
a v aktivní zátopové zóně. Nějaké drobné
úpravy jistě budou, ale spíš nějaká lavička,
drobný herní prvek apod.
n Co vám v loňském složitém roce udělalo
opravdu radost?
Solidarita a pomoc lidí, výsledek voleb
do Středočeského kraje, dobrý výsledek hospodaření obce a skutečnost, že naše zastupitelstvo i rada jsou dobře spolupracujícím
týmem.
Radek Dolejš

Informace k zápisu do mateřské školy
Tento školní rok je sice krátce za polovinou, my se však již připravujeme na ten následující. Vzhledem k tomu, že se v průběhu května
dají očekávat podobně nepříznivé epidemiologické okolnosti jako loni, zvolili jsme opět bezkontaktní formu zápisu.
V loňském roce se nám velmi osvědčil elektronický předzápis, nabízíme jej tedy i letos. Aby měli rodiče dost času, prodloužili jsme
období, v němž bude elektronické zapisování dostupné.

Termín zápisu pro školní rok 2021/2022: 4. května 2021
Do tohoto data je nutné dodat do mateřské školy vytištěné a podepsané materiály osobně do schránky školy nebo poštou, a pokud máte
elektronický podpis, můžete využít i email nebo datovou schránku.
Sběr žádostí začíná 1. dubna v 00:01. Ve stejnou chvíli by měl být zprovozněn elektronický předzápis na www.elektronickypredzapis.cz,
kde stačí napsat část názvu naší mateřské školy (například slovo Nižbor) a budete přesměrováni na naši stránku.
Sběr žádostí končí 4. května 2021 ve 23:59. Zároveň přestane být dostupný elektronický předzápis.
Pro rodiče, kteří nemají možnost využít elektronický předzápis, budou připraveny vytištěné formuláře k vyplnění. Termín, kdy
budou tyto formuláře umístěny v průhledné schránce na brance školy, bude zveřejněn v průběhu dubna.
Jaké jsou předpoklady přijetí?
V naší mateřské škole mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Nižboru, Stradonicích a Žloukovicích. Přijímáme děti zpravidla od tří
let; mohou být přijaty děti, které dovršily nejméně 2 roky. V posledních letech se nám nakonec vždy povedlo přijmout všechny místní děti.
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Ledová podívaná ve Žloukovicích

Letos v únoru se naskytla ve Žloukovicích neobyčejná podívaná, která se zde vyskytuje jen výjimečně jednou za několik let: Berounka zablokovaná ledovými krami. Tento úkaz spojený s krásným
a slunečným počasím vytvořil nádherné prostředí jako vystřižené
z dálného severu. Kritickým místem bývá klidná hladina Berounky
pod Čerchovem. Zde se také ledové kry začaly od ranních hodin dne
14. 2. 2021 zastavovat a postupně tvořily bariéru až k poslednímu
divočeji tekoucímu místu, kterým je v tomto úseku brod ve Žloukovicích.
Již v této době byla hladina řeky zvýšená. K zablokování řeky
u brodu došlo za hlasitého praskání ledu kolem 13. hodiny téhož dne
a od tohoto okamžiku započala voda v řece stoupat. Při této úrovni
hladiny zde dochází k rozlití řeky do okolí, zastavení stoupání hladiny, zpomalení toku a hromadění ledů. Ty pak vytvářejí nádherné
scenérie, které si do Žloukovic ten den přijelo prohlédnout mnoho návštěvníků. Zvýšená hladina řeky setrvala do večerních hodin
a druhého dne pak začala opadat. Jelikož všechny situace spojené
s nárůstem vodní hladiny obec a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nižbor vždy sleduje a monitoruje, vznikla i řada fotografií, které
ukazují, jak postupně řeka stoupala, kulminovala a jaké scenérie
zanechala. O některé tyto obrázky se s vámi rádi podělíme.
Ing. Pavel Strnad, Ph.D, velitel JSDHO Nižbor

 TÉMA FOTOSOUTĚŽE 
Tématem obecní fotosoutěže pro rok 2021 je „Život v jiném stavu“. Více informací přineseme v příštím vydání Nižborského listu.

Nižborští školáci v berounských školách
Do berounských škol naši žáci jezdí od nepaměti a Beroun nás vždy ujišťoval, že s našimi žáky počítá (ale oficiálně s námi nikdy,
i když jsme o to žádali, neuzavřeli tzv. spádovost).
Naše obec dlouhodobě upozorňuje na
problematiku s kapacitou 2. stupňů na berounských školách, kam většina našich žáků
dojíždí.
V posledních dvou letech proběhlo několik jednání, ze kterých vzešel požadavek města Berouna, aby obce za své dojíždějící žáky
platily.
Nižbor nikdy ochotu platit nezpochybňoval, ale požadovali jsme, abychom jasně
věděli, na co přesně platíme, z čeho byla vypočítána výše poplatku a jaké bude mít obec
garance za jeho úhradu.
Na posledním společném jednání na MěÚ
Beroun v prosinci 2020 nám byl prezentován
návrh na řešení situace, z kterého vzešly dvě
základní informace:
1. Obce budou muset začít za dojíždějící žáky
platit.
2. Jediným řešením do budoucna je výstavba
nové školy.
V únoru 2021 obdržela obec od města
Berouna návrh „Smlouvy o spolupráci při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné

obci“, kde se po nás požaduje platit městu
Beroun ročně částku 32.000,– Kč za každého žáka s trvalým pobytem v naší obci, který
plní povinnou školní docházku v jedné ze škol
v Berouně. Platit bychom měli kromě žáků na
2. stupni i za žáky na 1. stupni (přestože v naší
obci máme ve škole volnou kapacitu).
Jen pro naši obec by tyto platby ročně činily částku přes 2,5 mil. Kč. Ani za tyto platby
bychom pro naše žáky neměli do budoucna
garantovaná místa v berounských školách
(žáci z Berouna by měli před našimi dětmi
přednost, a vzhledem k pokračujícímu rozvoji
Berouna se postupně školy naplní berounskými žáky). Stejný názor mají i starostové
z okolních obcí, s kterými jsme Berounu zaslali naše společné stanovisko k předloženému návrhu „Smlouvy“.
Samostatným problémem je pak otázka
výstavby nové školy, která by se měla okamžitě začít řešit.
Z města Berouna často slýcháme o tom,
že dojíždějící děti vlastně zaplní celou jednu
berounskou školu a že se počet dojíždějících

dětí neustále zvyšuje v důsledku výstavby
v okolních obcích. A že v těchto obcích nikdo nepamatoval na to, že by se měla postavit
někde nová škola nebo by developeři měli na
její stavbu přispět. K tomu společně se starosty z okolních obcí podotýkáme, že to samé se
děje i v Berouně.
Ano, v prvopočátku je to samozřejmě problematika územních plánů, že dochází k jejich
schvalování s novými rozvojovými plochami
a bez náležité doprovodné infrastruktury.
Město Beroun je ale okresní město, je to
obec s rozšířenou působností a historicky spádové město pro děti dojíždějící na 2. stupeň,
a tak pevně doufáme, že tuto problematiku
společně vyřešíme. Je třeba společně jednat
a pokusit se vytvořit nějaký fungující model,
kde obě strany budou mít garance – město Beroun finance od obcí a obce zase garantovaná
místa pro své žáky.
Chápu rodiče, kteří teď žijí v nejistotě, bohužel jim nemohu podat jiné informace než
ty, které stručně uvádím v tomto článku.
Kateřina Zusková, starostka
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Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 14. 12. 2020

Bere na vědomí:
n Informace uvedené v bodech č. 1-10 zápisu.
Schvaluje:
n Ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Filipa Filipa a Romana Veverku.
n Navržený program dnešního jednání.
n Rozpočtová opatření č. 15/2020.
n Návrh strategického plánu rozvoje obce na období 2021–2025.
n Návrh rozpočtového výhledu obce na období 2021–2025.
n Návrh rozpočtu obce Nižbor na rok 2021, který tvoří přílohu č.
3 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 OZV č. 2/2020 týkající se stanovení poplatku za komunální odpad
dle § 17a zákona o odpadech.
n Odprodej části pozemku p.č.65, ostatní plochy, o výměře cca 14,5
m2 v k.ú. Žloukovice majitelům sousedního pozemku p.č. 64/5 za
cenu 500,– Kč/m2 + poplatek za vklad do KN.
n Odprodej pozemku p.č. 209/8 o výměře 50 m2 odděleného
z pozemku p.č. 209/1, ostatní plochy v k.ú. Žloukovice (GP 687156/2020) za celkovou cenu 15.000,– Kč + poplatek za vklad do KN
do vlastnictví v SJM manželům Z. D. a J. D.
n Odprodej pozemku st.p.č. 489 v k.ú. Žloukovice majiteli rekreační stavby č. evid. 380 nacházející se na tomto pozemku (předmětem
prodeje není stavba) panu J. T. za celkovou cenu 62.000,– Kč + poplatek za vklad do KN.

Poplatek za odpady

Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí (platí pro čísla popisná i čísla evidenční),
že od 1. ledna 2021 vešla v platnost obecně
závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad.
Vyhláška ukládá všem majitelům nemovitostí povinnost zaplatit do 31. března 2021
povinný poplatek za komunální odpad ve
výši 300 Kč za nemovitost a rok. Poplatek
zahrnuje 4 vývozy popelnicové nádoby nebo
6 typizovaných pytlů na likvidaci komunálního odpadu.
Vývozy popelnicových nádob nad rámec
poplatku budou tak jako doposud účtovány
čtvrtletně. Typizované pytle nad rámec poplatku je možné zakoupit v úředních hodinách
na OÚ v Nižboru, nebo v prodejně COOP.
Více informací na: https://www.obecnizbor.cz/urad/odpadove-hospodarstvi/.
Poplatek je možné zaplatit:
- bankovním převodem na účet
č.: 3025131/0100, VS: číslo domu a do poznámky uveďte jméno majitele nemovitosti,
- v hotovosti v úředních dnech a hodinách na
obecním úřadu.
Pytle vydávané v rámci poplatku je možné
si vyzvednout v úředních dnech a hodinách
a mimořádně také v sobotu 10. 4. , 15. 5.
a 12. 6. 2021 od 9–11 hodin na obecním úřadu po předložení dokladu o zaplacení.
Obecní úřad Nižbor
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n Odprodej pozemku p.č. 211/11 o výměře 19 m2 odděleného
z pozemku p.č. 211/3, ostatní plochy, o celkové výměře 639 m2
(GP 684-99/2020) v k.ú. Žloukovice majitelkám pozemku p.č.
211/4 paní Z. K. a J. J.za celkovou cenu 22.800,– Kč + poplatek
za vklad do KN.
n Zřízení věcného břemene práva cesty přes pozemek p.č. 211/3
v k.ú. Žloukovice ve prospěch majitelek pozemku p.č. 211/11, 211/4
a st.p.č. 490, jejíž součástí je stavba rekreačního objektu č.evid. 378,
paní Z. K. a J. J. za jednorázovou cenu 15.000,– Kč.
n Zřízení věcného břemene práva cesty přes pozemek p.č. 49 v rozsahu Věcného břemene A, vyznačeného na GP č. 685-100/2020 k.ú.
Žloukovice, ve prospěch majitelů pozemku p.č. 48/8 v k.ú. Žloukovice panu F. M a paní J. M. za jednorázovou cenu 5.000,– Kč +
poplatek za vklad do KN.
n Zřízení věcného břemene práva cesty a průjezdu přes pozemek
p.č. 49 v rozsahu Věcného břemene B, vyznačeného na GP č. 685100/2020 v k.ú. Žloukovice, ve prospěch majitelů pozemku p.č.
48/15 a st.p.č. 624, jejíž součástí je stavba rekreačního objektu č.evid.370 SJM manželům J. N. a E. N.v k.ú. Žloukovice za jednorázovou cenu 8.000,– Kč + poplatek za vklad do KN.
n Odprodej odděleného dílu „b“ o výměře 63 m2 z pozemku p.č.
120/21, ostatní plochy, o celkové výměře 830 m2 a odprodej odděleného dílu „a“ o výměře 0,43 m2 z pozemku p.č. 120/17, ostatní
plochy, o celkové výměře 84 m2 (GP 885-139/2020) v k.ú. Nižbor
společnosti B. za prodejní cenu 92.928,– Kč + poplatek za vklad
do KN.
n Odprodej pozemku p.č. 642/9, o výměře 187 m2 odděleného z pozemku p.č. 642/1, ostatní plochy, o celkové výměře 1265 m2 (GP
568-94/2020) v k.ú. Stradonice u Nižboru, majitelkám sousedního
pozemku p.č. 496/8 paní I. L. a D. Z. za celkovou prodejní cena
37.400,– Kč + poplatek za vklad do KN.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termín konání: sobota 20. 3. 2021
Sběrná místa:
Žloukovice

– u autobusové zastávky

8:15–8:30 h

Stradonice

– na návsi

8:45–9:00 h

Nižbor

– Šňárová na otočce autobusů

9:15–9:30 h

– na parkovišti u mostu

9:30–10:00 h

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. OÚ Nižbor

Poplatek za psa

Upozorňujeme všechny majitele psů
na povinnost zaplatit poplatek za psa do
31. března 2021. Poplatek za jednoho psa
činí 120 Kč, za každého dalšího 180 Kč.
Více informací na: https://www.obecnizbor.cz/urad/vyhlasky-1/
Poplatek je možné zaplatit:
- bankovním převodem na účet
č.: 3025-131/0100, VS: 1341
a do poznámky uveďte jméno majitele psa,
- v hotovosti v úředních dnech a hodinách
na obecním úřadu.
Obecní úřad Nižbor

MOBILNÍ ROZHLAS

Občané, kteří by měli zájem o zasílání informace prostřednictvím mobilního rozhlasu o termínu konání zastupitelstva obce, se mohou telefonicky,
případně osobně, přihlásit na obecním úřadě. Připomínáme, že i nadále
se mohou noví zájemci o registraci do
služby Mobilní rozhlas (zasílání informací pomocí sms zpráv) zdarma zaregistrovat prostřednictvím formuláře
na adrese: obecnizbor.mobilnirozhlas.
cz nebo registračním letákem, který
lze vyplnit osobně na OÚ.

Nižborský List
ZUBNÍ POHOTOVOST

NIŽBOR

n 6. a 7. 3. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 13. a 14. 3. MUDr. Anna Kovaříková,
Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40, tel.: 311 746 418
n 20. a 21. 3. MUDr. Irena Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, tel.: 737 171 408
n 27. a 28. 3. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
Pohotovost je od 8:00 do 11:00
Poznámka: Služby v dalších měsících nebyly v době uzávěrky listu známy.

Přidáte se k jarnímu úklidu? D

ovolte mi touto cestou poděkovat paní Vlastě Beranové a panu
Zdeňku Lulákovi ze Žloukovic za zimní
údržbu. Díky jejich obětavé práci byla
zachována sjízdnost Ouvozu a schůdnost Kamýku po celou zimu, která byla
bohatá na sněhovou nadílku.
Zuzana Strnadová

V letošním roce opět proběhne úklidová
akce „Ukliďme Česko“. Jarní termín je stanoven na sobotu 27. března.
Obec Nižbor je partnerem této akce a chce
tímto vyzvat své občany ke zvelebení a úklidu na území obce. Vzhledem k epidemické situaci (v době uzávěrky listu) se musí charakter akce omezit na individuální či rodinnou.
Zájemci o úklid si mohou vyzvednout
pytle na odpad v týdnu od 22. 3. do 26. 3.
na obecním úřadu. Pytle s odpadem zanechejte u kontejnerů na tříděný odpad:
Nižbor – u prodejny COOP, ulice K Zámku u č.p. 255, ulice Žlubinecká
Stradonice – svozové místo na návsi
Žloukovice – svozové místo na návsi u čekárny autobusu
Další informace na www.uklidmecesko.cz
nebo na tel. 724 747 253.

BLAHOPŘÁNÍ
Přání k životnímu jubileu
pana Antonína Diviše

n Momentka z úklidu cyklostezky.

Virtuální veletrh středních škol
Středočeského kraje

Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního
veletrhu středních škol Středočeského kraje,
který připravila Krajská hospodářská komora
Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. Portál je k dispozici žákům
ZŠ a jejich rodičům, úřadům práce v regionu
a všem, které zajímají středočeské školy.
Webová stránka obsahuje přehled středních škol Středočeského kraje, které měly
zájem se na veletrhu prezentovat. Školy se
na portále představují prostřednictvím videa
nebo prezentace, k dispozici jsou také náborové materiály a také termíny on line dní ote-

PODĚKOVÁNÍ

vřených škol. Více jak 60 středních škol Středočeského kraje chce touto formou oslovit
žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu
právě na jejich škole. Na portále lze najít také
nabídky některých firem, které mají studijní
programy pro studenty SŠ. Pro letní měsíce
jsou připravovány nabídky firem na brigády
a praxe.
Odkaz na Virtuální veletrh středních škol
Středočeského kraje: www.khkstrednicechy.
cz/virtualniveletrh/
Další informace: Vladislava Šizlingová,
sizlingova@komora.cz, tel.: 702 020 489.

Informace pro rodiče k vítání občánků v roce 2021

Vážení rodiče,
z důvodu stávající epidemiologické situace se bohužel nemůže konat vítání občánků.
Dárky pro vaše děti vám předáme individuálně. Bližší informace obdržíte zanedlouho
v dopise, který vám zašleme.
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Nižbor

Už to bude 80 let,
co přišel jsi na tento svět.
Od mládí sportovec tělem i duší,
proto ti i tohle číslo sluší.
Smysl pro humor nikdy ti nechybí,
moudrost a nadhled leckdo ti závidí.
A tak ti chceme popřát teď,
ať jsi tady do sta let.
Milý tatínku, dědečku a pradědečku,
k tvým kulatým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, protože to je nejdůležitější, ať jsi šťastný a provází tě
i nadále smysl pro humor, a spoustu
dalších dnů plných radosti.
Máme tě moc rádi!
Věra a Ivo, Ivča a Tomáš, Anička
a Viktor, Tomášek a Kristiánek

Noc kostelů 2021

Zájemci o prohlídku kostela Povýšení sv.
Kříže na zámku Nižbor včetně přilehlých
prostor budou mít tuto možnost v rámci akce
„Noc kostelů 2021“, která se uskuteční dne
28. 5. 2021. Bližší informace budou na webových stránkách obce nebo na vývěsce kostela
umístěné před obecním úřadem.
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Mateřská škola Sluníčko ve fotografiích

n Letošní zima nám dopřála dostatek sněhu: bobování u řeky.

n Skládání čepiček ve Stonožkách.

n Nová školní zahrada Robinsona Crusoe má
i svah, na kterém můžeme sáňkovat.

Hasiči odklízeli sníh ze střechy mateřské školy

Letošní nebývalá sněhová nadílka nám kromě radosti pro naše děti přinesla i řadu starostí a to jak s úklidem chodníků a vozovek v obci,
tak se silnou sněhovou vrstvou na ploché střeše naší školky. Po dohodě s paní ředitelkou Mgr. Evou Horváthovou naši hasiči vyrazili na
brigádu a strávili dvě odpoledne odklízením sněhu. Pro radost dětí z mateřské školky ze shrnutého sněhu vytvořili umělý bobovací kopec
přimo v areálu školky, čehož děti ihned s radostí využily.
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Zprávy ze Základní školy Nižbor
Tato nejistá doba, která už celý rok komplikuje život lidem na celé planetě, má zatím své
pomyslné světlo na konci tunelu v nedohlednu.
Všichni jsme si moc přáli, abychom se
po Novém roce už konečně mohli vrátit do
svých tříd a pokračovat v běžném vzdělávání dětí školou povinných. Vývoj situace to
bohužel neumožnil. Od 4. ledna 2021 mohli
k prezenční výuce nastoupit zatím pouze žáci
1. a 2. třídy. Naši nejmenší pracují ve speciálním režimu (s rouškami, ve skupině, která
se nesmí měnit, a za dodržování přísných hygienických opatření). I přes veškerá nařízení,
která musíme všichni dodržovat, mají děti
radost, že se mohou společně setkávat a učit
ve své škole. Jejich výuka probíhá dle normálního rozvrhu, ale moc nám chybí zpívání
i tělocvik, který však nahrazujeme alespoň
vycházkami do přírody. Také školní družina
má časově i personálně omezen svůj provoz
a všechny činnosti fungují za podobných
podmínek, jako je to během dopolední výuky.
Žáci 3. až 5. ročníku se stále učí distančně. Jejich nezbytným pojítkem mezi školou
a domácím prostředím nadále zůstává počí-

tač. Stěžejní předměty, jako je český jazyk,
matematika, angličtina, prvouka, přírodověda
a vlastivěda, mají své pevné místo v rozvrhu
on-line výuky. Ostatní předměty, zejména
výchovy, řešíme výzvami, do kterých se zapojují nejen děti, ale často celé rodiny. Výsledky těchto originálních aktivit najdete na
facebookové skupině „Hravá škola“. Jsme si
vědomi, že nejen pro nás učitele a žáky, ale
také pro rodiče a všechny zúčastněné rodinné příslušníky je tato situace opravdu velmi
náročná. Všem velice děkujeme za podporu,
které si nesmírně vážíme.
Původní datum zápisu budoucích prvňáčků bylo stanoveno na 8. dubna 2021. S ohledem na současný vývoj koronavirové situace
se jeví pravděpodobnější, že zápis proběhne
opět on-line, a to v termínu od 6. do 23. dubna 2021. Podrobnější a aktuální informace
sledujte na webových stránkách naší školy
www.zsnizbor.
Všem našim milým čtenářům a podporovatelům přejeme pevné zdraví a navzdory
všem komplikacím příjemné prožití blížících
se velikonočních svátků.
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Bývalý pivovar odhaluje svou minulost
(pokračování z minulého čísla)
V minulém čísle Nižborského
listu jsme vás informovali o nálezu
původní pivovarské studny v areálu dnešní školy. Koncem minulého
roku se započalo s odtěžováním
zásypu ze studny a po Novém roce
odkrývání pokračovalo. Práce byla
brzděna neustálým přítokem vody,
a tak po vytažení několika kbelíků
bylo vždy nutno využít čerpadla.
Pod cihlovou vyzdívkou se začalo
objevovat kamenné roubení z velkých neopracovaných kamenů.
Stav roubení je velmi špatný a ne

čuje nejméně další metr. Vzhledem
k tomu, že přítok vody je poměrně
silný, nebude celková hloubka
studny příliš velká. Odhadem 3-4
metry. Dosažená výška hladiny 85
cm a celková hloubka bezmála 170
cm je i tak dostačující k reálnému
doložení existence tohoto vodního
zdroje bývalého nižborského pivovaru. Horní část cihlové vyzdívky
studny i její koruna byly důkladně
opraveny a zakonzervovány. Obvod studny je v současnosti opatřen z bezpečnostních i estetických
důvodů historickým kovovým

hování (smolení) sudů. V pravém
rohu jsou dobře viditelné základy,
na kterých bylo vyzděno topeniště pro objemný kotel, v němž se
připravoval roztok smůly. Patrné

široký záklenek. Ten byl s největší
pravděpodobností součástí soustavy odvodňovacích kanálů, které
se podle stavebního popisu táhnou
pod celou budovou. Provedená
sonda v podlaze prozradila opět zasypání předního prostoru místnosti
stavební sutí do hloubky nejméně
140 cm, přičemž zhruba ve třičtvrtě metru hloubky je úroveň hladiny
spodní vody.

je i zaústění do komína. K tomuto topeništi vede asi 1 metr široký
chodník z cihelné dlažby. Před ním
jsou v zemi usazeny dva opracované pískovcové bloky a vedle nich
je v terénu zapuštěn dřevěný sud,
Podle několika dalších zjištění
v němž je asi do dvou třetin objeje více než pravděpodobné, že celá
mu stará, ztvrdlá smůla. Vzhledem
budova bývalého pivovaru téměř
k tomu, že sud leží ve vlhké zemi
doslova plave na vodě. Stavba
bezpochyby několik staletí, je jeho
jako taková je tedy velmi kvalitně
stav velmi špatný. Není tak jisté,
založena a zároveň je důmyslně
zda se ho podaří zakonzervovat
provedeno odvodnění veškerého
příliš kvalitně provedený. Po domřížovím. Podle vyjádření praa uchránit tak před další zkázou.
základového zdiva a podlah. I po
V minulosti
jsme obdrželi
zda se byla
v Nižboru
v dávné
historii
někde
sažení hloubky cca 160 cm se pod
covníků památkového
ústavu sedotaz,Pozornost
také zaměřena
mnoha
staletích nejsou
totiž patrné
roubením objevila jílovitá hlína,
bezpochyby jedná
o původnívrenena sice malou,
o to zajímavější
sebemenší známky poruchy statipopravovalo.
Pátráním
archivech
byloale
zjištěno
následující:
což svědčí o tom, že došlo k čássanční studnu a její stáří můžeme
místnost pod točitým kamenným
ky budovy.
tečnému provalení roubení stěn
odhadnout na minimálně
450 let.
schodištěm,
kterépopravy
končí pod úrovPoznatky,Tetína
které byly
doposudke
Na nižborský
hrad bylo
přeneseno
právo
z nedalekého
zřejmě
a tím zřejmě k částečné destrukci
V místnosti, ze které se vchází
ní podlahy jedné ze tříd školy. Po
učiněny, mohou pomoci využít
koncido1.prostoru
pol. bývalého
14. století
popravy
se realizovaly
v blízkosti
hradu.
vnitřních obvodových stěn studny.
humna,abyla
vyklizení
poměrně mohutné
napoměrně
velký potenciál přízemí
Z bezpečnostních důvodů nebylo
odtěžena navážka stavební suti,
vážky zeminy a jiného materiálu
této stavby. Po zdejším zámku je
tedy možné dále pokračovat v těžhlíny a popela
v celkovém
obje- vojenského
se objevila v zadní
části původníz lettoto
nejstarší historická
budova
Na mapce
Nižbora
z prvního
mapování
1764–68
je na levé
bě zásypu, neboť by mohlo dojít
mu více než 4 metrů krychlových.
podlaha tvořená utaženou silnou
v obci a byla by škoda nechat ležet
straněV původní
zakreslen
ovčín, vedle ovčína
je kříž a vedle něj mapová
značka pro
k úplnému zborcení stěn a nevratúrovni terénu se tak povrstvou malty. Torzo příčky odděladem řadu možností jejího dalšídřevěnou
šibenici
barva;lujezděné
šibenice
barvou červenou).
nému zničení celé studny. Tyčová
dařilo odhalit
prostor,(černá
kde se téměř
její přední
část, v níž sebyly
objevilznačeny
ho využití.
sonda ale ukázala, že zásyp pokras určitostí vařila smůla na tzv. požau země původně značně poničený,
Jaromír A. Pecka

Popraviště v Nižboru

V minulosti jsme obdrželi dotaz, zda se
v Nižboru v dávné historii někde popravovalo. Pátráním v archivech bylo zjištěno
následující:
Na nižborský hrad bylo přeneseno právo popravy z nedalekého Tetína zřejmě ke
konci 1. pol. 14. století a popravy se realizovaly v blízkosti hradu.
Na mapce Nižbora z prvního vojenského mapování z let 1764–68 je na levé
straně zakreslen ovčín, vedle ovčína je kříž
a vedle něj mapová značka pro dřevěnou
šibenici (černá barva; zděné šibenice byly
značeny barvou červenou).
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Skvělá
zpráva
ze sklárny
Srdce nižborské sklárny Rückl se
opět rozhořelo a křišťál té nejvyšší kvality tak může i nadále vzbuzovat obdiv
u českých i zahraničních milovníků designu a poctivého řemesla. I přes komplikovanou dobu, která ovlivnila výrobce napříč obory, se Rückl vrací k plné
produkci.

Tříkrálová
sbírka

I v letošním roce se naše obec zapojila do Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhala převážně virtuálně, protože v důsledku protiepidemickým nařízením
nebylo možné, aby po vsích a městech
chodili klasičtí koledníci.
U nás jsme měli kasičky umístěné
na nižborském obecním úřadu, čerpací
stanici a v základní škole. S jednou pak
chodili koledovat alespoň dva králové,
kterým za to moc děkujeme. Děkujeme
také všem ostatním, kteří se sbírkou
pomáhali – zejména Ireně Kozákové,
Ludmile Veverkové a Haně Bartkové.
I v letošním roce jste byli štědří a celkem se do kasiček vybralo 15 588 Kč.

Jak tedy bude veřejná doprava jezdit?

V týdnu od 1.do 7.3 jezdí vlaky a autobusy jako obvykle, včetně školních autobusů. Od
7. 3. 2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové
spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá
v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5. 4. 2021. Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich
zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční
autobusové linky. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení
(např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na www.pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka.

Světový den ledvin se po roce vrací do Berouna
I přes pandemickou situaci ve světě se i letos bude konat Světový den ledvin, a to ve čtvrtek 11. března. Vzhledem k epidemické situaci
budou omezena screeningová vyšetření, která byla v minulých letech prováděna na nefrologických pracovištích. Letošní ročník je zaměřen na pacienty, u kterých již onemocnění ledvin probíhá. Cílem je pro tento rok zvýšit kvalitu života těmto pacientům a jejich rodinám.
Klienti s onemocněním ledvin a zejména Ti v dialyzačním programu patří mezi rizikové skupiny pro onemocnění Covid-19.
Bolesti, deprese, problémy se zažíváním
a třeba také se spánkem. To jsou jen některé
vedlejší efekty spojené s onemocněním ledvin,
které denně zatěžují život pacientů. Lékaři se
dnes často zaměřují na léčbu či stabilizaci stavu onemocnění, ovšem menší důraz se klade na
individuální potřeby a hodnoty samotného pacienta a jeho rodiny. Na tento fakt se snaží Světový den ledvin upozorňovat. Je potřeba péči
o klienty více individualizovat, jelikož onemocnění ledvin zasahuje a ovlivňuje i soukromý
život pacientů a jejich blízkých. Zejména klienti v dialyzačním programu musí léčbě a péči
o sebe přizpůsobovat svůj každodenní program.
„Jedním z možných ulehčení situace pro dialyzované klienty je například možnost využití
domácí dialýzy,“ říká Adam Carda, z Centra domácí péče, které působí v okresech Rakovník,
Beroun, Kladno, Příbram a Praha - západ. „Navštěvovat několikrát v týdnu dialyzační středisko je mnohdy pro klienty a jejich blízké velmi
náročné a přitom v některých vhodných případech je možné hemodialýzu či peritoneální
dialýzu provést v domácím prostředí,“ dodává

Carda. Centrum domácí péče úzce spolupracuje
s berounským dialyzačním střediskem Dialýza
a.s. a obě zařízení se ke Světovému dni ledvin
připojují pravidelně. „Je nutné si uvědomit, že
momentální pandemie je další komplikací pro
pacienty s nemocnými ledvinami, zejména

klienti ve vážném stavu jsou velice ohrožení,“
vysvětluje Adam Carda. Tito pacienti často využívají v poslední fázi života i služeb mobilního
hospice, který i přes epidemii, poskytuje služby
v plném rozsahu. „ Služby mobilní specializované paliativní péče poskytujeme bez omezení,
ovšem samozřejmě náklady na péči v tomto období narůstají a to nejen kvůli nákupu ochran-

ných pomůcek pro lékaře a sestry,“ upřesňuje
situaci Adam Carda z Centra domácí péče, které
poskytuje nejen domácí zdravotní péči, ale také
služby mobilního hospice. Financování poskytovatelů specializované mobilní paliativní péče
je od roku 2018 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ovšem většině hospiců pomáhají
fungovat také dary a dotace, které jsou hlavně
v současné situaci velmi potřebné.
Světový den ledvin připomíná důležitost
ledvin a jejich správné funkce pro naše zdraví.
Pokud člověk pociťuje jakékoli obtíže funkce
ledvin, měl by vyhledat praktického lékaře, případně navštívit nefrologickou ambulanci. Praktický lékař může také udělat krevní testy, které
odhalí onemocnění či problém ještě v počátku.
Onemocnění ledvin bývají často v počátečních
fázích bezpříznaková. V Berouně se k akci
Světový den ledvin tradičně připojuje Dialýza
Beroun a také již zmíněné Centrum domácí
péče, sídlící v poliklinice Medicentrum Beroun.
V dnech, kdy se koná Světový den ledvin, se
zvyšuje zájem o konzultace na specializovaných nefrologických pracovištích.
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n Náročnější trasa měří 53 kilometrů.

n Na druhé trase musí cyklisté zdolat 37 kilometrů.

Kolo pro život se opět vrací na Berounsko!

Milovníci cyklistiky, těšte se. Novinka minulé sezony je zpět v plné parádě! Bikemaraton Beroun Kooperativy v rámci projektu Kolo

pro život startuje v Berouně 8. května. Na zájemce čekají dvě závodní trasy, jedna o délce
53 kilometrů s pořádným převýšením 1 313

metrů a druhá o délce 37 kilometrů s převýšením 748 metrů. Na oba tyto závody se můžete
zaregistrovat již nyní a z kapacitních důvodů
doporučujeme příliš neotálet. Registrace na
závodní trasy končí 2. května.
Stejně jako při prvním ročníku i tentokrát
budou součástí Bikemaratonu dětské závody
a nezávodní Family jízda, v obou případech
je registrace možná online i na místě.
„Jsem rád, že se nám podařilo do Berouna
dostat tak významnou sportovní akci, jakou je
Kolo pro život. Premiéra v roce 2020 se vydařila a spokojeni byli účastníci i pořadatelé.
Zájem veřejnosti byl veliký, a to nejen o samotné dva hlavní závody, ale i o Family jízdu
a dětské závody. Opět se ukázalo, že v našem
městě tyto sportovní akce mají smysl,“ uvedl
místostarosta Berouna Dušan Tomčo, v jehož
gesci je mimo jiné i sport.
Pro milovníky cyklistiky je Bikemarton
tedy jasná volba. Kromě skvěle připravených
tras na ně bude čekat jídlo, pitný režim, teplé
sprchy, mytí kol, úschovna cenností a mnoho dalšího. Více informací včetně možností
registrace najdete na webových stránkách
www.kolopro.cz.

VaK Beroun spustil
informační portál
Chcete znát kvalitu vody ve vašem bydlišti? Chcete být informováni o plánovaných
odstávkách vody a případných haváriích?
Společnost VaK Beroun pro tyto účely připravil nový informační portál, který najdete
na webových stránkách www.vakberoun.cz
v záložce Moje obec. Beroun je navíc rozdělen na jednotlivé oblasti. Zjistíte například
tvrdost vody, pH a další zajímavé parametry.
Zároveň si prostřednictvím tohoto portálu
můžete zaregistrovat svůj e-mail případně
telefonní číslo, abyste byli včas informováni
o odstávkách a haváriích.
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