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Pošta v Nižboru aneb společná věc se podařila
Díky vstřícnému jednání ze strany společnosti Benol s. r. o. zastoupené panem
Zdeňkem Kučerou, se podařilo dohodnout
společný postup ve věci zřízení nové pobočky Pošty Partner, která je nově umístěna
v areálu čerpací stanice Benol s. r. o. Obec

bude pravidelně přispívat na její provoz
vzhledem k tomu, že příspěvek poskytovaný
Českou poštou s. p. je nedostačující k pokrytí mzdových nákladů a daňových odvodů
za pracovnice pobočky.
Doufáme, že všichni budou s novou po-

Jak pokračuje akce „Hledání vodního
zdroje pro obec Žloukovice“
V minulých měsících proběhl hydrogeologický průzkum tří lokalit, kde byl vytipován
možný výskyt pitné vody. Jednalo se o dvě
místa v údolí Křížového potoka (Slupnice)
a jedno nad hájovnou. Zde byly provedeny
průzkumné vrty.
Bohužel v oblasti nad hájovnou (místa,
které by bylo nejvýhodněji položené pro další stavební práce) zkušební vrt nevykazoval
požadované množství a kvalitu vody. Po odborném posouzení byla nakonec vybrána lokalita Křížového potoka. Následně by měly
být v této lokalitě vybudovány dva jímací
vrty, které potrubím dovedou vodu do vodojemu, který by měl stát na obecním pozemku
v lokalitě pod hájovnou.
Nyní začíná komplikované vyřizování

všech potřebných povolení, což nebude úplně
jednoduché. O zhruba dva měsíce se protáhlo
výběrové řízení. Na přelomu letošního roku
začala platit řada nových předpisů týkajících
se povolování staveb a do třetice (všeho zlého) budou jímací vrty umístěny na lesním pozemku, který se nachází v katastrálním území
Račice a povolení bude vydávat Městský úřadu v Rakovníku. Naopak vedení přívodního
potrubí a vodojem bude na pozemcích v katastrálním území Žloukovice a příslušným
úřadem k povolování bude v tomto případě
MěÚ Beroun.
Vyřízení všech potřebných povolení a jejich předložení v daný termín na Státní fond
životního prostředí je podmínkou pro získání
přislíbené dotace ve výši 3 mil. Kč.

bočkou Pošty Partner a rozsahem její otevírací doby spokojeni.
Ještě jednou moc a moc děkujeme společnosti Benol, s. r. o.
Obec Nižbor

Ochrana osobních
údajů nově
Vážení občané,
Dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost
tzv. GDPR (General Data Protection
Regulation). Jedná se o obecné nařízení
o ochraně osobních údajů a je souborem
pravidel, která se týkají ochrany osobních údajů v rámci celé EU. Nařízení
s sebou přináší řadu nových povinností
a také v případě jejich porušení řadu nových sankcí. Jde o dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů.
Upozorňujeme proto čtenáře i dopisovatele Nižborských listů, že jakékoliv
zveřejňování osobních údajů (bez souhlasu daného subjektu) již nebude možné. Děkujeme za pochopení.
Obec Nižbor
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Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Termín konání: SOBOTA 24. března 2018
Sběrná místa a čas:
ŽLOUKOVICE
– u autobusové zastávky 8:15 – 8:30
STRADONICE
– na návsi		
8:45 – 9:00
NIŽBOR
- Šňárová, otočka autobusů 9:15 – 9:30
- na parkovišti u mostu
9:30 – 10:00
Odkládat materiál určený ke sběru na sběrná místa předem je zakázáno!
Do sběru nebezpečného odpadu nepatří
odpady z plastu – ty se likvidují ve speciálních žlutých pytlích. Eternit se může odevzdávat pouze v malém množství a odpad
musí být uložen do neprodyšného pytle.
Staré lednice můžete odevzdávat pouze
kompletní. Pokud odevzdáte lednici bez motoru, budete muset za kus uhradit částku 200,- Kč.
Obecní úřad Nižbor

Sběr železného šrotu
SK Nižbor fotbal pořádá v sobotu
31. března 2018 od 9 hodin sběr železného šrotu.
Bližší informace na tel.: 724 747 253,
602 316 991. Děkujeme za každý příspěvek a prosíme vyndat šrot až v samotný den sběru.
Za SK Nižbor Pavel Hučko

Očkování psů proti vzteklině

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Jednotné číslo tísňového volání (EU)

112

Hasiči

150

Zdravotní záchranná služba

155

Policie ČR – tísňové volání

158

Lékařská pohotovost nemocnice Beroun

311 622 197

Lékařská pohotovost nemocnice Hořovice

311 542 111

Policie České republiky

974 872 700

Hasičský záchranný sbor Beroun

950 841 541

Elektro poruchy – ČEZ

800 850 860

Plyn poruchy – RWE

1239

Vodovody a kanalizace, a. s. – zákaznická linka

800 100 663

Vodovody a kanalizace, a. s.– pohotovost

606 666 990

Poruchy Telefónica O2

800 123 456

AVE CZ Beroun (původně TS Beroun)

311 548 201

Ordinace praktického lékaře – Zdravotní středisko Nižbor
Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý

13:00 – 16:00
7:00 – 11:00 (sestra)

Středa

12:30 – 18:00

Čtvrtek

8:00 – 10:00

Pátek

8:00 – 11:00

tel.: 311 693 252
Objednávejte se prosím předem na výše uvedeném telefonním čísle.
Nové telefonní spojení pro ordinace v Chyňavě a v Hýskově od 1. 1. 2018
tel.: 607 072 688
ČESKÁ POŠTA Nižbor, Křivoklátská 108, 267 05 Nižbor (čerpací stanice BENOL)
Pondělí

6:30 – 11:00 a 14:00 – 18:00

Úterý

8:00 – 11:00

Středa

6:30 – 11:00 a 14:00 – 18:00

Čtvrtek

8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00

Pátek

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Cena vakcinace:
VZTEKLINA 100 Kč
Kombinovaná vakcína se vzteklinou - 250 Kč
Odčerv. tabletky: cena 1 tbl na 10 kg - 30 Kč.
UPOZORNĚNÍ - poplatek za psa na rok
2018 jsou majitelé psů povinni uhradit do
konce března 2018.

Sobota

8:00 – 10:00

Neděle

ZAVŘENO

p. Votruba

mob.: 723 046 309

Drobné změny v systému
separovaného sběru

Vodovody a kanalizace, a. s.

tel.: 311 747 123

Očkování psů proti vzteklině bude prováděno
v pátek dne 6. dubna 2018.
Stradonice na návsi
Nižbor na parkovišti
Žloukovice u hasičárny

15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16.00 - 16:20

V nejbližší době dojde k přesunutí kontejneru na textil za prodejnu COOP v Nižboru
a na uvolněné místo bude umístěn kontejner
na drobné elektrospotřebiče. Dále upozorňujeme občany, že během celého roku mohou
veškeré elektrospotřebiče (které jsou kompletní) bezplatně odevzdávat ve sběrném
dvoře společnosti AVE CZ (dříve Technické
služby Beroun) a nemusí tak čekat na termín
svozu nebezpečného odpadu. Od dubna bude
zkušebně zaveden sběr kuchyňských olejů
(bližší informace v následujícím článku).
Obecní úřad Nižbor
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tel. č.: 777 008 584
Odpadní vody
Vývozy zajišťují:

Nižbor se od dubna připojí k projektu „Stop lhostejnosti“

Projekt „Stop lhostejnosti“ pomáhá s řešením celorepublikového problému se zanášením kanalizací oleji a tuky. Přestože je zakázáno tyto látky vypouštět do kanalizace, děje se tak a zprovoznění zanesené kanalizace je pak velmi
nákladné. Občané budou moci přinášet přepálené oleje v PET lahvích
na místo, kde bude sběrná nádoba – popelnice s otvorem pro vhoz
PET lahve. Občané, kteří odevzdají tento olej, pomáhají významně
životnímu prostředí. Děkujeme.
Rozmístění sběrných nádob:
V Nižboru u nákupního střediska COOP a po zřízení svozového místa
i na parkovišti za restaurací Hotel Praha
Ve Stradonicích a Žloukovicích na návsi u kontejnerů u autobusové
zastávky

NIŽBORSKÝ LIST

Revize mostků a lávek

V návaznosti na aktuální téma týkající se stavu mostů a lávek, které veřejnost sleduje, sdělujeme, že obec nechává pravidelně provádět revize všech mostků a lávek, které má ve svém vlastnictví. Koncem roku jsme také zadali zpracování projektové dokumentace na generální opravu
lávky ve Stradonicích (zejména návrhu řešení mostovky na lávce).
Obecní úřad Nižbor

Oprava části
hřbitovní zdi

Rekonstrukce studánek na nižborském katastru

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten
úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znaven a žízniv trmácel krajinou. To
platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě,
a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou mnohého koutu naší
přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let.
V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, však význam
přírodních zdrojů vody pomalu zaniká. Po staletí udržované studánky pustnou, praménky
se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to
velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy.
Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje
vody (tedy praménky, studánky...), aby i ostatní věděli, kde třeba v nouzi nejvyšší nalézt
chladivé osvěžení…
Tolik z citace webu Národní registr pramenů a studánek.

V těchto dnech byla zahájena oprava části
hřbitovní zdi ve Stradonicích. Na tuto akci
obec získala dotaci z Ministerstva zemědělství ČR a práci provádí stavební firma FB
David & David s. r. o.
Obecní úřad Nižbor

V letošním roce by obec chtěla zdokumentovat studánky, které se na nalézají na katastru
obce. Proto od vás občanů uvítáme informace jakéhokoliv druhu, které se k tomuto tématu
vztahují a pomohly by k lepší dokumentaci jednotlivých studánek.
Některé studánky máme v plánu i zrekonstruovat. V současné době se dokončuje oprava
studánky u silnice z Nižbora směrem na Stradonice (za dětským táborem), dále je naplánovaná oprava tří studánek ve Žloukovicích.
Obecní úřad Nižbor

Vzpomínka na
štědrovečerní setkání

V roce 2012 pozvala rodina Posseltových
ze Žloukovic č. p. 56 občany na štědrovečerní setkání od 22 hodin před hasičskou zbrojnicí. Pobesedovat si tehdy přišlo po bohaté
večeři hodně místních i chatařů. Tato akce se
stala každoroční tradicí, a tak spoluobčané se
sešli v roce 2017 již pošesté opět v hojném
počtu a krátce se zúčastnila i starostka obce
Kateřina Zusková s manželem. Při podávání
svařáku se dobře diskutuje o všestranných radostech i starostech.
Rodině Posseltových je nutno poděkovat
za mimořádný počin, a nechť tato tradice vydrží po řadu dalších vánočních svátků.
Za občany Jaroslav Šturc
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Nová pec ve sklárně
V pondělí 22. ledna byla ve 13 hodin slavnostně požehnána páterem Petrem Bouškou
nová pec ve zdejší sklárně, která nese jméno
Rücklína.		
Rückl Crystal a.s.

FOTOSOUTĚŽ
2018

a těšíme se na vaše snímky
(termín uzávěrky bude pravděpodobně opět v září).

Téma letošní fotosoutěže si
zvolili soutěžící sami. Je jím
„LÁSKA“. Tak s láskou foťte

Psáno do březnového vydání
Nižborského listu dne 14. 2.
2018 na sv. Valentýna.

NIŽBORSKÝ LIST

Rozšíření integrace na železnici od 4. 2. 2018 – Rakovnicko a Hořovicko
Až o třetinu se zlevní lidem cestování na dalších železničních linkách ve Středočeském kraji. Od 4. února 2018 bude možné nově cestovat na Berounsku, Příbramsku, Hořovicku i Rakovnicku vlaky Českých drah také na jízdenky Pražské integrované dopravy. Do systému
se zapojí kromě osobních vlaků i rychlíky. Ve vlacích bude možné využívat jak předplatní kupony Pražské integrované dopravy, tak
nově i jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. Nejvíc ušetří ti, kteří dojíždí pravidelně.
denku PID do Prahy, mohli jste doteď využít
jen pomalejší osobní vlaky. Proto rozšiřujeme nabídku i o 19 rychlíků, které z Berouna
do Prahy v pracovní dny jezdí. A stejně tak se
zlepší cestování rychlíky v Příbrami, Jincích,
ve Zdicích, Hořovicích, Kařezu, Rakovníku
nebo třeba ve Stochově a Novém Strašecí.“

Rychlíkem na jízdenky PID
až do Rakovníka, Kařezu nebo Příbrami
Největší novinkou bude od 4. února možnost cestovat do těchto nových oblastí Středočeského kraje na jízdné Pražské integrované dopravy všemi rychlíky. Týká se to těchto
linek:
4 R16 (Praha – Beroun – Zdice – Hořovice
– Kařez)
4 R24 (Praha – Kladno – Stochov – Lužná
u Rakovníka – Rakovník)
V úseku Praha – Kladno jízdné PID v rychlících již platí, nově se od 4. 2. 2018 připojuje
na této lince do systému PID úsek Kladno –
Rakovník).
4 R26 (Praha – Beroun – Zdice – Příbram)
„Intenzivně jsme jednali s Českými drahami, abychom systém Pražské integrované
dopravy rozšířili do rychlíků i v dalších částech Středočeského kraje. Železnice je nepostradatelná v rychlém dojíždění do Prahy pro
desetitisíce lidí každý den,“ zdůrazňuje radní
Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.
„Jen z Berouna a jeho bezprostředního
okolí jezdí do Prahy každý den několik tisíc lidí. Pokud jste chtěli jet vlakem na jíz-

pro další cestující. Vidíme to třeba v Benešově, kde je možné rychlíky využívat na jízdné
Pražské integrované dopravy od dubna 2017.
Lidé si vždy velmi rychle najdou ten nejvýhodnější způsob cestování. Tímto opatřením
nejenže přinášíme cestujícím další možnost,
jak v rámci PID cestovat, ale zároveň jim tím
šetříme čas i peníze za jízdné a ve výsledku
nabízíme našim klientům větší komfort cestování. Proto nemám obavu, že by o to nebyl
na Berounsku nebo Rakovnicku zájem,“ dodává Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID.

Cestující ušetří
„Kromě toho, že je cesta rychlíkem do Prahy mnohem pohodlnější než autem nebo
autobusem, bude také pro řadu cestujících
nově levnější,“ doplnil ředitel Integrované
dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel
Procházka. „Především ve srovnání s klasickými traťovými jízdenkami ČD budou lidé
počítat úspory ve stokorunách měsíčně. Navíc na jednu jízdenku dojedou do Prahy a dál
na ni mohou přestoupit na tramvaje, metro
nebo autobusy. Bude to mnohem pohodlnější.“
Zapojení těchto rychlíků do systému
Pražské integrované dopravy ulehčí i dnešním osobním vlakům, které jsou především
ve špičkách velmi vytížené. „Předpokládáme, že řada cestujících využije nově rychlíky,
a tím se uvolní kapacita v osobních vlacích

ŽELEZNICE V PID

Nově také vlakem s jízdenkami PID
pro jednotlivou jízdu
V integrovaných osobních vlacích i rychlících např. na Berounsku a Rakovnicku lze
nově využívat také krátkodobé přestupní
jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. I ty jsou
často výhodnější než klasické jízdné ve vlaku, zvlášť v situaci, kdy cestující nemá slevovou kartu ČD. „Na řadě tratí Středočeského
kraje už je možné jízdenky PID pro jednotlivou jízdu využívat, nově se přidá dalších
sedm úseků,“ říká ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jakub Goliáš.
Pražská integrovaná doprava

090 Ústí n. L.

Trvalý stav ke dni 4. 2. 2018
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Roudnice n. L.-Bezděkov
Roudnice n. L. město
Roudnice n. L.-Hracholusky
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Litoměřice

Dobříň

090
096 R20
U4/S4

Ve stanicích a zastávkách, kde není možné označit
jízdenku PID, může cestující použít jízdenku PID jen
tehdy, pokud ji má již označenu zjiného dopravního
prostředku PID nebo z jiné železniční stanice PID
ajízdenka vyhovuje pro zamýšlenou cestu pásmovou
ačasovou platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle
platnéhotarifuželezničníhodopravce.
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S2
Dobrovíz-Amazon
S2 S22
Nymburk
město
R10
Lázně
Toušeň
S3
S15 Veltruby
Kladno-Ostrovec S5 R45 S45 Hostouň u Prahy S54
B PHA-Podbaba
R10 S9
Čelákovice zast.
R22 231
0 S41 PHA-Čakovice B S34
Lysá nad Labem
S51
Jeneč zast.
Kladno město
Hořátev
S12
R23
Čelákovice
091
PHA-Kbely B
Unhošť Pavlov Jeneč Hostivice
Čelákovice-Jiřina
0 PHA-Holešovice
S52
S5
S50
S2 S22 231
zast.
Sadská
060
B
B
0
P
Mochov
zast.
233
R10
PHA-Vysočany
S9
PHA-Satalice B
Mstětice
S54 120
120
R24
Blatno
R24 S5 R45 120
S24 Mochov
PHA Masarykovo nádr. P
R24 R45
0
B
Zeleneč
Rakovník zast.
u Jesenice
Třebestovice
Hostivice-U hřbitova 122
ín
Kolín-Zálabí
PHA hlavní nádraží P
161
S65
PHA-Libeň PHA-Horní Počernice
Zlič lky
011
R18 R19
R41 R9
S1 S7
S1
010
Hostivice-Litovice
Rakovník
HA- -Stodů ulka onice ahov íchovn.
Kolín Týnec
0
0
0
0
B
0
P
S65
S57
B PHA -Cib -Jin -Žv
S1 S7
m sev.
S
Chýně
PHA-Vršovice
Poříčany Radim
S41
A
A
Kolín místní nádr. R9 Hlízov n. L.
A
A
S53
0 PH PH PH
PH
S20
0
P
Chýně jih
0
0
Kutná Hora
Hluboký Důl
Chotutice
173 0 0
PHA-Strašnice
162
0
hl. n.
Rudná u Prahy
PHA-Kačerov P
B 0 0 S6 R26 PHA-Smíchov
zast. 0 PHA-Hostivař
Chroustov Červené Pečky
Kralovice
Kutná HoraVrbčany
u Rakovníka
Rudná zast.
PHA-Krč P
Chlum u Rakovníka
-Sedlec
235
PHA-Velká
012
0
Ratboř
S7
B PHA-Horní Měcholupy
Plaňany
Kutná Hora
PHA-Braník 0
Nučice
Chuchle
Lašovice
město
Plaňany zast.
S28
B PHA-Radotín PHA-Modřany zast. 0
Kořenice
Pustověty
B PHA-Uhříněves
S75 174
Kutná Hora
S8
Loděnice Nučice zast.
Žabonosy S11 014
Poličany
R17 S9 B PHA-Kolovraty
Černošice
předměstí
PHA-Komořany B S88
Malešov
Vráž u Berouna
Zalešany
171
R49
R26
S6
173
S18
Černošice-Mokropsy
Říčany
PHA-Zbraslav B 210
Bykáň
Bošice
Všenory
Beroun-Závodí
230
Chotouchov Týniště
Světice
Dolní Břežany-Jarov
Kouřim
013
Dobřichovice
Čáslav
171
Krasoňovice
Beroun
Bošice zast.
R16
Pučery
Strančice
Vrané nad Vltavou
R16
S7
S7
Bahno
Králův Dvůr
Toušice
Předbořice
Zásmuky
Králův Dvůr-Popovice
Mnichovice
Bečváry
Běleč
Měchenice
235
Skochovice
Zruč
Mirošovice u Prahy S9 R49
Drahobudice
Liteň
Stašov R16
Klínec
Zdice
R17
n. Sáz.
172
Davle
S70 S60
Bojov
S80
Hatě
Skuhrov
pod
Brdy
Senohraby
Praskolesy
221
014
Petrov-Chlomek
S76
Bojanovice 210
Libomyšl R26
S8
212
Chmeliště
Nesvačily
Čtyřkoly
Hořovice
Petrov u Prahy
Čisovice S88
S18
Lochovice
212
210
Pyšely
Uhlířské Janovice
Zruč
Cerhovice 170
Rymaně
Luka
pod
Medníkem
Rejkovice
Kácov zast. n. Sáz.
Čerčany
212 Kácov
S8
Kařez
Mníšek pod Brdy
Mitrov
Sázava
210
Jílové
u
Prahy
S9
S80 Vranice
Jince
Malá Hraštice
Samopše u Mirošovice
Nová Ves pod Pleší
Rataj n. Sáz.
Soběšín
Mrač
Plzeň
Bratkovice
Kamenný Přívoz
S88 210
170
Ledečko
Rataje n. Sáz. předměstí
R17
Rataje
Struhařov
200 S60
Benešov u Prahy
R26
Dobříčkov Rataje n. Sáz.
n. Sáz.
Český Šternberk zast.
Postupice zast.
Příbram
Rataje n. Sáz.-Ivaň
Bystřice u Benešova
Vysvětlivky:
S90 222 Městečko u Benešova
PHA = Praha
R17 S99 Lhota Veselka Malovidy Český Šternberk
automat na prodej jednotlivých jízdenek PID
Tomice
Domašín
prodej jízdenek PID v pokladně ČD (jen v její otvírací době)
Znosim
Březnice
Železniční stanice/zastávky a úseky železničních tratí:
200
Olbramovice Vlašim
Vrchotovy Janovice
Vlašim zast.
označení jízdenek PID na nástupišti (v prostoru stanice)
220
Voračice
Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Macků
označení jízdenek PID ve vlaku v označovači (vlakovou četou
Minartice
Votice Trhový Štěpánov
pouze ve vlacích nevybavených označovači)
223
Štětkovice
222
S98
bez možnosti označení jízdenek PID
Kosova Hora
Tábor
S76 – číslo linky S v PID
Sedlčany
s integrací PID (lze použít jízdní doklady PID)
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Kleneč

Tat
ce
Pe
čky
Ce
rhe
Ve nice
lim
No
vá
Ko Ves u
lín K
zas olín
t. a

Ko
sto
Ka mlat
me y n
nn . L
éZ .
bo
ží

Ho

ny

Kla

oča

Jin

PH Zbuz
A- an
Ř y
P ep
PH HA- oryje
A- Ho
Hlu lyn
bo ě
čep
y
ň

ice

ba

Ch

Pro
se

4
5

čni
c
Krh e
an
rás ice
tn
Týn . Sáz
ec .
n.
Sá
z.
Po Pece
říč
í n rady
.S
áz.
-Sv
ár
Po ov
říč
ín
.S

áz.

Do
bř
Sta íš
rá
Mo Huť
kro
vra
ty

ice
rad
Vše a
in
rdy
Viž v
dB
po
o
Os mice
sto
Ho uš
do y
Ra ětel
um

Ne

3

Č
Šti ernín
Zb pokl y
ras asy
lav
ice

y
rad e
oce ic
Ch zdon nice í
ě e n
Hv Zl Lště

2

V
Sa lkov
St me ec
Plu říbrn chov
Sá žiny á Sk
zav
ali
ce
az
ast
.

Tře

ní

tej
n

vn

Ře

Za
d

sko

rlš

Ka

Srb

1

My
slíč

uk
Niž ovice
bo
Hý r
sko
v

d

Žlo

Bro

čov

Kři
vo
Ro
k
zto K látu
ky řivo
Úje u K kl
zd řiv át
na okl
d Z át
Ra
čic
be u
en
č
ad Z nem
Be beč
rou no
nk
ou

Klu

ty
kla

ský

sto

Če

y

0
B

lat

Mě
ste
čko
u

Ny
mb
u
Ve rk hl
lké . n
.
Po Zbož S
dě í ví
b
d
Lib rady D nice
ym
ice
ok
n
ury
Ve . Cid
lký l.
Os
ek

Sta
rá
Bo
les
ov
lav
ice
L.Dv
orc
e
rad

Ot

n.

ice

šov

Hole

PHA
-

ad
ov
PH á
ARu
PH zyně
A-V
e
PH lesla
A- vín
D
P ejv
(Vl HA-B ice
tav ub
ská ny
)

vic
e-S

sti

o

dn

Kla

ozd
ě

lov

rov
ice

dn

o-R

P

Ro

me

2

1

Tuk

Ka

3

Lys
á

.V
lt.

Mi
nic
e

Kra

1

Lu
žn
Ře á u R
v a
No ničov kovn
vé
íka
Ry Str
nh aše
ole cí
c
Sto
cho
v
Ka
čic
e

éŽ
eh

Kra

.V
lt.-

lup
yn

ast
.

lan
yz

Zá
ko

2

aly
e
Úv
vic řed
no st
Klá ice
A- ov
PH Běch vice ice
A- ho ern
PH -Běc í Poč
A ln
PH -Do
A e
PH -Kyj
A
PH

ad
áp
ík z
vn
ko bná
Lu

Ra

nn

lup
yn

Zá
ko

lan
y

uk Vrbi
y v čan
Če y
chá
c
Krá Páleč h
lov Z ek
ice lon
u Z ice
Sla
lon
ný
pře Sla ic
dm ný
ěst
í

Klo
b

3

o
ice st
ov mě
bk e
Lo tovic
ra
Ne

4

7

6

5

4

ice
Úž by
ěru
vat
Ch

5

y
ěch

6

Zem

ice
vn
Olo e
c
ěři
um
Ne ost .
ý M Vlt
nn n.
me lup
Ka Kra ěves
u en
l
Zvo

7

095

Str
ašk
o
Mn v
etě
Cti š
ně
v
Ho es
rní
Be
Ve řkov
ice
V lva
Olo elká ry
vn Buč
ice ina
zas
t.

Lo
un
Lo y mě
un st
ys o
tře
d

Kostomlaty pod Řípem
Vražkov
Bříza obec U21

114
Lovosice

Velk
ý
Měln Borek
Hle ická Vr
ďse utic
e
Lh be
zasottka u
. Mě
l.

126
Most

114
Postoloprty

6

7

172 – číslo tratě (dle knižního jízdního řádu)

strana 4

bez integrace PID (nelze použít jízdní doklady PID)

220

www.pid.cz

NIŽBORSKÝ LIST

Usnesení Zastupitelstva obce Nižbor
ze dne 11. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 14/2017 – bod 3
a příloha č. 2 zápisu.
n Návrh rozpočtu obce na rok 2018, který je
vytvořen jako schodkový s tím, že zvýšené výdaje budou financovány z finančních prostředků
na účtech obce z roku 2017. Rozpočet je schválen v paragrafovém členění, kdy závaznými
ukazateli jsou paragrafy – bod 4 a příloha č. 3
zápisu.
n Opakované přijetí revolvingového úvěru
ve výši 2 mil. Kč na období jednoho roku - bod
5 zápisu.
n Změny ve schvalování rozpočtových opatření – bod 6 a příloha č. 4 zápisu.
n Vypsání výběrového řízení na obsazení místa
ředitele ZŠ Nižbor – bod 7 b zápisu.
n Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Sluníčko, která řeší rozšíření o školní jídelnu – výdejnu, která je umístěna na adrese Školní č.p. 25,
267 05 Nižbor – bod 7 c zápisu.
n Místní akční plán rozvoje vzdělávání včetně jeho obsahových části pro území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Beroun –
bod 7 d zápisu.
n Optimalizaci koncepce v oblasti odpadového hospodářství včetně nastavení nové kvality
služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající
optimalizace smluvních vztahů obce s poskytovateli služeb odpadového hospodářství, včetně
realizace zadávacího řízení na výběr nového
poskytovatele (veřejná zakázka) a případného
ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli služeb – bod 8 c zápisu.
n Účast Obce Nižbor ve sdružení zadavatelů
pro účely společného zadávání ve smyslu § 7
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) a dále
souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 7 odst. 2
ZZVZ – bod 8 d a příloha č. 5 zápisu.
n Uzavření smlouvy se společností ARCH consulting s.r.o., sídlem: 130 00 Praha 3, Lucemburská 2136/16, IČ 28779479, o zabezpečení
koncepce odpadového hospodářství – bod 8 e
a příloha č. 6 zápisu.
n Záměr pořízení nového územního plánu obce
Nižbor, kdy pořizovatelem tohoto územního
plánu bude MěÚ Beroun a pověřeným zástupcem k jednání s pořizovatelem za obec bude
starostka K.Zusková. Realizátorem nového
územního plánu bude vítěz vzešlý z výběrového řízení – bod 9 c zápisu.
n Podání žádostí o dotace na akce uvedené
v bodě 10 c zápisu.
n Vypsání výběrových řízení na akce uvedené
v bodě 10 e zápisu a výběr nejvhodnější nabídky dle podmínek uvedených v bodě 10 e zápisu.
n Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
v souladu se zákonem č. č. 99/2017 Sb. s platností od 1.1.2018 tak, jak je uvedeno v bodě 11
zápisu: člen zastupitelstva – bez nároku na odměnu, člen rady – 1.015,- Kč/měsíčně, neuvolněný místostarosta – 9.515,- Kč/měsíčně.

n Odprodej obecního pozemku p.č.610/4,
ostatní plochy o výměře 59 m2 v k.ú. Stradonice
za celkovou cenu 5.900,- Kč – bod 13 a zápisu.
n Odprodej části původního pozemku p.č.
512/1 (dle vyhotoveného GP se jedná o nově
vzniklý pozemek p.č. 512/12, ostatní plochu
o výměře 55 m2) v k.ú. Žloukovice za celkovou
cenu 5.500,- Kč – bod 13 b zápisu.
n Odpis nedobytných pohledávek uvedených
v bodě 15 a příloze č. 7 zápisu.
n Dodatek č.2 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti obcí Nižbor a Hýskov se společností ARRIVA Střední
Čechy s.r.o. – bod 16 a zápisu.
n Zařazení obce Nižbor do společného výběrového řízení pořádaného Středočeským krajem
týkajícím se zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje prostřednictvím IDSK – bod
16 b zápisu.
n Úhradu členských příspěvků do MAS Mezi
Hrady a Mikroregionu Hudlicko na rok 2018
dle podmínek uvedených v bodě 18 zápisu.
n Navržené řešení týkající se zajištění služeb
Pošty Partner tak, jak je uvedeno v bodě 19
a příloze č. 11zápisu.
n Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. č.
EP-12-6002494/01 a EP-12-6017104/01 – bod
20 zápisu.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
n Starostku obce K. Zuskovou k jednání o revolvingovém úvěru a podpisu smlouvy s KB
a.s.- bod 5 zápisu.
n Starostku obce Kateřinu Zuskovou v souladu
s bodem 8 f zápisu k realizaci veřejné zakázky,
jakož i k veškerým úkonům obce, jakožto zadavatele s tím souvisejícím nebo na to navazujícím, s výjimkou:
n Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky
n Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na realizaci veřejné zakázky.
Zastupitelstvi obce nesouhlasí
n s žádostí o odprodej části obecního pozemku p.č. 504/2, ostatní plochy v k.ú. Stradonice
u Nižboru – bod 14 c zápisu.
Zastupitelstvo obce doporučuje
n žadateli o odprodej části obecního pozemku p.č. 504/2, ostatní plochy v k.ú. Stradonice
u Nižboru situaci řešit dle podmínek uvedených
v bodě 13c zápisu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2018

Kučerová Zdeňka
Votrubová Dana		
Lukešová Danuška
Vackova Lena		
Lettl Květoslav		
Kavlík Milan		
Klimovič Jan		
Růžička Zdeněk		
Houška Karel		
Andělová Věra		
Netolička Cyril		
Hrachovec Stanislav
Hrdličková Antonie
Malá Danuše		
Holá Jaroslava		
Krátká Lidmila		
Krubnerová Iva 		

75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
80 let
70 let
85 let
80 let
75 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
70 let

Od letošního roku členové Sboru pro
občanské záležitosti osobně chodí gratulovat jubilantům dožívajícím se 80,
85, 90, 95, 100 a více let. Ostatní jubilanti obdrží písemné blahopřání.

Pozvánky na zájezdy
SLATIŇANY A VESELÝ KOPEC
Obec Nižbor pořádá zájezd do SLATIŇAN
dne 29. května 2018. Program: prohlídka
zámku, exkurze v hřebčíně, oběd v restauraci
U Zámku, skanzen „Veselý kopec“ u Hlinska.
Odjezd od sklárny Rückl v 6 hodin. Přihlášky
u paní Jitky Bornové (tel. 723 813 201).

NATÁČENÍ VŠECHNOPÁRTY
Obecní úřad Nižbor připravuje na 4. června
2018 zájezd do Dejvického divadla na natáčení
Všechnopárty, podrobnosti budou včas upřesněny. Bližší informace u paní Jitky Bornové.

My tři králové…

Prvních čtrnáct dní nového roku proběhlo pro Farní charitu ve znamení Tříkrálové sbírky.
Jedná se o největší dobrovolnickou sbírku, do které se letos aktivně zapojily i děti
ze ZŠ Nižbor. Šikovným koledníčkům se podařilo do tří kasiček vybrat neuvěřitelných 9 920 Kč, za což jim velmi děkujeme. Poděkování patří obci Nižbor, která tradici
tříkrálového koledování podpořila, a i všem, kteří otevřeli svá srdce a dlaně a přispěli
jakoukoli částkou na potřebné. Celková částka vybraná na Berounsku převýšila loňský
rekord a vyšplhala se na 162 829 Kč. Vybrané peníze půjdou na podporu seniorů – klientů
Pečovatelské služby Charity Beroun.
Tereza Houšková, Farní charita Beroun
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Krátce z Mateřské školy Sluníčko
Zápis do mateřské školy
Zveme vás k zápisu do mateřské školy
na školní rok 2018/2019, který se uskuteční
ve čtvrtek 3. května 2018 od 13 do 16 hodin
v budově MŠ „Sluníčko“ Nižbor, Školní 119.
S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský
průkaz rodičů. Při přijímání mají přednost
děti s trvalým bydlištěm na území obcí Nižbor, Stradonice, Žloukovice. Těšíme se na vás!
Předškolní vzdělávání v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě,
které do začátku školního roku dovrší pěti
let. Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění
povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné
třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný
zástupce rozhodne pro individuální plnění
povinného předškolního vzdělávání, musí to
písemně oznámit mateřské škole, do které je
jeho dítě zapsáno. K zápisu se tedy dostavit
musí.

n Na vánoční návštěvě u Osmanyho Laffity.

Co bylo
Naše tradiční předvánoční představení
proběhlo letos na novém místě – v krásném
sále hotelu Praha. Přijelo k nám divadlo Krab,
n I děti v mateřské škole sledovaly zimní olympiádu a vyrobily si vlastní lyžaře.
prohlédly rohy a parohy, ale mohly si na ně
i sáhnout a potěžkat si je. Vyzkoušely si, jak se
přivolává zvěř různými vábničkami, a nakonec hledaly dalekohledem „zvířata“ na školní
zahradě.
Minulý týden jsme se jeli rozloučit s krásným představením do pražského divadla Minor. Okouzlující představení Pejsek a kočička
podle knihy Josefa Čapka dospělo k derniéře
a jsme tak poslední, kdo jej navštívil. S pejskem a kočičkou se však neloučíme, ke krásné
knize se budeme vracet stále znovu.

které sestavilo pásmo z nejznámějších koled,
a vznikl tak Vánoční příběh. Děti si zazpívaly koledy s doprovodem akordeonu, kytary
a perkusních nástrojů, dozvěděly se něco zajímavého o vánočních tradicích a potom už
jsme se všichni těšili domů na opravdové Vánoce.
Rok 2018 začal teprve nedávno, ale už
máme spoustu nových zážitků. Pan revírník
Šebek z Lesů ČR – Křivoklát přijel za dětmi
s mimořádně zajímavou přednáškou a interaktivním programem o tom, jak žije les v zimě
a jak mu lidé pomáhají. Děti se dozvěděly,
jak se zakrmuje zvěř, na vlastní oči si nejen
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Co bude
Již za pár dní se mateřská škola změní
v biochemickou laboratoř, kde se děti budou moci samy pustit do vědeckých pokusů. Moc se těšíme na objevování krás
přírodních věd! Jako největší akce druhého
pololetí nás čeká i mimořádné představení
v prostorách Hudebního divadla v Karlíně
– Humperdinckova opera Jeníček a Mařenka v režii Matěje Formana a samozřejmě
spousta dalšího.
Kolektiv MŠ Sluníčko

NIŽBORSKÝ LIST

Nový rok v základní škole
Po sladkém lenošení během vánočních
svátků nastal leden nového roku, tradiční čas
učení a pilování školních známek. Jediným,
zato však velmi úspěšným zpestřením tohoto
období byla Tříkrálová sbírka, na kterou se
dne 5. ledna vypravila školní družina. Děti
si v rámci příprav na tuto akci sami vyrobily
koruny a někteří si přinesly kostýmy, s jejichž
přípravou ochotně pomohli rodiče. Nižborští
občané projevili velikou štědrost a ocenili
průvod našich školáčků neuvěřitelnou sumou
– bylo vybráno celých 9 940 Kč. Tímto ještě
jednou všem velmi děkujeme!
Pololetní vysvědčení je již rozdáno. Družinové děti dostaly za vysvědčení odměnu
v podobě loutkohereckého představení s názvem Veselý vláček v podání skupiny Zalezlíci, která nás pro velký úspěch navštívila již
podruhé.

Začátek nového pololetí proběhl v nižborské škole ve znamení vitamínů z teplých
dalekých krajů. Víte například, jak vypadá
a chutná čerimoja? Firma Bovys, dodavatel
ovocných a zeleninových svačinek do naší
školy, nám připravila a dodala bedýnky
s méně známými druhy exotického ovoce.

Děti si vše prohlédly, pročetly, prozkoumaly,
nakrájely a nakonec ochutnaly.
Velkou solidaritu pak projevili děti a především jejich rodiče při sbírce, kterou jsme
zorganizovali na pomoc pejskům z odhalené
množírny psů v Kamenicích, kde pejsci žili
ve strašlivých podmínkách. Všechny darované psí věci a pomůcky putovaly přes berounské studio Kala do Depozita Beruška, které
se ujalo většího množství pejsků z této kauzy.
Za pejsky děkujeme vám všem, kteří jste přispěli!

Sport je pro děti činnost důležitá a prospěšná. Ačkoliv nám teče řeka přímo „pod
nosem“, počasí posledních let bohužel neumožňuje užívat si ledových radovánek
na bruslích pod širým nebem. Aby se všichni
naučili bruslit, vyráží každý čtvrtek v průběhu měsíců únor a březen autobus se 3., 4.
a 5. třídou směrem k berounskému zimnímu
stadionu, kde se tomuto sportovnímu umění
děti učí pod vedením zkušených bruslařských
trenérů.
Školní družina nezahálí a pro děti je nachystána stále spousta aktivit. Celoroční hra
Cesta kolem světa pokračuje každé úterý
a pomáhá v dětech posilovat obratnost, rozvíjet tvořivost i získávat nové vědomosti. Pravidelné vycházky do okolí se konají za každého
počasí v každém ročním období a umožňují
dětem vytvářet pozitivní vztah k pohybu,
k přírodě i ke svému bydlišti. Pondělky jsou
pak nadále pravidelně věnovány zájmovým
rozmanitým činnostem od výtvarné výchovy
přes zpívání až po hravou angličtinu. Konec
února bude ve znamení další velké a velmi
oblíbené akce – děti čeká maškarní karneval. Tak už chystejte masky, ať nám to k jaru
všechno pěkně utíká!
Pedagogický sbor ZŠ Nižbor

Světový den ledvin
opět v Berouně
Ve čtvrtek 8. března se uskuteční Světový den ledvin, který každoročně upozorňuje
na onemocnění ledvin a nutnou prevenci v této
oblasti. K letošnímu ročníku se opětovně připojily berounská Dialýza a.s., společnost Kompletní péče s.r.o., která provozuje nefrologickou
ambulanci a nabízí služby domácí zdravotní
péče a nově domácí hospicové péče, a také Medicentrum Beroun s.r.o.
V prostorách Medicentra Beroun spol. s r. o.
bude od 9:00 do 11:00 možné si nechat udělat
jednoduché vyšetření, tzv. screening, a odhalit
případné problémy s ledvinami či zvýšené riziko onemocnění. Každý z účastníků obdrží
výsledek ihned na místě a následně je mu doporučen další postup.
Tématem letošního ročníku jsou ledviny
a ženské zdraví. Důvodem je momentální situace, kdy každé osmé úmrtí ženy na světě souvisí
s onemocněním ledvin. „Ohrožení onemocněním ledvin se týká každého z nás bez ohledu
na pohlaví. Nicméně komplikace močových
cest bývají u žen častější,“ vysvětluje primářka
Dialýzy a.s. Magdaléna Mokrejšová.
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Stolní tenisté v krajském
přeboru v jubilejní sezóně

Masopustní průvod ve Stradonicích
Byl hezký po všech stránkách. Pod stradonickou lávkou předala 10. února starostka
obce Kateřina Zusková slavičům klíč od masopustního reje a průvod se vydal na pouť
od chalupy k chalupě, pěkně podle lidové
tradice – s principálem, medvědem, klaunem,
smrtkou, harmonikářem, slaměnou vílou, četníkem a s vozíkem plným dětí. Snímky doka-

zují, jak si všichni – děti i dospělí – dali letos
záležet na přípravě masek. Bylo jich hodně.
Těch tradičních, ale i nových, originálních,
neokoukaných. Hostitelé vítali příchozí před
vraty, na zahrádce, na dvorku vždy velmi
štědře – děti sladkostmi a teplým čajem, dospělé dalšími pochoutkami a tradiční kořaličkou. Při harmonice se zazpívalo, hospodyním
a hospodářům se popřálo hlavně zdravíčko.
Medvěd, principál a klaun nabízeli svou náruč k čestnému tanečku. Průvod nekončil
před vraty poslední navštívené chalupy, ale
zamířil na stradonickou náves, kde zpívání,
tancování, a hlavně hodování pokračovalo.
Tekutého i smaženého mlsání byly plné stoly.
Vyhodnotily se nejnápaditější masky, děti se
projely na poníku. Masopustní pohoda vydržela až do odpoledne. Všem, kdo se o ni přičinili, patří velké uznání a dík.
Jan Lukeš

Již desátou sezónu hrají stolní tenisté Sokola Nižbor v krajském přeboru II. třídy. Pro
letošní rok nastupují k zápasům s cílem nejvyšším - postoupit do vyšší soutěže (krajského přeboru I. třídy). Je škoda, že vítěz nepostupuje přímo, ale po skončení základní části
(22 kol) se první čtyři týmy utkají v play-off
o postup. Soupiska A mužstva pro letošní sezónu je: M. Kovanda, D. Rujder, P. Rákosník,
J. Šturc, M. Šmíd a J. Pech. Po 16 odehraných
kolech je Nižbor v čele soutěže s obrovským
náskokem 9 bodů na druhé Slaný.
Nižborské „béčko“ hraje okresní přebor I.
třídy s cílem pro letošní rok - skončit v horní
polovině tabulky. Na soupisce jsou hráči M.
Šmíd, J. Pech, P. Hakl, T. Homolka, Z. Sedmík, J. Dvořák, J. Frühauf a Z. Čuda. V tabulce je Nižbor B šest kol před koncem na lichotivém čtvrtém místě.
J. Šturc

Rozlosování SK Nižbor
So 24. 3. od 15:00

Nižbor - Komárov B

Ne 1. 4. od 10:15

Cembrit Beroun - Nižbor

So 7. 4. od 16:30

Nižbor - Libomyšl

So 14. 4. od 16:30

Nižbor - Žebrák

So 21. 4. od 17:00

Nižbor - Hudlice

So 28. 4. od 17:00

Nižbor - Cerhovice B

So 5. 5. od 14:00

Březová - Nižbor

So 12. 5. od 17:00

Nižbor - Zaječov

So 19. 5. od 17:00

Všeradice - Nižbor

So 26. 5. od 17:00

Nižbor - Loděnice B

So 2. 6. od 14:00

Chaloupky - Nižbor

So 9. 6. od 17:00

Nižbor - Svatá

Ne 17. 6. od 17:00

Mořina - Nižbor

Správa CHKO Křivoklátsko posiluje tzv. „zpravodajskou a strážní“ službu
O tom, že Křivoklátsko s hlubokým, kaňonovitým údolím řeky Berounky je v rámci
České republiky i Evropy unikátní přírodní
oblastí snad není potřebné se příliš rozepisovat. Za celá staletí si vysloužilo řadu obdivných názvů a šlechetných přirovnání (např.
„krajina králů“ či „přemyslovský královský
hvozd“). Získalo i řadu ocenění a ochranných
statutů (např. biosférická rezervace UNESCO
/jako součást programu „Man and Biosphere“/, chráněná krajinná oblast nebo ptačí
oblast v rámci soustavy Natura 2000 /slouží
k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených živočichů, rostlin a přírodních stanovišť
na území Evropské unie/). Potřebné však je
si tyto skutečnosti připomínat a především
– chránit je. S ohledem na přírodu a krajinu
jako takové, s ohledem na nás samotné a budoucí generace, které přijdou po nás.
Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko se sídlem ve Zbečně, jejímž posláním
je ochrana všech hodnot zdejší krajiny a vytváření vyváženého a harmonického život-
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ního prostředí, proto na území Křivoklátska
na základě Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny posiluje činnost tzv. „zpravodajské a strážní“ služby, jejímž úkolem je mj.:
• evidovat informace o daném území, včetně
informací o přírodě a její ochraně
• dodržování předpisů o ochraně přírody
a krajiny
• kontrola dodržování stanovených podmínek, povolených a nepovolených aktivit
(např. projevů poškozování živé i neživé přírody a krajiny, vjezdu motorových vozidel
bez povolení /vč. motocyklů a čtyřkolek/,
stanování, rozdělávání ohně, provozování
ohňostrojů, zakládání a provozování skládek,
odhazování odpadků aj.)
• monitoring návštěvnosti lokalit
• doporučování vhodných turistických tras,
osvětová, příp. průvodcovská činnost
• pomoc a rada při řešení situací, do kterých
se návštěvník CHKO může dostat.
Pro regiony obcí Žloukovice, Nižbor,
Stradonice a Zdejcina je osobou určenou

pro výkon této činnosti (z pověření správy
CHKO Křivoklátsko se sídlem ve Zbečně)
Ing. Zdeněk Mahler, Stradonice. V případě,
že občané daných obcí budou mít informace
a podněty, týkající se ochrany přírody a krajiny dané části Křivoklátska, mohou se obracet
na mahler@zdenekmahler.cz.
Ing. Zdeněk Mahler

Michal Hrůza & kapela hrůzy

V rámci tour k nové desce Sám se sebou
vystoupí v Kulturním domě Plzeňka Michal
Hrůza & kapela hrůzy. Koncert se uskuteční
20. dubna od 20:00. Vstupenky si můžete již
nyní zakoupit v předprodeji v MIC.

Nižborský List

Pověsti
z Hradiště
Jednoho dne, když opat Eman Mac Šulc
sloužil mši v klášterní kapli na Zdejcinském
hřbetu, po modlitbách za ním přišlo několik
noviců a pravili: „Stalo se něco podivného,
co bys měl vidět otče“. Zavedli ho do malé
zakouřené chýše, která stála u zdi kláštera,
a ukázali na muže, jenž spal v koutě na snopech slámy. Vypadal jako keltský válečník
z dávných dob. Jeho údy byly větší a postava mohutnější než kteréhokoli zdejšího muže,
a přece měl vlasy a vousy bílé a tělo stářím
schýlené. Na boku měl veliký meč s širokou
bronzovou čepelí a zdobeným jílcem. O stěnu
byl opřený dlouhý oštěp s těžkou bronzovou
špicí a štít z tlusté kůže s bronzovými žebry.
Na zemi u lůžka ležela veliká válečná přilbice
z kůže vyztužené bronzem. „Odkud přišel ten
muž?“ ptal se opat a mniši mu řekli, že prý se
vynořil z ranní mlhy na velikém, bílém koni
a nabídl vesničanům, že jim pomůže odvalit
balvan, který vyorali na klášterním poli a se
kterým ani čtyři muži nedokázali pohnout.
Podal jim tlustý provaz, a když ho uvázali kolem kamene, obtočil druhý konec kolem sedlové hrušky a popohnal hřebce. Kůň zabral,
ale vtom praskl sedlový řemen a sedlo i s bojovníkem sklouzlo na zem. V tu chvíli byli
ohromení vesničané svědky veliké proměny.
Až do tohoto okamžiku vypadal jako hrdina ze
starých mýtů v rozkvětu sil, ale když se zvedl
ze země, byl takový jako nyní. Šedovlasý starý muž, sice silnější než kterýkoli z nich, ale
už pořádně v letech. Od té chvíle neřekl ani
slovo a v chýši, kam ho zavedli, ležel s tváří
obrácenou ke stěně. Mac Šulc měl dojem, že
už slyšel o válečnících, jako je tento, i o tom,
že v pohanských dobách žili v hradišti nad
řekou. Rozhodl se proto, že do chatrče vstoupí, muže probudí a položí mu několik otázek.
Položil bojovníkovi ruku na rameno a jemně
jím zatřásl.
„Jsem Mac Šulc, představený zdejšího
kláštera a sloužím Ježíši Kristu. Pod jakým
jménem znají tebe, bratře?“ otázal se. Muž
se váhavě obrátil. Dlouho hleděl na mnicha,
než odpověděl: „Jsem Roman Mac Skamene. Jsem velitelem osobní stráže vládce oppida, Stradona,“ odpověděl dunivým, ale
smutným hlasem. Opat s úžasem pohlédl
na starého válečníka. „Slyšel jsem pověsti
o Stradonovi a jeho družině,“ řekl, „ale je
to už víc než tisíc let, co žili v Oppidu nad
Starou řekou.“
„Pak je to tedy pravda,“ zašeptal válečník. „Všichni jsou už mrtvi a já jsem poslední
ze Stradonovy družiny.“ Hlas se mu zlomil
a na dlouhou dobu se pro pláč odmlčel. Mac
Šulc, který sám pocházel z keltského národa,
mu raději ani nevyprávěl, jak půl století před
narozením Krista se přes pohraniční hory
převalila vlna germánských hord a pálila jed-

n Letecký pohled na hradiště nad Stradonicemi. Foto: www.archeologickyatlas.cz
no oppidum za druhým. Trosky pevnostních
měst dávno zarostly lesem. Starý Kelt posléze
zvedl hlavu a žádal:
„Rád bych věděl vše o této době, ve které
jsem se ocitl, neboť všechno vypadá úplně jinak, než když jsem tu žil.“
„Rád ti o této době všechno povím,“
řekl Mac Šulc, „ale nejprve bych rád slyšel
od tebe, kde jsi žil celé tisíciletí a jsou-li tvoji
druhové opravdu mrtví.“
„Dobrá, poslyš tedy,“ pravil Mac Skamene smutně a vyprávěl o oppidu a dobách,
kdy vládl Stradon. Vyprávěl i o tom, jak on
sám na lovu v lesích za řekou pronásledoval
stříbrnou laň, která se změnila v krásnou
ženu, do které se hned zamiloval. Jak potom zmizela, ale jednou v noci se pro něho
vrátila, kouzlem ho vyzvedla na hřbet hřebce bílého jako mléko a jeli spolu do čarovné
země k jejím lidem. Rychlejší než vítr v jarní
bouři byl ten kůň, uháněl s nimi mezi oblaky
a kolem hvězd na noční obloze. „Tam, v tom
nádherném světě, jsem přebýval, viděl mnoho divů a zdálo se mi, že uplynul jediný rok,
který jsem strávil s líbeznou Renatou. Pak
za nějaký čas se mi zastesklo po Stradonovi
a mých druzích a rostla ve mně touha znovu je uvidět. Renata na mne smutně pohlédla a kázala sloužícím, aby osedlali hřebce.
Vidím, řekla, že tě tu už neudržím. Pamatuj
však, až se vrátíš domů, nesestupuj z koně,
protože dotknou-li se tvé nohy země, už nikdy
mne neuvidíš, nikdy se nebudeš moci vrátit
sem, do země mládí!“ Starému bojovníkovi
skanula slza. „A tak jsem sedl na sněhobílého
hřebce a vracel se cestou, kterou mne vedla
tehdy v noci. Konečně jsem uviděl řeku, lesy
a kopce mého dětství. Ale všechno bylo nějak
jiné. Kopec, na kterém stávalo oppidum, byl
porostlý starým hvozdem, jako by pevnost nikdy nebyla. Kůň se nedotýkal země, vznášel se
nad vrcholky stromů. Všude jsem hledal valy,
palisádu, hledal jsem Stradona a své druhy.

Dlouho jsem bloudil po známých i cizích
krajích a mnohokrát přes řeku přeletěl. Pak
jsme se unaveni snesli na kopec, kde stojí tvůj
dvorec, a náhodou jsem se dotkl země. Do té
doby mladý a silný, v tu chvíli jsem se stal
takovým, jakého mne vidíš. A bílý hřebec se
otočil, žalostně zaržál a odcválal. Věřím, že
na místo, kde na něho čekala moje Renata.
Takový je můj příběh,“ řekl Roman Mac Skamene a očima plnýma slz se díval do země.
Opat dlouho seděl a mlčel. Přemýšlel o všem,
co slyšel. Pak pozval Kelta do klášterního
prefektáře, aby se o něho mniši – kuchaři postarali. Po čase opat přikázal jednomu z klášterních písařů, aby odložil práci na překladu evangelia do keltského jazyka a namísto
toho se ujal sepisování pověstí o oppidu nad
řekou Mží, vládci Stradonovi a válečnících
Kulatého stolu, o osudech palisádového města na vrchu Hradiště. Eman Mc Šulc, než se
stal opatem, vedl asketický život v poustevně
na Zdejcinském hřbetu. Šeptalo se o něm,
že má dar od Boha – vidí, co přijde. Občas,
po večerních modlitbách, si v cele dá šňupeček myrhy, ze které mniši vaří kadidlo. Když
ji zapije hltem mešního vína, vidí ve snech
budoucnost. Vidí se, jak stojí před oltářem
klášterní kaple a káže řeholníkům: „… vidím
spolek malý sic, leč sláva jeho hvězd se bude
dotýkati,“ pronáší velebně. Další nádech kouře z kadidelnice a pokračuje: „Keltské báje
jako v zrcadle odráží se ve snech členů stradonického spolku Oppidum. Každý má v mýtech avatara stejného jména, který špičkou
svého meče sráží vrcholky hor, přibodne svým
oštěpem slunce nad západním obzorem, když
bitva ještě zuří, a pak znaven po boji mocným
dechem sfoukne hvězdy z noční oblohy, aby
spal ve tmě! Na členy klubu, který existuje už
23. rokem, by se nemělo zapomenout, nemáli se zapomenout na historii kraje, který tak
milovali. Amen.“
Franta Mc Kellner
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n Běh Berounkou

Činnost Klubu přátel Žloukovic
Činnost Klubu lze zařadit do tří základních
kategorií, a to obecně prospěšné práce na zvelebení obce a okolí, dále naše sportovní a recesní
akce a účast na veřejných programech jiných institucí. Následuje přehled činnosti Klubu tak, jak
akce postupně probíhaly.
Vítání nového roku je každoročně příležitost
pro první setkání členů v novém kalendářním
roce a při té příležitosti se draží dárky, které si
obdarovaní nepřevzali od Mikuláše. Nekoná se
prvního ledna, ale některou blízkou sobotu v lednu a připíjí se na úspěchy v novém roce.
První sobota v únoru je každoročně vyhrazena lyžařskému závodu o Zlatou lyži Žloukovic.
Nikomu nevadilo, že bylo málo sněhu, lyžařský
závod totiž proběhl na ledě částečně zamrzlé
řeky Berounky a byl pojat jako biatlon.
V polovině dubna se konala výroční valná
hromada Klubu, na které se hodnotila činnost
předešlého roku, byla podána zpráva o hospodaření, byli přijati noví členové a schválen plán
práce na rok 2017. Po skončení schůze proběhla
oblíbená retro diskotéka, kde se zavzpomínalo
na naše mládí za zvuků oblíbených starých písní.
Na konci dubna proběhlo první zvelebení
obce, brigáda, při které účastníci vyčistili břeh
řeky u brodu od náletů, vrb a křoví, vysbírali
a odvezli odpad, který se v křoví nahromadil
vinou nezodpovědných občanů. Část získaného
dřeva byla použita na stavbu hranice pro oblíbené pálení čarodějnic. Posledního dubna se sešli
členové Klubu u této hranice, kterou opatřili
téměř pravou čarodějnicí, a zapálili ji a u ohně
poseděli a zavzpomínali.
Na počátku května se na parkovišti za hasičárnou konala tradiční prakiáda za vysoké
účasti asi čtyřiceti střelců, kteří soutěžili o zlatou medaili ve střelbě prakem. Celé akci vládla
dobrá nálada.
26. května odstartovaly velké přípravy
na pořádání staročeských retro májů. Retro
proto, že naše mládež není schopna v obci pořádat žádnou podobnou akci, tak se jí musela
chopit starší generace mužů a žen, aby se ně-
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které staročeské tradice znovu oživovaly. Byly
nařezány májky, přivezen král z lesa, naše ženy
je ozdobily. Ozdobený král byl v předvečer konání májů vztyčen na tradičním místě, jako před
mnoha lety, a pod rouškou noci muži roznesli
k domům májovnic připravené ozdobené májky. Následujícího dne vypuklo veselí, májový
průvod za doprovodu orchestru Bedřicha Paura
nejprve uctil památku padlých hrdinů první světové války a poté začal procházet postupně obcí
ke každému májkou označenému domu. Průvod nakonec došel zpět ke králi, kde májovníci
zatančili nacvičené tanečky, poté byl vydražen
král, poražen a vydražitel byl na něm odnesen
část cesty směrem k domovu.
Hned následující sobotu byl plánován výlet
do okolí. Teplota přes 30 stupňů nás nasměrovala pouze do údolí Slupnice, kde bylo vedro
přijatelnější, trasa byla zkrácena jen na příjemnou procházku lesem.
Někteří členové Klubu se nemohli dočkat
Vánoc, a proto se Štědrý den tentokrát konal
již 24. června. Před hasičárnou byl postaven
dlouhý stůl se slavnostním bílým ubrusem,
na něm za zvuků vánočních koled voněly řízky,
bramborový salát, vánoční cukroví, nechyběly
větvičky, svíčky a samozřejmě ani ozdobami
nazdobený vánoční stromeček, pod kterým
bylo plno dárků. Někteří se dostavili v zimním
oblečení i s lyžemi a sáněmi.
V polích nad obcí U Křížku se již podruhé
konala příjemná akce, kolektivní snídaně v trávě. Každý přišel oblečen tak, jak obvykle vstává
a snídá, přinesl si své oblíbené ranní pochutiny,
aby u Křížku vykonal svůj ranní rituál. Smažila se vajíčka, ohřívala polévka, zakrajovalo se
uzené maso, vařil se čaj, káva, kakao. Každý
co má ráno nejraději. Nechyběly ani křížovky
a knížky. Snídaně trvala celé dopoledne.
Historicky nejstarší akcí je Běh Berounkou,
který se koná každoročně pravidelně prvou sobotu v srpnu. V maskách se dostavila početná
řada vodoběžců, kteří vyrazili průvodem s doprovodem hudby podél řeky proti proudu, aby

tam vstoupili do řeky a postupovali zvolna řekou po proudu k mostu. Odtud byl odstartován
vlastní recesní závod končící před brodem.
Nejrychlejší závodník byl odměněn pohárem
vítěze.
V polovině srpna po ranním zhoršení počasí
byl jeden raft a 11 kanoí dopraveno do Branova, kde se účastníci stali vodáky a sjížděli odtud
řeku Berounku do Žloukovic s četnými zastávkami s výhledem na krásnou přírodu údolí Berounky. Při této akci hasiči měli možnost nacvičit ovládání lodě při záchraně občanů a majetku
v případě povodně.
Velmi hojně navštěvovanou akcí je loučení
s létem konané před koncem prázdnin. V podvečer se sešlo mnoho dětí i dospělých, aby se
zúčastnili slavnostního zakončení prázdnin. Pro
děti byly připravené soutěže, drobné dárky a ohniště, kde si každý mohl opéci buřta. Po setmění
se lampiónový průvod čítající kolem osmdesáti
účastníků vydal obcí.
Novinkou loňského roku byl Pětiboj Hadí
stezky. Hadí stezkou se rozumí kolektiv našich
žen a dívek. Účast byla přes nepřízeň počasí
překvapivě vysoká, trať a disciplíny jako let
na koštěti, vhození dítěte lopatou do pece, hod
válečkem na nudle po muži tak, aby mu upadla
hlava a závěrečný poklus s kufry na letiště byly
přijatelné. Nejobtížnější bylo na letišti vypít
deci žabího hlenu a včas doběhnout do cíle.
Hodnotily se časy a trestné body, což rozhodlo
o pořadí a vítězi. Vítězka získala triko s nápisem Královna Hadí stezky. Po akci následovalo
příjemné posezení s country kapelou.
První sobotu v říjnu se konala tradiční drakiáda na Hrachovce, neboli memoriál Lea Merežky. Každoročně přichází kolem stovky lidí
s draky, nebo bez nich jen tak se pobavit s kamarády. Ani tentokrát vítr moc nefoukal, přesto
se děti snažily pouštět draky, přítomní se dobře
bavili, večer se opékaly buřty, vítěz drakiády
obdržel putovní pohár v podobě kachny. Akce
byla vyhodnocena opět jako výborná.
V polovině října se v pondělí od devíti hodin držela v hospodě Pěkná hodinka. Nejprve
byly položeny květiny k pomníku padlých
a po vzpomínce na zesnulé kamarády nastala
volná zábava za doprovodu hudební skupiny
SLZA. Odpoledne se dostavily naše ženy, aby
přinesly do hospody něco dobrého k zakousnutí a rovněž se pobavily. Zábava se protáhla
do pozdních večerních hodin.
Počátkem podzimu se opět někteří naši členové účastnili prací na Placině (přírodní rezervace Kabečnice), kde pod odborným vedení
doktora Jardy Obermajera pomohli vyřezávat
a hubit nežádoucí křoviny. Rovněž pomohli vysadit do aleje v lokalitě U Křížku nové stromky
a zabezpečit je proti poškození zvěří. Upravovali také pravý břeh Berounky pod obcí a vyčistili parčík v okolí vánočního stromu a dětského
hřiště od nežádoucího křoví. Několik členů se
vypravilo s nářadím na vyhlídku k lavičce, aby
vyčistili její okolí od křovin a náletů a tím obnovili krásný výhled do údolí.
Pro velký úspěch byla zopakována tentokrát
poslechová retro diskotéka. Účast byla ještě větší než na jaře a všichni byli spokojeni. Hasičská
klubovna byla doslova přeplněná.
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První adventní neděli byl za zvuků vánočních koled, vůně teplé medoviny a svařeného
vína slavnostně rozsvícen vánoční strom. Akce
do parčíku přilákala velké množství přihlížejících.
Na počátku prosince se konala mikulášská
veselice. Účastníci přinesli pro své blízké drobné dárky, které Mikuláši, anděl a čerti za pěknou básničku, písničku nebo vtip rozdávali přítomným. Nevyzvednuté dárky byly jako vloni
uschovány k vydražení při vítání příštího roku.
Na Silvestra dopoledne se početná skupina
vydala jako každoročně do Kamenitého campu,
aby tam opekla buřty, připila a zavzpomínala
na zesnulé kamarády uvedené na pamětní desce. Večer se členové sešli v hospodě, aby se rozloučili se starým rokem, přivítali a připili na ten
nový, aby byl ještě lepší než ten končící.
Členové Klubu se také pravidelně zúčastňují akcí, které pořádají jiné organizace, a při
některých podle možností pomáhají. Při Žloukovickém brodění pomáhají při technickém zajištění některých disciplín a pravidelně se účastní
hasičského bálu a také přispívají do tomboly.
Nemohli si nechat ujít pivní festival v Nižboru
ani zahrádkářskou výstavu v nižborském zámku. Spolupracují s pracovníky ochrany přírody
a pomáhají jim při jejich činnosti. Štědrovečerní

n Snídaně v trávě

setkání sousedů v režii rodiny Posseltových je
rovněž krásná a hojně navštěvovaná akce, kterou
není možno vynechat.
Činnost Klubu je velmi bohatá, pestrá a rozmanitá. Vítáme všechny, kteří se přijdou pobavit,

a děkujeme všem, kteří se zapojují do příprav
a organizace činnosti. Děkujeme hasičům za významnou spolupráci a neméně také obecnímu
úřadu za stálou podporu.
Ivan Sirotek, guvernér KPŽ

„NE“ lyžařské sjezdovce za Zdejcině
Přestože jsme si ve světě „businessu“ už
na leccos zvykli, občas přicházejí nápady,
které nelze označit jinak než jako „zvrácené“. V průběhu loňského roku tak pobouřila
veřejné mínění informace o podnikatelském
záměru berounského investora vybudovat
na svahu poblíž obce Zdejcina lyžařský
areál (v místě, kde se po silnici při výjezdu
z lesa navíc otevírá naprosto unikátní výhled
na údolí řeky Berounky a přilehlou krajinu
Křivoklátska), srovnatelný s areálem Monínec na Příbramsku. Nejde však pouze o estetický dojem, kvůli kterému je daný záměr
zavrženíhodný. Jedná se také o důvody ryze
praktické, jejichž nerespektování by mělo
dalekosáhlé negativní důsledky jak pro region samotné obce Zdejcina, tak i pro regiony
nejbližších obcí.
n Vybudování lyžařského areálu (včetně parkovacích kapacit a dalšího zázemí nutného
pro provozování tohoto sportu) by způsobilo
nevratné znehodnocení krajinného rázu daného úseku údolí řeky Berounky, navíc na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
n Tím, že daný lyžařský areál by bylo možné provozovat téměř výhradně s umělým
sněhem, by došlo
- k ochlazení místního ekosystému (pozdní
tání umělého sněhu by vedlo ke zpomalení
vývoje rostlin a živočichů či k jejich úhynu
nebo migraci, čímž by daná lokalita ztratila
na své přírodní pestrosti a celkové hodnotě)
- neekologickému čerpání vody z Berounky
i ze zdrojů pitné vody (na výrobu umělého

sněhu), přičemž lokalita Zdejciny trpí trvalým nedostatkem vody
- ovlivnění a ohrožení nejen kvantity, avšak
i kvality podzemních vod - umělé zasněžování klasickou metodou má negativní vliv
na vodní toky a ekosystémy (při výrobě
umělého sněhu jsou obvykle používána aditiva, která znečišťují půdu), Zdejcina navíc
není centrálně odkanalizována
- zatížení svahu by navíc mohlo způsobit
jeho nestabilitu, příp. dokonce sesuv půdy.
n Přetížení automobilového provozu na kapacitně nedostačujících místních komunikacích ve všech přilehlých obcích, stejně tak
jako v samotném Berouně, který již nyní vykazuje vysoký stupeň dopravního zatížení.
n V důsledku zvýšené automobilové dopravy a provozu areálu by došlo k nárůstu hluku
(doprava návštěvníků, vlastní provoz areálu
/zasněžovací děla a výrobníky sněhu, vleky, další mechanismy spojené s provozem
střediska, zásobování, ubytování, restaurace a občerstvení/, neodmyslitelnou součástí
komerčních sjezdovek je i doprovodný program v podobě hudby a moderovaných akcí)
a znečištění ovzduší v této unikátní přírodní
lokalitě.
n Světlo při nočním lyžování by se stalo
zdrojem světelného smogu (legislativou
není regulován, představuje však velkou
zátěž pro lidský organismus, zvláště pokud
osvětlení na stožárech míří do obydlené oblasti).
n Opomenout nelze ani další důsledky
provozování takového sportovního areálu –

např. odhazování odpadků a další znečišťování prostředí.
n V případě areálu na Zdejcině by bylo
možné očekávat několikanásobně vyšší
počet návštěvníků než u obdobného areálu
na Monínci. V lokalitě by se tak výrazně
zvýšil pohyb osob bez vazby na místo, což
by mohlo způsobit nárůst kriminality a snížení bezpečnosti místních obyvatel.
Z vyjádření příslušných autorit obcí Beroun a Hýskov vyplývá, že daný záměr by
musel být zanesen do změn územních plánů těchto dvou obcí, což se zatím nestalo.
A město Beroun prý s žádným takovým projektem dle nedávno schválené změny těchto
plánů nepočítá. O změnu územních plánů
dokonce prý zatím nikdo ani nepožádal (vedení obcí Beroun a Hýskov dle dostupných
informací v tomto smyslu zatím nikdo oficiálně nekontaktoval).
Přesto „latentní“ nebezpečí vybudování
lyžařského areálu na Zdejcině trvá. Sdružením občanů byla proto ve smyslu ustanovení
§ 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
sestavena petice proti plánované výstavbě
lyžařského sjezdového areálu v k.ú. Zdejcina a proti případné navrhované změně
územního plánu pro k.ú. Zdejcina, jež by
tuto výstavbu umožňovala. Máte-li zájem
svým podpisem tuto petici podpořit a podílet se tak na zabránění výstavby lyžařského
areálu v dané lokalitě, můžete tak na adrese
www.petice-sjezdovka-zdejcina.cz učinit.
Ing. Zdeněk Mahler
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vstup zdarma

3. ročník

slavNosti

piva

a tradiční
staročeský
jarmark

Sobota 19. 5. 2018
od 11:00
do 22:00

Nižbor

představí se pivovary: Zichovec, Máša, lobeč, berounský Medvěd, antoš slaný,
Matuška - Jiná Káva, pivovary lobkowicz, Zloun, žumberk, Herold a další
během celé akce pro vás budeme mít připraveno: prodej pivních doplňků (sklo, textil, pivo
v lahvích), občerstvení, prodejní stánky s rukodělnými výrobky, které volně navazují na již tradiční
zahrádkářskou výstavu pořádanou místními zahrádkáři na nižborském zámku.

během dne budou živě vystupovat kapely:

tři v trávě, Waldovy Matušky, No piccolo baND,
volant, Znouzectnost, bugr a další
aktuální informace: www.facebook.com/slavnostipivanizbor

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

Zřizovatel: Obec Nižbor v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Základní školy Nižbor, Školní ulice č.p. 25, 267 05 Nižbor
Požadavky:
l Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění l Znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení l Organizační a řídící schopnosti l Dobrý zdravotní stav l Občanská a morální bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
l Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání (maturitní vysvědčení) l Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, atd.) l Strukturovaný profesní životopis l Písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním
rozsahu 4 stran formátu A4 l Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání l Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3
zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) l Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců), originál, popř. ověřená kopie l Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018
Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 28. 3. 2018 do 9.00 hod. na adresu:
Obecní úřad Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor.
Případné dotazy na telefonním čísle: 311 693 213.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

n vydává Obec Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním MK ČR
E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Dalmat - Radek Dolejš
n vychází v nákladu 1 000 výtisků n příspěvky do dalšího čísla posílejte do 15. 5. 2018
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