PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL
Úvodem
Říká se, že není nic staršího, než
včerejší noviny. Pokud nás zajímají
jen čerstvé novinky, je to asi přiléhavé tvrzení, ale naše tiskovina, která
ambice aktuálního zpravodajství rozhodně nemá, přináší jinou výhodu.
Události, v běhu času již zapadlé,
si můžeme byt’ jen ve vzpomínkách
připomenout, znovu prožít příjemné
chvíle, podívat se na některé věci s
odstupem. Při pročítání prázdninového
speciálu Nebuželského zpravodaje si
tak v plné šíři můžeme uvědomit, obdivovat a především ocenit práci naší
kulturní komise a všech, kteří jí při
organizaci všech těch prázdninových
akcí pro děti pomáhali. A byly to nejen
akce pro děti, které letošní nebuželské
kulturní léto zpestřily. Poděkování patří
všem, kteří vyvinuli jakoukoliv aktivitu,
která ve svém důsledku přispěla k vzá-

jemnému poznávání, porozumění, k
prohlubování společenského života v
naší obci. Toto číslo Zpravodaje je plně
věnované těmto aktivitám a i vlastní
uspořádání a obsah zpravodaje jsme
ponechali aktérům těchto aktivit. Jsme
rádi, že mají navíc ještě chut’ o těchto
akcích informovat i nás ostatní a zprostředkovat nám dění v obci v čase
prázdnin. Oceňme však především
jejich osobní nasazení, kdy mnohdy
raději ani nedomyslet, co riskují, co je
to zvládat dětský kolektiv zaujatý hrou.
Pro ilustraci vzpomenu vyprávění pana
faráře, který letos o prázdninách uspořádal pro děti z místní farnosti výlet
do Prahy. Jedna nevycválaná holčička
dostala nápad schovat se ostatním na
rušné pražské ulici do telefonní budky.
Jistě si dovedete představit, co organizátoři v danou chvíli prožívali a asi

porozumíme tomu, když si řeknou, že
to bylo naposledy. Toto je jistě extrémní
případ, ale některé situace na akcích
pro děti nejsou až tak nepodobné.
Práce s dětmi při prázdninových zábavách je tedy pěkný adrenalin. Věřím
však, že všem, kteří tyto problémy pro
radost dětí zvládají, to nebere pro tuto
práci chut’, nebot’ právě ta radost dětí
je pro ně největší odměnou. Prázdniny skončily, děti se vrátí k obvyklému
řádu, jejich hravost a potřeba něco
s kamarády společně podnikat ale s
prázdninami určitě neskončila. A odhodlání všech, kteří se práci s dětmi
věnují, doufejme také ne. Tedy ještě
jednou. Poděkování všem a mnoho
nových nápadů.

Jan Čermák

Obrázek 2: Bojovka, nejmenší děti
Obrázek 1: GentlemanCup KindlDisko
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na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

Vítání prázdnin!
A JSOU TU PRÁZDNINY! To volalo asi každé dítko, které v rukou tisklo
své vysvědčení. A i my v Nebuželích jsme nezaháleli a prázdniny jsme

řádně přivítali. Jen co se rozhořel táborák, hned se začalo zpívat. A že nás
bylo! Hrálo se nejen na kytaru, ale také
na dřívka a rumbakoule, nechyběla ani

Obrázek 3: Za tuto houpačku jsou děti velmi vděčné

Věra Podráská, Tým kulturní komise

Obrázek 6: Na střídačce

Obrázek 4: Už to konečně chytlo...

Obrázek 7: Peču, mami :-)

Obrázek 5: V takovém vedru ještě topit...
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harmonika. Písně zněly až do pozdních večerních hodin. Všichni jsme si
to užili.

Obrázek 8: S plnými bříšky se zpívají jen veselé písně
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Nebuželský poklad
V úterý 3. 8. jsme pro děti uspořádali dobrodružnou výpravu do tajemných lesů Nebuželska. Sešli jsme se
kolem páté hodiny odpolední a společně jsme vyrazili. Cesta rychle utíkala a děti už se nemohly dočkat, až
poklad objeví. Sešlo se celkem 23
dětí, což bylo nad naše očekávání a

mile nás to všechny překvapilo. Přijely
dokonce i děti přespolní. Výprava měla
celkem 6 stanovišt’ s různými úkoly,
které děti, jak samy říkaly, moc bavily.
A 3, 2, 1 . . . . hledejte poklad! Po necelých 5 minutách byl poklad objeven.
Každý si z něj něco odnesl a snad
všichni byli spokojeni. Na závěr děti

měly ještě za úkol posbírat pár klacíků
na táborák, který jsme poté u sokolovny zapálili. Bylo to opět příjemné
setkání.

Věra Podráská, Tým kulturní komise

Obrázek 9: Poklad je připraven
Obrázek 12: a hledáme poklad

Obrázek 10: Všichni shromážděni, výprava může začít

Obrázek 13: Poklad nalezen

Obrázek 11: Jsme v lese
Obrázek 14: Závěrečné opékání buřtů u sokolovny
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Lezení a spaní
Ráno v 10 hodin se skupina 7 nadšených dospělých a dvou dětí sešla u
sokolovny. Po patnáctiminutovém čekání a půlhodinovém shánění dětí po
celé vesnici se nakonec skupina rozrostla o další čtyři děti a vyrazilo se
do lesa, na Štampach. Cesta ubíhala
rychle, jen malé zdržení bylo u lávky
přes potok, kde nastaly problémy s
přechodem psa. Nakonec jsme všichni
dorazili ke skále, kde jsme si vyslechli malou instruktáž o lezení na
pískovci. Po teoretickém seznámení
s lezením proběhla ukázka lezeckého

umění. Poté si pár odvážlivců připevnilo sedák, první z nich byl přivázán estetickým uzlem k lanu a vydal se po připravené cestě, kterou pro
všechny předem vypřezkoval instruktor Lukáš. Postupně se na stěně vystřídaly všechny děti i někteří dospělí, aby
posléze zjistili, že lezení není žádná
legrace. Snadno se radí a pěkně na to
kouká, jak se někdo po stěně souká,
ale zcela jiná situace nastává, když
vy sami prstíčkami zarytými v pískovci
snažíte se s funěním alespoň nespadnout. Nakonec se vybraní horolezci po-

kochali pohledem shůry, když za asistence a jištění obou instruktorů slaňovali z vrcholu skály, která se dala po
pěšině pohodlně obejít. Některé děti
se již nudily a začaly vymýšlet neplechy. Proto jsme se vypravili k domovu.
Zpáteční cesta měla rychlé tempo, nebot’ výletníkům duněla v dálce za zády
bouře. Všichni nakonec št’astně dorazili domů, i když rodiče některých dětí
nevlídně nesli, že se akce protáhla o 4
hodiny oproti původnímu plánu.

Obrázek 15: Vertikální sprinteři v akci
Večer v osm se začali scházet rodiče s dětmi do sokolovny, ověšeni
spacáky a karimatkami. Na přivítanou
dostaly děti limču a párek v rohlíku,
kreslily a dívaly se na pohádku. Mezitím tým dobrovolníků připravoval noční
hledání pokladu. Poté děti vyrazily po
skupinkách na dobrodružnou noční výpravu, padla zlověstná mlha a svíčky
osvětlovaly jejich pout’. Nočními Nebu-

Nebuželský zpravodaj PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL
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Číslo PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL , náklad 150 ks
Schváleno KM, evid. č. MK ČR E 10082

žely se rozléhalo strašidelné řvaní příšer strategicky rozmístěných ve křoví,
jež bylo doplňováno zoufalým nářkem
dětí. No, tak strašidelné to zas nebylo,
děcka z toho měla bžundu. Na hřbitově k nepoznání ozářeném svícemi
byl ukryt poklad a pamětní listina, do
které ruce upatlané od cukrovinek zapisovaly svá jména. Poté se děti shromáždily u hřbitova, kde byl vypuštěn

IV.

lampiónek štěstí a odešlo se do sokolovny. Děti pojídaly ukořistěný poklad
zabaleny do spacáků sledujíce další
pohádku. Postupně všichni usnuli a ve
snu si libovali, že to byla prima zábava.
Ráno po snídani byly děti rozebrány
odpočatými rodiči do svých domovů.

Šárka Jandová a Tým kulturní komise

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

Obrázek 16: Lezci a lezkyně

Obrázek 17: Spacáková barikáda

Obrázek 18: Kreslení obrázku pro instruktory lezení

Gentleman cup a letní zábava
Půlka prázdnin byla za námi a
první srpnový den bylo v Nebuželích
opravdu nabito. Od samého rána se na
hřišti FK Nebužely pořádal již v pořadí
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stev, z nichž vítězně vzešel bezkonkurenčně kádr SK Bezno-Sovínky. Naši
nebuželští se umístili na krásném 3.
místě. Celý den bylo krásné počasí, a
když se schylovalo k večeru, už byly
slyšet i tóny. Kolem sedmé hodiny veV.

černí na parketě stáli první tanečníci
– děti. Jejich energii jim leckdo mohl
závidět. Některé z nich vydržely nečekaně dlouho. Písničky na přání byly
tentokrát dost v kurzu, a tak i tímto děkujeme paní Kindlové a Tomášovi, že
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

nám téměř NONSTOP přání plnili, a to
až do neuvěřitelných čtyř hodin ráno.
Dospělých bylo na parketu nevídaně
mnoho, což nás určitě všechny těší a

těší to mnohem víc i proto, že v ten
samý den bylo v okolí několik podobných akcí. Mám radost z toho, že příznivci nebuželských zábav zůstali věrní

:-).

Věra Podráská

Rozloučení s prázdninami
Nedělní večer 30. srpna se u sokolovny začínají scházet děti. Od šesti
totiž, jak všichni dobře ví, začíná kreslení prázdninovýh zážitků. Děti sedí u
stolů a s vyplazenými jazýčky ztvárňují své vzpomínky pastelkami na papíry. Ty nejpěknější budou odměněny v
soutěži o nejkrásnější dílo. Ceny, které
byly předány vítězům v jednotlivých věkových kategoriích, nebyly tentokráte
sladkosti, ale školní pomůcky a hračky.

Po kreslení se děti s rodiči přesunuli k
plápolajícímu ohni, na ocelové dlouhé
rožně bylo nabodnuto přes tucet špekáčků a jejich barva začala postupně
tmavnout. Později ve víru noci se podávala limonáda. Lidé v přítmí seděli
kolem ohniště, zpívali písně do tónů
kytary a jak měsíc v úplňku pomalu
stoupal oblohou, děti nenápadně odcházely s rodiči domů. Mezitím mládež v sokolovně napojila mobil na re-

prosoustavu a rozjela improvizovanou
diskotéku, což nebyl vůbec špatný nápad a v budoucnu by se to dalo zopakovat. Pohoštění, dárky pro děti sponzorovala obec Nebužely,dřevo na oheň
škola Nebužely, cukrovou vatu paní Jáchymstálová a zdárný běh akce členové kulturní komise.

Šárka Jandová a tým kulturní komise

Obrázek 19: Cukrová vata

Obrázek 21: Udělování cen za nejlepší obrázky

Obrázek 20: Kreslemí prázdninových zážitků

Obrázek 22: Opékání špekáčků
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Info:
Kachny na kačáku zeleném jak brčál měly primárně sloužit jako čističi kalu, nicméně zhýčkaným jazykům těchto opeřenců plovoucí okřehek nechutná. Další jejich práce má zkrášlovací účel, kačák (tedy předtím kal) byl takový opuštěný
a chyběl mu charakter. Nyní je to pravý vesnický kačák s kejháním a peřím na trávě kolem. Jedna kachna byla bohužel
ulovena zvířetem, které nemělo hlad, jen si s ní pohrálo. Kachny jsou obecní, tedy všech. Přijd’te je pomazlit nebo nakrmit.
(Hlavně nejíst)
Infokanál je taková šikovná věcička na našem obecním úřadě. Taky vás mrzí, že nikdy nerozumíte hlášení obecního
rozhlasu, nebo nejste doma o všední dny kolem oběda? Nechte si posílat obsah hlášení esemeskou přímo na váš mobil v
okamžiku, kdy hlášení skončí. Budete tak vždy dobře informováni o dění v obci. Jak to máte udělat? Zavolejte na obecní
úřad (Telefon: 315 694 028 Mobil: 602 452 112) (nebo tam dojděte) a nadiktujte vaše telefonní číslo, nebo jej pošlete
e-mailem o.nebuzely@tiscali.cz Služba nic nestojí, je zdarma, za došlé zprávy nic neplatíte, tedy gratis. Neváhejte a
bud’te informováni.
Vždy v pátek od 17 hodin jednou za 2 týdny, tedy každý sudý pátek, v sokolovně probíhá setkání ochotnického divadelního sboru. Začal se scházet před půl rokem a má vybránu hru, kterou se snaží nastudovat. Lukáš Novák společně
s Šárkou Jandovou jsou organizátoři setkání. Ta probíhají formou různých dramatických her a cvičení prokládaných nácvikem hry, která je stěžejním projektem. Zprvu byla na setkání účast dospělých i dětí. Postupně začalo dospělých ubývat,
až zůstali pouze Lukáš s Šárkou. Děti také odcházejí a přichazejí nové, to je také důvod toho, že se s hrou zatím příliš
nepokročilo, protože obsazení rolí se musí neustále měnit. Přijít do divadelního klubu může každý, členství je zdarma,
prostory a vybavení poskytuje obec Nebužely. Každý je srdečně vítán. Informace o nejbližším setkání ochotnického divadla získáte na tel. čísle 720 733 608, budou vyhlašovány rozhlasem a SMS infolanálem, na webových stránkách obce.
5.9. v 17:00 se na fotbalovém hřišti konalo pout’ové utkání Starých gard FK Nebužely a FK Skalsko, následovalo
posezení s kytarou a občerstvením. U sokolovny se mohly děti zdarma svézt na kolotoči.
9.9. v 17:00 bude v sokolovně loutkové divadlo Marionet Matěje Kopeckého, všichni jsou vítáni,

Obrázek 24: Bojovka, dorost

Obrázek 23: Bojovka, týnejdžři
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faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

