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foto: archiv OÚ
Milí spoluobčané,
předkládáme Vám letos poslední vydání obecního zpravodaje. Konec roku bývá obdobím bilancování, ale myslím, že bychom toto předvánoční
období neměli příliš zatěžovat racionálními úvahami a plánováním a měli bychom spíše prožívat
mysterium adventu a těšení se na Vánoce.
K takové náladě jistě můžou přispět i vzpomínky
na to, co jsme v tomto roce prožili, jak se náš život
obohatil po stránce hmotné i duchovní, co jsme
od života dostali, jak jsme se my sami rozdávali.
Tak také vyznívá většina příspěvků v tomto čísle
zpravodaje. Přesto ale, jak je v našich zeměpisných
souřadnicích zvykem, je konec roku v různých
institucích časem závěrečného účtování a zároveň
přípravou na další rozpočtové období. Také naše
obec tyto kroky musí absolvovat a právě poslední
zasedání obecního zastupitelstva byla, či ještě
budou, přípravě a schvalování obecního rozpočtu
věnována. Schválený rozpočet obce na rok 2017
je zveřejněn na úřední desce obce, na obecních
webových stránkách a tam také naleznete aplikaci
rozklikávací rozpočet, kde si strukturu obecního rozpočtu ve všech jeho součástech můžete

podrobně prostudovat. V zásadě má výdajová
stránka rozpočtu dvě skupiny výdajů. Závazné
výdaje, vyplývající z poslání a uzavřených
smluv, jako třeba péče o majetek obce, provozní
příspěvek škole, platy zaměstnanců a funkční
odměny zastupitelů, členské příspěvky organizacím, jejichž je obec členem, a podobně. Dále
jsou to nezávazné, možné výdaje typu investic
do technické infrastruktury obce, do zlepšování
životního prostředí v obci a příspěvky na rozvoj
společenského života obce. Tato část výdajů
obecního rozpočtu skýtá prostor pro diskusi
zastupitelů, pro prosazování určitých představ
rozvoje obce i konkrétních záměrů. Začal jsem ale
z druhého konce. Východiskem přípravy každého
rozpočtu je jeho příjmová stránka. Pokud obec
neprovozuje nějaké významné podnikatelské aktivity, je příjem v zásadě dán daňovými příjmy
z tzv. rozpočtového určení daní, to je podílem
obce na celostátním výběru daní. V současné
době je částka, kterou obec tímto způsobem
získává, přibližně 10 000 Kč na občana obce
ročně. Obec nad rámec těchto příjmů může také
získat prostředky z různých dotací, a to jak evrop-

¢ Silvestrovská zábava bude
31. 12. od 18 hodin v hospodě
v sokolovně, vstupné 100 Kč
zahrnuje občerstvení a přípitek.
¢ Přijďte si každé úterý do
tělocvičny ZŠ zacvičit „bodystyling“ s Janou Lhotákovou.
Čas 18-19 hodin, vstup 10 Kč.
¢ V lednu 2017 uvede Nové
divadlo Mělník v sokolovně
muzikál „Šeherezáda“.
Datum ještě upřesníme
(více str. 8).
¢ V sobotu 4. 3. 2017 se
bude konat již tradiční m
asopust, tentokrát možná i s
průvodem masek.
¢ V pátek 24. 3. 2017 pořádá
obec divadelní zájezd do Mladé
Boleslavi na „Muže v offsidu“.
Cena je 300 Kč včetně dopravy,
a vstupenky jsou již dnes
k dostání na OÚ. (více str. 8).
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ských, tak národních. Záleží na tom, jak
se potřeby obce kryjí s oblastmi, které se
z jednotlivých dotačních titulů podporují.
Záleží také na projektové připravenosti
obce, aby na případné vyhlášení vhodného dotačního titulu byla připravena.
Znamená to časově i ﬁnančně náročnou
práci dělat tak zvaně do šuplíku, mít tedy
bohatý zásobník projektů. Dále je třeba
počítat s tím, že dotace není nároková,
její přidělení i přes kvalitně připravenou
žádost podléhá řadě vnějších faktorů. Pro
obec je to tedy ten pověstný holub na střeše.
Vrabcem v hrsti zůstávají daňové příjmy.
Jejich zvýšení může obec, kromě zvýšení
daně z nemovitostí či různých poplatků,

dosáhnout také zvyšováním počtu svých
občanů. Občanem obce je ten, kdo má
v obci trvalý pobyt. A zde se tedy obracím
na Vás, kteří zde v naší obci s námi žijete
a z nejrůznějších důvodů jste k trvalému
pobytu přihlášení někde jinde. Staňte
se občany naší obce. Přihlásit se zde
k trvalému pobytu není pro Vás žádnou fatální záležitostí a naší obci to velmi pomůže.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce jsme také projednávali důležitý dokument Program rozvoje obce Nebužely
na období let 2016 až 2021. Dokument
naleznete na internetových stránkách
obce, nebo jej můžeme zájemcům poskytnout v tištěné podobě. Tento dokument

představuje komplexní a objektivní posouzení současného stavu a potenciálu obce
Nebužely a určuje další směry rozvoje obce.
Důležitým podkladem pro jeho zpracování bylo dotazníkové šetření mezi našimi
občany, které proběhlo začátkem tohoto
roku. Ze 180 rozdaných dotazníků se jich
vrátilo vyplněných 44. Bližší rozbor dotazníkového šetření přesahuje zaměření
tohoto článku, tak alespoň pro ilustraci
připojujeme graf zachycující hodnocení jednotlivých oblastí života obce našimi občany.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
příjemné prožití celého vánočního období
a šťastný a úspěšný rok 2017.
Jan Čermák, starosta obce

Graf spokojenosti občanů s fungováním obce ve vybraných oblastech
Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespokojen
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Rozsvěcení
vánočního stromu
Také letos jsme u nás v obci zahájili
advent rozsvícením vánočního
stromku. Jeho roli opět plní vzrostlý
smrk v parku u pošty.
Opět se nás sešlo mnoho a opět děti z naší
školy předvedly pásmo scének a písniček,
které navodily tu správnou atmosféru.
Atmosféru pak po celou dobu tohoto
setkání pomáhalo udržet i svařené víno
v alkoholickém i bezalkoholovém provedení. Stěžejní událostí tohoto setkání je ale
právě rozsvícení vánočního stromu.
Tento akt byl však letos vážně ohrožen,
neboť jakýsi dobrák zjevně úmyslně přeťal
kabel vedený od sloupu veřejného osvětlení
ke stromu. Včas jsme sice tuto „závadu“
objevili a zajistili náhradní napájení, ale
důsledkem této škodolibosti bylo vypálení
asi desítky svítidel veřejného osvětlení
u evangelického kostela a v sokolské ulici.
Oprava obnášela několika tisíc korun.
Takže ta škodolibá „radost“ přeci jenom
měla svou cenu.
J. Č. ¢
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Předvánoční jarmark
Již tradiční předvánoční jarmark
v sokolovně přilákal nebývalé množství
prodejců i návštěvníků. Ozývá se ze všech
stran, že ten letošní se opravdu povedl. Když
přemýšlíme, v čem byl tak úspěšný, napadá nás několik aspektů. Vhodně zvolená
doba konání – 19. listopadu, kdy podobné
akce teprve začínají a lidé jimi nejsou ještě
přesyceni a také vhodné umístění ve vyto-

pené sokolovně. Jarmark venku sice má své
kouzlo, nicméně prostor s koncentrovanými
vánočními vůněmi svařáku, sladkostí, vosků
a čeho všeho ještě, je přeci jen útulnější
a láká návštěvníky setrvat. Příjemný je
také komorní rozměr trhu. Mnozí máme
zkušenost, jak to na podobných akcích ve
městech vypadá. V nebuželské sokolovně
se vám děti neztratí. A pak je to jistě
také tradice. Návštěvníci i prodejci už
dopředu s jarmarkem počítají a těší se. ¢

Loučení
s prázdninami

OBEC ³

Možná je poněkud nepatřičné v tuto
předvánoční dobu psát o událostech
letních prázdnin, ale věřím, že si mnozí
rádi připomenou letní teploty, slunce na
obloze až do pozdních hodin, dny volna
a dovolených.
Na samý závěr prázdnin jsme se sešli
v areálu koupaliště, abychom se rozloučili
s prázdninami. Na programu bylo i předvedení vodního vrtu a návštěva jednotky dobrovolných hasičů ze Mšena,
kteří slíbili přijet i se svojí technikou.
Samozřejmě nechyběly obvyklé kratochvíle podobných událostí – opékání buřtů
a popíjení různých nápojů. Tentokrát byl
jejich sortiment rozšířen právě o vodu
z nového vodního vrtu v blízkosti požární
nádrže. Všechny, kteří tuto vodu ochutnali, mohu ubezpečit, že vyvěrá z hloubky
sta metrů a podle rozboru je zdravotně
zcela nezávadná, obsahuje jen trochu víc
železa, vápníku a hořčíku, tedy prvků, které
naše těla potřebují. Představení vrtu se
podařilo. V. Kinzl na odpočítávání spustil
čerpadlo a po krátké chvíli již korýtkem od
vrtu protékala voda a vodopádem pak do
brouzdaliště. Lákavá zábava pro děti, kdy
si každé muselo vodu pohladit, ochutnat,
nechat se zmáčet.
Během večera předvedli svoji techniku
také mšenští hasiči a nechali zájemce
vyzkoušet si, jaké to je držet koncovku hadice pod plným tlakem při hašení atrapy
chaloupky. Mšenským hasičům velmi
děkujeme.
Jen co se přehoupne tmavý prosinec,
studený leden, již budeme moci vyhlížet
další prázdniny a s ním snad u koupaliště
i nějaké nové zařízení pro sportovní
a společenské vyžití.
J. Č. ¢

Dýňový duch
V neděli 30. října se konala akce Dýňový
duch. Sešlo se asi dvacet dětí. Dana
Víznerová nám v klubu zatopila a uvařila
dětem čaj, takže se nám hezky dlabalo.
Po společné práci,
která všechny bavila, jsme se vydali se
spoustou dýňových
bubáčků průvodem
k poště, kde jsme
duchy zapálili. ¢

Text: Šárka Jandová
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Pony liga v akci
Jedním z aktivních místních spolků
je Pony liga, z.s. Zabývá se podporou
a rozvojem dostihového sportu se
zaměřením na mladou generaci do 15 let.
V letošním roce zorganizoval deset
dostihů poníků na různých dostihových
závodištích. Závodilo se v Lysé nad Labem,
v Praze-Velké Chuchli, v Mostě a také
v Karlových Varech. Celkem se dostihů
zúčastnilo 22 dětí od 7 do 15-ti let z různých

koutů republiky. Místní stáj p. Bartoše na
ponících reprezentovaly Tereza Winterová,
Tereza Podráská (obě z Nebužel) a Tereza
Jedličková (z Jenichova).
Celý dostihový seriál byl bodovaný
a 4. listopadu proběhlo slavnostní vyhod-

nocení v hotelu Olympionik v Mělníku.
Zmiňovaná děvčata obsadila 2., 10. a 8.
místo. Více informací o činnosti spolku
naleznete na internetových stránkách
www.facebook.com/ponyliga.
¢
Text a foto Kamila Bartošová

FK Nebužely – Podzimní sezóna 2016
Do podzimní sezóny 2016 jsme vstoupili
vysokou prohrou 1:9 na domácím hřišti.
Soupeřem nám byl fotbalový tým TJ Kly.
V druhém kole jsme bodovali, když jsme se
Sokolem Mšeno vyhráli 1:0. Následovaly
dobré a špatné zápasy (Dolní Beřkovice 2:3,
Merkuria Lobkovice B 0:6, Sokol Všetaty
0:6, Sokol Dřísy 0:10, Sokol Tuhaň 1:2,
Sokol Chlumín 2:4, Sokol Zálezlice 1:4,
TJ Byšice B 0:10, ROMA Neratovice 1:10,
Slavia Velký Borek B 3:0).
Více než výsledky nás však po celou
sezónu trápili hráči a jejich přístup k fotbalu. To, že účast na trénincích je dlouhodobě
tristní, víme. Že však bude adrenalin dát
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dohromady fotbalové mužstvo na mistrovské utkání, nenapadlo nikoho z nás. Vše
vygradovalo posledním „mistrovským zápasem“ ve Velkém Borku, kde fotbalisté
Nebužel, pro nedostatek hráčů, prohráli
kontumačně.
Abychom nelichotivé výsledky z podzimní sezóny vylepšili, je potřeba kompletně
změnit přístup hráčů k fotbalu samotnému. Samozřejmě je nutné náš tým posílit
o nové hráče, první vlaštovky už jsou, jednání probíhají, my nepolevujeme, hledáme
a agitujeme dál.
Zhodnocení podzimní části je složité,
jelikož nám chybí stabilní tým s alespoň
8 hráči. Není možné na každý zápas

kompletně měnit sestavu podle toho, kdo
z hráčů na hřiště dorazí. Za těchto podmínek je těžké počítat s dobrými výsledky.
Domnívám se, že podzimní sezóna
ukázala Fotbalovému výboru a hráčům
FK Nebužely, že takto se fotbal hrát nedá,
a všichni se společně budeme snažit o to,
abychom fotbal v Nebuželích udrželi a do
další sezóny vstoupili minimálně více disciplinovaní.
Děkujeme všem našim fanouškům
a příznivcům fotbalu za přízeň.
Závěrem bych chtěl všem bez rozdílu
popřát krásné prožití svátků vánočních
a Šťastný nový rok 2017.
Text Daniel Slepička, trenér FK Nebužely

Poslední leč
Letos 3. prosince, stejně jako po jiné
roky, místní myslivecký spolek uspořádal
společný hon „ naháňku na černou zvěř“,
zakončený „Poslední lečí“ – zábavou konanou v místní sokolovně. Tato akce je
pro myslivce slavnostní událostí na závěr
lovecké sezony. Stala se tak již pravidlem
jako jinde v jiných spolcích.
Počasí pro společný lov se mimořádně
vydařilo, celodenní teplota se pohybovala
od 0 do 5 stupňů při krásné, jasné obloze.
Celkem proběhly 3 leče, a to na Kanině,
na Stříbrnici a na Vraňově. Během honu
bylo zajištěno občerstvení připravené na
myslivecké střelnici. Lovci a honci ocenili hořící hranici, u které se trochu ohřáli
a opekli připravené uzeniny.
Na závěr honu byli úspěšní lovci
slavnostně dekorováni mysliveckým
hospodářem v připraveném výřadu, jako

projevu úcty k ulovené zvěři, kde jim předal
zelený úlomek a popřál jim „Lovu zdar“.
Celkem bylo uloveno 9 kusů prasete divokého. Nezastupitelnou zásluhu na tom
měli naši čtyřnozí lovečtí přátelé. Bez jejich přítomnosti by nebylo možné tohoto
výsledku dosáhnout. Při tomto honu se
jich sešlo celkem třináct, což je mimořádně
velké množství.
Po ukončení honu následovalo občerstvení v sokolovně a zábava při živé hudbě.
Jen škoda, že účast veřejnosti byla malá.
Myslivecký spolek pořádá večerní zábavu
i pro nemysliveckou veřejnost, pro kterou
je vždy připravena bohatá tombola.
Na závěr tohoto příspěvku chci jménem mysliveckého spolku poděkovat
místní sokolské jednotě za poskytnutí sálu, obsluze pohostinství za péči
a panu Ruzhovi Antonínovi za připravené
občerstvení.
¢
Text a foto Zbyněk Goldberger
Úspěšný lovec

Myslivcův rok – Zima

Naši přátelé

„Jinovatka je první signál blížící se zimy, který
pro myslivce ještě celkem nic ne-znamená,
poněvadž povrch země zůstává přístupný zvěři.
Není mu proto ani pobídkou, aby se včas postaral o zásobu krmiva, poněvadž tu práci vykonal
už dávno. Ani první sníh jím ze stejné příčiny
neškubne, nedostavil-li se kromobyčejně pozdě
a není-li jeho vrstva hned při prvním napadnutí mimořádně vysoká. Jde-li všechno
obvyklým chodem, nestará se myslivec
o zvěř, i když sníh leží týden. To proto, že
je důležité, aby zvěř prožila několik dnů
přechodné nouze, než se dostane k suché píci.“
Výňatek z knihy Jana Vrby

Dobrovolní hasiči Nebužely přijímají nové členy
V současné době má SDH Nebužely patnáct členů a je registrován jako pobočný
spolek Sboru dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Spolek dobrovolných hasičů obnovil
v Nebuželích svoji činnost. Jen v málokteré

obci takovýto spolek nepůsobí a jsem velmi rád, že se i v Nebuželích našlo několik
nadšenců, kteří se rozhodli navázat na
dřívější tradici. Hasiči se pravidelně setkávají na členských schůzích a vykonávají
brigádnickou činnost. Provedli jsme
například revizi a opravy poklopů
požárních nádrží,
připravujeme místo
pro kluziště, pomáhali jsme organizovat
rozloučení s prázdninami. Ambice spolku
jsou ale vyšší. Chtěli
bychom v obci zřídit
Jednotku dobrovolných hasičů, což je
organizační jednotka
v systému Hasičského
záchranného sboru.

Takováto jednotka je již povolávána
k různým živelným událostem a podle
svého vybavení či výcviku svých členů se
zúčastňuje jednotlivých zásahů. Povinností obce je zajistit na svém území
požární ochranu a může to zajistit buďto
vytvořením vlastní jednotky, nebo
smluvně s jinou obcí. Naše obec má takovouto smlouvu zatím uzavřenou se
Mšenem.
Spolek je otevřený dalším zájemcům
o členství a budu rád, pokud se naše řady
budou rozrůstat. Vždyť hasiči v mnoha
obcích patří mezi hybatele společenského
dění a nabízejí tak možnost jednotlivcům
do tohoto dění se zapojit.
Také nebuželští hasiči přejí všem našim
občanům klidné vánoční svátky a šťastný
nový rok.
¢
Text a foto: Martin Slánský
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Brigáda na koupališti
aneb
Připravte si brusle!
Pracovní brigáda asi není v této době
nejpopulárnější způsobem společenského
vyžití. O to příjemnější je, když při
vyhlášení nějaké brigády se na místě
konání objeví alespoň pár jedinců
připravených společně něco prospěšného
udělat. Řeč je o poslední brigádě
vyhlášené Dobrovolnými hasiči Nebužely.
Sešli jsme se v malém počtu tentokrát
u požární nádrže s cílem zabetonovat
trhlinu vzniklou u paty opěrné zdi, která
odděluje brouzdaliště od velké nádrže.
Naší snahou bylo zatěsnit brouzdaliště
tak, aby zadrželo alespoň minimální
množství vody a dalo se tak v zimním období využít jako kluziště. Jako zdroj vody
využijeme vodní vrt, který se operativně dá
ovládat. Je ve vlastnictví obce, a odpadá tak
natahování hadic od hydrantu veřejného
vodovodu. Koneckonců je zajištěna i legálnost takovéhoto odběru vody.
Doufejme tedy, že brouzdaliště je nyní
těsné a nezbývá, než očekávat příchod
mrazů. Snad nám bude počasí přát
a umožní i zimní využívání areálu požární
nádrže.
A náš velký dík patří všem čtyřem
brigádníkům, kteří se o to zasloužili. ¢
Text a foto Jan Čermák

Výstava hub s odborným výkladem
Letos opět, tedy již tradičně, proběhla
v sokolovně výstava hub. Autor výstavy,
pan Jaroslav Malý, dokázal v okolí nalézt
a vystavit přes 160 druhů hub. Podle jeho
slov šlo tak o letošní nejrozsáhlejší
výstavu hub v Čechách.

Také návštěvnost byla letos znatelně
vyšší než v minulosti, především díky
dobré propagaci, kterou obstaral také
pan Malý. Naši občané si již tuto výstavu zařadili do očekávaného programu
podzimních akcí. Mnozí skalní i příle-

žitostní houbaři ji navštěvují pokaždé.
V rámci výuky sem docházejí školní děti,
a mají tak vzácnou příležitost soustředěně
a s odborným výkladem poznávat naše
houby ve formě skutečných exemplářů.
Jak je to důležité, dokazuje moje vlastní
zkušenost.
Našel jsem na své zahradě krásnou
skupinu hub a zatelefonoval proto panu
Malému, abych se ujistil, že houby lze požít. Ze slovního popisu znaků pan Malý
usoudil, že jde o výbornou jedlou houbu,
a tak jsme s rodinou měli chutný předkrm v podobě osmažených klobouků domnělé bedly zardělé. Pro zajímavost jsem
pak přinesl jeden exemplář na výstavu.
A pan Malý se poněkud zarazil – toto jste
snědl? A nic vám nebylo? „ Pochutnal“ jste
si na pečárce zápašné, mírně jedovaté.
Nechtěně jsem se tak stal názorným příkladem toho, jak zrádný může být pouhý
slovní popis znaků houby a jak důležitou
roli v poznávání hub má taková výstava
s ukázkami a detailním výkladem skutečného odborníka.
¢
Text a foto J. Čermák
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Oprava křížku pod bytovkami
Oprava křížku pod bytovkami se dočkala
i své druhé etapy. Během stavební sezony
se nám nepodařilo sehnat ﬁrmu, která by
schody ke křížku a navazující opěrnou
zeď opravila. Až nyní v závěru roku jsme

využili nabídky ﬁrmy Stavmont a ještě příznivého počasí pro provedení příslušných
prací. Křížek je tedy kompletně opraven,
v opravách dalších opěrných zídek ve stráni budeme pokračovat na jaře.
J. Č. ¢

Římskokatolická farnost Nebužely
přeje všem našim občanům požehnané
a radostné svátky a zve na vánoční
bohoslužby v kostele sv. Jiljí.
Pater Leopold Paseka

Opět k nám přišel v doprovodu krásných
andělů, čertů i čertíků. Zatančit si
s nadpřirozenými bytostmi si nemůžeme
každý den. A když dostaneme balíček
s dobrotami od zlatovlasého anděla,
na to, milé děti, hned tak nezapomeneme.

Mikuláš v Nebuželích
Text redakce, obrázky jsme získali od čtenářů

Výzva redakce: Milí spoluobčané a čtenáři zpravodaje, nenechávejte si obrázky pořízené při různých
událostech v obci jen pro sebe, pošlete je na adresu o.nebuzely@tiscali.cz a přispějte tak k dokumentační
i technické kvalitě novin. Rovněž příspěvky či rovnou články s vašimi postřehy a názory jsou vítané. Děkujeme.
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Šeherezáda v sokolovně
V lednu 2017 nás opět navštíví Divadelní
spolek Nové divadlo Mělník s autorským
muzikálem „Šeherezáda“. Datum a čas
ještě upřesníme.
„Šeherezáda“ na přehlídce hudebních
divadel na Sázavě sklízela ceny
V pátek 21. října se soubor zúčastnil
s muzikálem Šeherezáda tradiční soutěžní
přehlídky hudebních divadel v Sázavě.
I přes velkou konkurenci si domů přivezl
mnohá ocenění: Cenu poroty za nejlepší
představení, Cenu diváků za nejlepší
představení, Cenu za nejlepší herecký
a zároveň pěvecký výkon v roli Džina
(Daniel Šimek), Cenu za hudbu (Radek
Šlangal), Čestné uznání za roli Huga (Jiří
Buriánek), Čestné uznání za roli Hašišády
(Marta Veselá).

Zájezd do divadla
V pátek 24. 3. 2017 pořádá obec zájezd
do Městského divadla v Mladé Boleslavi
na představení „Muži v offsidu“. Začátek
je v 19.00 hodin, odjezd autobusu je naplánován asi na 17.30 hodin z autobusové
zastávky a bude ještě upřesněn. Cena je
300 Kč včetně dopravy.
Kus je hudební komedií pod taktovkou
Ondřeje Havelky. Dozvíte se, co učiní vášeň
fotbalová z pana Načeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec
a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské
Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom
se bude vaše bránice třepetat jako míč ve
svatyni soupeřova brankáře.
Inscenace získala titul Komedie roku
na Grandfestivalu smíchu v Pardubicích v roce 2008. Je to nejúspěšnější
komedie v historii MDMB vůbec!!!

PF 2017
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