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Milí spoluobčané,
nejkrásnější období roku, období svěží probouzející se přírody uběhlo rychle, jako ostatně
vše, na co se těšíme, co je nám příjemné. Teď už
nás asi čekají jen vedra, dlouhá období sucha,
ale při pozitivním vidění světa také prázdniny,
dovolené, výlety, pobyt v přírodě.
Jarní období klade velké nároky na údržbu
veřejné zeleně. Travní porosty pár dnů po posekání
vypadají jako netknuté, a tak udržet vzhled všech
travních ploch v obci je pro zaměstnance obce
náročný úkol. Posekané plochy přitom významně
vytvářejí dojem udržovaného prostředí, i když
názory na způsob a intenzitu sekání se mnohdy
velmi liší. Někdo upřednostňuje parkový vzhled
travního porostu s co nejnižším střihem, jiní spíše
ocení, když i veřejná travnatá prostranství vypadají jako živoucí společenstva různých rostlin,
popřípadě se dají využívat i jako zdroj krmiva
pro domácí zvířectvo. Nicméně se snažíme, aby
travnatá veřejná prostranství byla pravidelně
ošetřována a způsob ošetření přizpůsobujeme
danému místu.
Pro celkový vzhled veřejných prostranství je
velmi důležité, že jsou nezanedbaná a že je na nich
vidět průběžná péče. K dosažení takového dojmu
mnohdy není třeba nákladných investic, někdy

stačí i drobné zásahy, které vzhled takovéto lokality pozvednou. Jako příklad uvádím opravu zídek
ve stráni pod bytovkami nebo instalaci květníků
v parčíku před bývalým kolářským družstvem.
Zde již průběžně kvetou různé druhy rostlin
a pohled na tyto oázy mi vždy připomene, jak nám
v obci výraznější květinová výsadba chybí. Jistě se
mnou budete souhlasit, že to je oblast, na kterou
bychom se měli v budoucnu více zaměřit.
Blízkost okolní přírody je hodnota, kterou
naši občané velmi oceňují. Je proto škoda, že
přesto dochází ze strany některých z nás k jejímu
poškozování. Také letos myslivci organizovali
sběr odpadu v okolí obce a opět toho nasbírali
neuvěřitelně mnoho. Stejně tak někteří majitelé
nemovitostí dosud nevyužívají možnost připojit
se na splaškovou kanalizaci, i když to prakticky
u žádné nemovitosti nepředstavuje zásadní technický problém. Co to pak může způsobit, poměrně
často vídáme na biotopu vodních ploch pod vsí.
Stejně tak je setrvalým problémem venčení psů
na místech hojně navštěvovaných veřejností
a bohužel i na místech určených pro dětské hry.
Mnohokrát jsme toto téma probírali na jednáních
zastupitelstva a přes všechny úvahy o fotopastech,
kamerovém systému a podobně, většinou dojdeme
k závěru, že nejúčinnější by byla naše občanská

¢ Anketa na str. 8
¢ Rozloučení s fotbalovou
sezonou 24. 6. na hřišti od
17 hodin – přátelské utkání
Staré Gardy s A týmem FK
Nebužely – str. 7
¢ 29. 6. v 16.30 hod se
koná Školní akademie
v místní sokolovně – článek
na str. 4-5
¢ 30. 6. od 18 hodin bude
u Sokolovny Táborák s kytarou. Buřty k opékání si buď
přineste, nebo si je můžete
koupit v hospodě. Víc str. 8
¢ 1. 7. pořádá Spolek
dobrovolných hasičů Vítání
prázdnin s kapelou. Děti
vstup zdarma. Podrobnosti
na pozvánce na str. 6 a 8
¢ O prázdninách se chystá
netradiční výlet do okolí
obce. Termín se včas dozvíte.
Víc na str. 5
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´ ŠKOLA A ŠKOLKA
statečnost, nebát se upozornit – tedy nikoliv psa, ale jeho majitele, na jeho případné
nevhodné chování.
Co mi naopak dělá radost a jistě i většině
našich občanů, je rozvíjející se společenský
život v obci. Místní spolky jsou živoucí
společenství, která o sobě dávají vědět.
Probíhají různé společenské akce, rozmáhají
se neformální sportovní aktivity, daří se získávat spoluobčany pro brigádnickou činnost.
Myslím, že důležitým úkolem samosprávy
je všechno toto společenské dění v rámci své
působnosti podporovat, protože právě úroveň
společenského života je podstatným znakem
kvality života zde u nás na venkově a potažmo
tedy i ukazatelem kvality práce samosprávy.
Všem, kteří se při tom osobně angažují, velmi
děkuji a přeji Vám krásné léto
Jan Čermák, starosta obce

Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky naší obce
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace V OBRAZE.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Nebužely na chytré mapě
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším
domem a jak je velký? Kde bude možné
stavět dle územního plánu? Kudy vede
vodovod či kanalizace? Změřit vzdálenost vedení od vašeho pozemku? K tomu
všemu stačí jedno kliknutí do nové mapové
aplikace na internetu.
Představujeme vám novou mapovou aplikaci naší obce od společnosti Cleerio.
Tato mapová aplikace se podobá klasickým
internetovým mapám, ale obsahuje mnohem více informací, které jsou přístupné
všem. Jedná se o soubor map doplněný
o data z našeho úřadu. Všechny informace
jsou dostupné v jedné mapě, což umožňuje
vidět vzájemné souvislosti bez nutnosti individuálního vyhledávání či docházení na
úřad. Aplikace je online a přístupná odkudkoli a kdykoli, navíc je práce s aplikací velmi
jednoduchá .
Do mapové aplikace se dostanete po zadání
adresy https://maps.cleerio.cz/nebuzely
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do vašeho internetového prohlížeče. Tato
mapová aplikace byla navržena tak, aby
transparentně zpřístupnila důležité informace a pomohla při správě obce.
¢
u Stránky obsahují nápovědu, jak podle
potřeby využít všechno, co aplikace nabízí.
Například staré vojenské mapy.

Úspěch žákyň naší ZŠ v sokolském závodě
Holčičky ze 3. třídy ZŠ Nebužely Jana
Hronová a Nikol Nováková, které se
zúčastnily ve dnech 22 – 23. 4. 2017
krajského přeboru Sokolské soutěže
všestrannosti v Lysé nad Labem, nám
připravily krásný zážitek.

STALO SE ³

Po ukončení závodu se ještě vyhlašovalo
celkové umístění závodnic startujících
ve všech disciplínách v obou dnech. Tam
nás čekalo obrovské překvapení – Nikolka

získala 1. místo ve všestrannosti, což znamená postup na Republikové Sokolské
závody. Budeme držet palce!!!
¢

Střílelo se z kuše, ze vzduchovky, házelo
míčkem, ručkovalo po laně, prolézalo se
strachovým pytlem. Děti také měřily své
síly při přetahování lanem a přenášení vody
z kádě do odměrek.
Na pumptracku byla vyhlášena soutěž
o nejrychlejší projetí dráhy.

Klidnější bylo balónkové stanoviště. Děti
dostaly balónky naplněné heliem, na které
si přivazovaly různá přáníčka a balónky pak
posílaly do světa.
Protože nám počasí přálo, velmi oblíbenou
atrakcí byla voda v brouzdališti. Odpoledne
jsme zakončili opékáním špekáčků.
¢

Text a foto: hrdí rodiče

Děvčata startovala v kategorii ml. žákyně
II., kde byla nejmladší a porovnávala tak
síly s děvčaty i o dva roky staršími.
V sobotu ve sportovní gymnastice Nikol
zvítězila ve všech disciplínách (kladina,
hrazda, prostné, přeskok). Jana se umístila
na 2. místě na kladině a hrazdě, a i přes to,
že trénovala teprve dva měsíce, dokázala se
prosadit i mezi zkušenějšími gymnastkami.
Odpoledne se konal závod ve šplhu na tyči,
kde opět zvítězila Nikolka, Janička se umístila na 2. místě. Poté následovala soutěž
v plavání volným stylem na 25 m, kde se obě
dívky umístily ve středu startovního pole,
Janička tentokrát o vteřinu před Nikolkou.
V deštivé neděli se soutěžilo v atletice
(sprint, hod kriketovým míčkem, skok do
dálky a běh). Zde se dívky opět umístily
uprostřed startovního pole.

Dětský den
V sobotu 3.6.2017 se v areálu požární
nádrže konal dětský den. Místní spolek
hasičů si ve spolupráci s kulturní komisí
obce připravil různé soutěže, za které děti
dostávaly odměny.

Text a foto: redakce
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Ze školního
kalendáře
Hodiny tělesné výchovy jsou ve škole již
tradičně doplňovány sportovními kurzy.
Na podzimní bruslařský výcvik jsme po
jarních prázdninách navázali oblíbeným
kurzem plavání.
Protože vodu má ráda většina dětí,
účastní se tohoto kurzu i větší děti ze
školky. Kurzy jsou zaměřené tak, aby se
děti hravou formou naučily nebát vody,
správnému dýchání ve vodě, potápění a
základům plavání. O tom, že se většina dětí
s vodou spřátelila, svědčí i výsledky na jejich mokrých vysvědčeních.
V dubnu se kromě tradičního sletu
čarodějnic ve škole uskutečnil zápis bu-
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doucích prvňáčků. Zápis dětí do mateřské
školy proběhl v květnu.
V květnu v rámci projektu „Výprava do
pravěku“ nahlédly děti do tajemného
života dávných obyvatel našeho regionu.
Jako doplnění učiva VL a PRV a motivace
posloužila dětem kniha Eduarda Štorcha
„Volání rodu“. Zábavným propojením
teorie s praxí byly dvě navazující exkurze.
3. května se děti ze školy i předškoláci
ze školky vypravily do Muzea E. Štorcha
v Lobči, kde se zajímavou formou seznámily se životem pravěkých lovců. Domů si
odnesly kromě nových znalostí a dojmů
také vlastnoručně vyrobené náhrdelníky.
V pátek 12. května vyrazili žáci do History Parku v Ledčicích, aby poznali práci
archeologů. Na několika stanovištích si
vyzkoušeli různé archeologické úkony.
Plni objevitelského nadšení vyhledávali

pomocí detektorů kovů a motyček staré
mince. Také si zkusili výrobu keramiky,
pravěké broušení kamenné sekery z kusu
břidlice či drcení zrní o kamenný podklad. Jako doplnění bohatého programu
si děti vyzkoušely práci s počítačovým
programem – vytváření virtuální reality.
A na závěr nadchla děti střelba z luku.
Děti ze školky se ve stejný den
zúčastnily akce „Projděte se Mělníkem
s kocourkem Švarcíkem“, který pro
předškoláky nejen z Nebužel připravili
historik Lukáš Snopek a kocourek Švarc,
dvojice z mělnického muzea. Během putování za pamětihodnostmi města plnily
děti tematické úkoly a v závěru jim muzeum
přikouzlilo za odměnu poklad plný denárů.
V pátek obohatily děti ze ZŠ program k svátku matek v sokolovně. Děti
z 1. a 2. třídy si kromě tradičních básní

a písně pro maminky s nadšením
připravily pohádku „O Sněhurce“. Tancemilovné děti ze 3., 4. a 5. třídy nacvičily za
pomoci p. Novákové moderní tanec „Skok
je víc než krok“.
Ve středu 24. května se děti ze školky
vypravily na výlet do Starých Hradů, kde
se největším zážitkem stalo pohádkové
podzemí plné skřítků, čertíků a jiných
pohádkových bytostí. Na hradním
nádvoří jsme pak pozorovali pyšné pávy,
kteří byli naší návštěvou jistě také velmi
nadšeni.
V pátek 26. května zahrály děti ze ZŠ
pohádku „O Sněhurce“ ještě jednou, a to
pro děti z mateřské školy.
Koncem května také proběhla ve škole
společná brigáda dětí a rodičů. Stěhovali
jsme nábytek ve třídách, opravovali rozbité kusy vybavení školy, natírali vrata

Text: L. Zárybnická a I. Binderová
Foto: archiv ZŠ a MŠ

a upravovali okolí ohniště. Na závěr jsme
si opekli buřtíky. Všem zúčastněným
rodičům i dětem mnohokrát děkuji za
pomoc a spolupráci.
Červen je tradičně „nejnabitějším“
měsícem. Děti ze školky čeká ještě jeden
výlet, tentokrát do děčínské ZOO. Také
se budeme loučit s předškoláky, spát
s nimi ve školce a školní rok ukončíme již
poněkolikáté šmoulím dnem.
Děti ze školy letos kromě slavnostního
zakončení a rozdání výročních vysvědčení
čeká již třetí ročník školy v přírodě.
Tentokrát vyjedeme do areálu SEBA
u Mnichova Hradiště. V plném proudu
jsou i přípravy Školní akademie, která se
uskuteční 29. června v místní sokolovně.
A pak nás čekají vytoužené a zasloužené
prázdniny. Tak ať se vydaří! To všem dětem
přeje kolektiv ZŠ a MŠ Nebužely.
¢

Pozvánka na
netradiční výlet
Zdravím všechny příznivce bláznivých
a nových nápadů. Už nějakou tu chvilku si
pohrávám s myšlenkou zorganizovat výlet.
Ale ne jen tak ledajaký výlet. Plánuji vyrazit
s těmi, kteří mají rádi přírodu a turistiku,
po okolí naší malebné vesničky. Budeme
poznávat svět kolem sebe, ale trochu jiným
způsobem, než je většina z nás zvyklá.
Samozřejmě můžeme pozorovat okolí svýma očima i ušima, ale tuto výpravu podnikneme naboso. Ano, čtete a vidíte dobře.
Půjdeme na výlet bez bot a budeme poznávat
svět bosýma nohama. Já sama jsem to již
několikrát zkusila a je to opravdu nevšední
zážitek. Proto bych se o to chtěla podělit
s dalšími, které tento nápad alespoň trochu
oslovil.
Trasu se pokusím vybrat co nejpříjemnější,
nepříliš dlouhou a s co možná nejčlenitějším
povrchem, ať mají nožky co zkoumat
a poznávat. Výlet bude v létě, aby se nikdo
nemohl vymlouvat na chladné počasí. Termín včas upřesním a vyhlásím.
Ještě bych vám ráda napsala pár řádků
o tom, co všechno získáte, pokud budete
chodit bosky. Je zajímavé, že ačkoli je naše
civilizace vyspělá a máme vymoženosti všeho
druhu, tak většina naší populace, nevyjímaje děti, má problémy s nohami. Počínaje
plísněmi nohou, přes vbočené palce a deformace prstů po ploché nohy. Ale nejen toto.
Spousta problémů s kyčlemi, s bolavými
zády a vyvaleným břichem má původ prostě
ve špatné obuvi. Noha v botě je z části pasivní
a neplní svou funkci tak, jak by měla a svaly
na chodidle ochabují. Zkuste prostě v létě vyzout škrpály a chodit co nejvíce bosky. Zkuste
začít používat celou nohu, všechny svaly
a prsty. A navíc na chodidlech se vyskytuje
celá řada akupresurních bodů, které se
při chůzí naboso masírují a mají tak blahodárný vliv na naše zdraví. Bez bot se vám
nebudou potit nohy, takže žádný zápach
a plísně. Nemusíte řešit, zda šlápnete do
louže či bláta, nožky si prostě umyjete.
Možná jen dejte pozor na psí pozdravy.
A abych nezapomněla, pedikúru nejspíš už
také nebudete potřebovat. Chodidla se chůzí
bez obuvi krásně obrousí a stará, popraskaná a ztvrdlá kůže bude ta tam.
Jestli se chcete před naším výletem o takové
chůzi dozvědět více, podívejte se na youtube
a zadejte do vyhledávače Jaroslav Dušek
naboso. Nebo zkuste odkaz
www.naboso.cz/Stranky/Filosoﬁe
O prázdninách se budu těšit, že se sejdeme
v hojném počtu a pěkně si výlet naboso užijeme.
Katka Slánská
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Jak se žije hasičům v Nebuželích
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám
v těchto řádcích přiblížil Spolek dobrovolných hasičů Nebužely.
V současnosti máme devatenáct členů
a pravidelně se scházíme, abychom plánovali svojí činnost.
Rád bych také zmínil, na čem jsme pracovali a co připravujeme. Donedávna nás
zaměstnávala naše hasičská Avia, kterou
jsme připravovali na STK. Toto je již hotové
a Avia je připravená po technické stránce
k boji J. Samosebou ještě musíme vychytat
pár much, sehnat nějaké to vybavení, které
nám schází, a myslím, že to bude dobré.
Například přilby už máme J.
Před několika týdny probíhalo bagrování
kalu a oprava výpusti. Po těchto pracích

zůstala silnice značně znečistěna a my jsme
se ujali jejího úklidu. A aby to u kalu bylo
opravdu hezké, provedli jsme prořezání vrb
a částečný úklid kalu a jeho okolí. V tomto
budeme i nadále pokračovat. Abychom
mohli kal maximálně dopustit, probíhá
v současné době přetěsňování požeráku
novými prkny, jelikož původní výpusť byla
špatně vyrobená. Tak uvidíme, jak se nám
to podaří.
3. 6. 2017 se konal Den dětí, na jehož
přípravě jsme spolupracovali s kulturní
komisí obce. Zcela v naší režii pak bude
v sobotu 1. července 2017 Vítání prázdnin. Na odpoledne chystáme soutěže pro
děti, na večer pak letní venkovní zábavu.
Tato akce bude hrazena z peněz, které jsme

Text: Martin Slánský, foto: archiv

získali 26. 3. 2017 při železné neděli. Ještě
jednou a znovu bych moc rád poděkoval
všem nebuželákům, kteří nás podpořili.
Právě díky vám jsme mohli odvézt více
jak 4 tuny železného šrotu, za které jsme
obdrželi něco přes 12 tisíc Kč. Zbytek
těchto peněz použijeme na nákup vybavení
a údržbu techniky.
Dále bych rád zmínil, že jako SDH Nebužely
vřele uvítáme jakoukoli spolupráci s ostatními spolky a všemi ostatními občany.
A jako poslední bych rád uvedl, že uděláme
maximum proto, aby se nám podařila zřídit
jednotka dobrovolných hasičů a mohli jsme
se tímto plnohodnotně připojit k požární
ochraně naší vesnice.
¢
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Fotbal – Jarní sezona 2017
Ač nám podzimní část moc nevyšla,
tak jaro bylo fotbalově příznivější.
Účast na trénincích byla předzvěstí lepších
výsledků v jarní části soutěže. Nebylo vždy
vítězství, ale prohry byly důstojné.
Všichni aktivní hráči FK Nebužely
přistoupili k přípravě a samotným mistrovským utkáním zodpovědně. Soudružnost
týmu byla velmi znát.
Jsem rád, že všichni hráči FK Nebužely
chtějí, aby se tradice fotbalu v obci zachovala. Zhodnocení jarní sezony je více než
pozitivní. To, co jsem na podzim vytýkal, se
na jaře vyřešilo, resp. hráči a vedení klubu

si to vzali k srdci a lidově řečeno – vše se
v dobré obrátilo.
Budu jen rád, když nám současné
nadšení pro fotbal vydrží a soudržnost
týmu potrvá.
Bohužel vše není tak růžové, jak to vypadá. Kiosek na hřišti přijde o svoji nedílnou součást, a to naší Danu. Osůbku,
která měla tento svatostánek na starosti
po několik let. Vždy ke spokojenosti místních i přespolních. Poděkování za vše, co
pro fotbalisty samotné a příznivce fotbalu
udělala, je to nejmenší, co touto cestou
můžeme udělat.

Děkuji všem spoluhráčům a příznivcům
nebuželského fotbalu za podporu a věřím,
že nám i dál zachováte přízeň.
Přeji Vám všem hezké léto
Daniel Slepička, trenér FK Nebužely

Rozloučení s fotbalovou sezonou
2016/2017 proběhne na fotbalovém
hřišti FK Nebužely dne 24. 6. 2017
od 17 hodin přátelským utkáním
Staré Gardy FK Nebužely
s A týmem FK Nebužely.
Srdečně Vás zveme.

Foto: archiv FK Nebužely

Náš běžecký začátek
Jak už nadpis naznačuje, chtěla bych se
ohlédnout zpět a podělit se s vámi o náš
běžecký začátek. Na začátku jsme byly
celé tři, Léňa, Zuzka a já. I když jsme se
snažily do našeho běžeckého týmu zlanařit
i někoho dalšího, nebyly jsme úspěšné.
Ovšem nám to nijak náladu nekazilo.
Začaly jsme běhat na konci září 2016.
Je tedy pravda, že to nebyl úplně ideální čas, co se počasí týká, ale nás běhání
tak nadchlo, že už nešlo přestat. Střídaly
jsme delší i kratší trasy. Nejčastěji běžená
trasa byla z Nebužel po silnici na Kroužek
a zpět. Toto je ta naše kratší trasa. A když
jsme si chtěly zaběhat více, tak jsme běžely
z Nebužel na Kroužek, na Štampach, přes
Střemy a letiště domů. Ale běháme i jiné
trasy, nejraději někde v terénu. Občas

popojedeme autem a běžíme i jiný okruh,
nejčastěji však Kokořínsko.
Naším prvním větším cílem byl Borecký
půlmaraton, který se běžel v březnu 2017.
Trénovaly jsme s holkami opravdu poctivě.
Naše nejzkušenější běžkyně Lenka nás
připravovala opravdu svědomitě. A když
říkám poctivě a svědomitě, tak tím myslím,
že nebylo výjimkou běžet třeba i za deště
a sněhu. Také jsme několikrát vyběhly i do
tmy s čelovkou na hlavě. Musím říct, že
jsem na nás pyšná, že ani nevlídné počasí
nás nezastavilo.
Běh je tak trochu druh terapie. Krásně si
člověk popovídá, odpočine si od práce, dětí
a stresu. A navíc dobře formuje postavu.
Po běhu se cítíte skvěle po všech stránkách,
a když něco bolí, tak víte, že to sílí.
Abych se vrátila k našemu půlmaratonu.
S holkami jsme se zaregistrovaly k běhu

a pár dní před dnem D (18. března), jsme
se byly už jen zlehka proběhnout a protáhnout. Byla jsem trochu nervózní, že mě
všichni předběhnou a do cíle se doplazím
poslední. Ale zvědavost a chuť něco dokázat
byla větší. Nakonec bohužel pro mě vše
dopadlo úplně jinak. V noci před závodem
se mi udělalo špatně, a když ani druhý den
ráno mi nebylo lépe, tak jsem věděla, že pro
mě závod skončil. Chtělo se mi brečet, byla
jsem naštvaná a smutná. Na holky jsem
však celou dobu v duchu myslela a držela
jim pěsti. A i přes nepřízeň počasí a ne
úplně ideální podmínky to Zuzka i Lenka
v pohodě zvládly a zdaleka nedoběhly poslední. Jsem na ně hrdá a doufám, že příští
půlmaraton poběžíme v kompletní sestavě
a kdo ví, třeba se i někdo přidá.
¢
Text: Katka Slánská

NEBUŽELSKÝ ZPRAVODAJ / jaro-léto 2017

7

´ RŮZNÉ
Zveme děti i s dospělými k táboráku
30. června 2017 od 18 hodin u sokolovny v Nebuželích

TÁBORÁK S KYTAROU

Přijďte si zahrát při plápolání ohýnku a opéct buřta.
Buřty si přineste vlastní, nebo si je můžete koupit v hospodě
Těšíme se na vás!

U sokolovny hořelo,
díky za včasný zásah

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ NEBUŽELY

V pátek 19. května kolem 19. hodiny došlo
k požáru osobního automobilu na nové
silnici u sokolovny. Díky duchapřítomnosti
M. W., který okamžitě reagoval a za pomoci přenosného hasícího přístroje s J. V.
vozidlo uhasili, zabránili shoření automobilu a možnému výbuchu. Ten by jistě
způsobil nedozírné škody na sokolovně
a vyvolal následné nutné opravy. Fotodokumentace, kterou pořídila T. W., byla
předána vyšetřovateli hasičů. Nicméně
tato událost potvrdila tristní situaci v ulici
u sokolovny s parkujícími vozidly. Auta
hasičů měla co dělat touto ulicí projet.
Bylo by záhodno tento problém již aktivně
řešit, nebo zastupitelé budou čekat na další
událost, která může mít tragické následky?
Za TJ Sokol v Nebuželích děkuje členka
Běla Bartásková

vás zve na Vítání prázdnin

PROGRAM
PRO DĚTI: 16 až 18 hodin na fotbalovém hřišti
ukázka požárního útoku, hry pro děti
PRO DOSPĚLÉ: od 20 hodin hřiště u sokolovny
taneční zábava, hraje VITAMÍN Ladislava Hovorky
Občerstvení zajištěno
(v případě špatného počasí se zábava přesouvá do sokolovny)

KDY: v sobotu 1.7. 2017
KDE: hřiště u sokolovny v Nebuželích
Vstupné děti ZDARMA dospělí 80,- Kč

Anketa

Máte zájem o kompostér?
Odpad je stále žhavým tématem zřejmě
v každé obci. I přes zavedené třídění odpadu, kterého se již mnoho našich občanů
aktivně účastní, množství vyprodukovaného směsného odpadu stále stoupá.
Jednou z dalších možností je třídění
bioodpadu pocházejícího z domácnosti.
Kompostováním lze zužitkovat přes
30 % tohoto odpadu. Zvažujeme možnost
podpořit ty, kteří by o kompostování
svého odpadu měli zájem a to bezplatným
pořízením plastového kompostéru.
Měli byste o kompostér zájem? Sdělte nám
to do konce prázdnin osobně nebo elek-
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tronicky na adrese www.nebuzely.cz (anketa je na úvodní stránce v pravém sloupci).
Po vyhodnocení vašeho zájmu podnikneme
případně další kroky.
OÚ ¢
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