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Milí spoluobčané,
dovolím si na úvod opakovat klišé o návratu
k řádu všedních dnů s přicházejícím podzimem,
koncem prázdnin a dávnými již dovolenými.
Vzpomínky na krásné dny volna nám jistě nějaký
čas vydrží, ale rytmus školních dnů, dny plné
práce mají také něco do sebe. A týden co týden se
můžeme těšit na víkend.
Během prázdnin se podařilo uskutečnit několik
společenských akcí, které jistě přispěly k pohodové
letní atmosféře a připomněly, že i zde u nás na
venkově se dá prožít mnoho příjemného, co přináší
kvalitu do společenského života v obci a jistě stojí
za to si je připomenout. Podrobněji o těchto akcích
píšeme na jiném místě zpravodaje.
Společenské akce ale přinášejí do života obce
i něco víc. Lidé se blíže poznají, nacházejí k sobě
cestu. Kvalita života na venkově je o lidech, o úrovni komunitního života. Dobře fungují obce, kde
se našli lidé, kteří jsou ochotni nejen se sejít, ale
také něco společně podniknout, něco dělat. Kdy
se z přátelství lehkých chvil stává kamarádství
ze společné práce. A když už se našli, je rolí obce
je podpořit. Říká se tomu vytváření sociálního
kapitálu obce, který je stejně, ne-li důležitější, než
ﬁnanční možnosti obce. Z tohoto pohledu, myslím
si, je třeba se dívat i na některé aktivity obce, které
se z úzce ekonomického pohledu mohou jevit jako
problematické. Je to třeba snaha o obnovu místní
požární nádrže. Našlo se nemálo našich občanů,

kterým tato věc leží na srdci a chtějí, aby se v této
věci něco dělalo a co je nejdůležitější, ve svém volném čase jdou a na místě pracují. Není toto hodnota, která stojí za uznání a podporu? Materiální
podpora z rozpočtu obce ve výši několika desítek
tisíc korun je z tohoto pohledu investice velmi
efektivní. Vždyť ti, kteří přišli opravovat požární
nádrž, již také přišli pomoci na jiných místech
v obci a dokonce sami nabízejí témata, co by se
mělo v obci udělat a nabízejí přitom svoji pomoc.
Mám-li pokračovat v polemice s názory
v příspěvku uvedeném na jiném místě tohoto
zpravodaje, tak rozhodně nepovažuji za zločinné
využít vodu z vrtu k napuštění požární nádrže.
Z tohoto pohledu je zločinem každé naše spláchnutí na WC, přitom v průměru se k tomuto účelu
využívá třetina spotřebované pitné vody. Nechci
ale zde toto téma rozvádět. Jenom ještě k jedné
poznámce ve zmiňovaném příspěvku. Jakým prizmatem vidí skutečnost autor příspěvku, napíše-li,
že se za poslední rok stav místních komunikací
výrazně zhoršil, když právě za tento a minulý
rok obec několik komunikací opravila do stavu,
v jakém předtím ještě nikdy nebyly?
S blížícím se koncem roku se zastupitelé
začnou zabývat přípravou rozpočtu na příští rok.
Strukturu obecního rozpočtu, která se v zásadě
každoročně opakuje, si každý občan může prostudovat na webových stránkách obce v aplikaci
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¢ V sobotu 25. listopadu
zveme od 14. 00 hodin
do sokolovny na tradiční
vánoční jarmark.
¢ V neděli 3. prosince se
od 17.00 hodin u pošty
koná rozsvícení vánočního
stromečku.
¢ V sobotu 9. prosince
v 17.00 hodin se v Kostele
sv. Jiljí koná Adventní koncert sboru Intermezzo.
Více na str. 8
¢ V neděli 10. prosince
v 17.00 hodin zveme všechny
děti na mikulášskou nadílku do sokolovny.
¢ Naše obec je opět bez hospody. Po ukončení činnosti
dosavadních provozovatelů
zdejší hospody v sokolovně
stojíme tedy zase před
hledáním nového nájemce,
popřípadě nalezením jiného
vhodného modelu fungování
tohoto zařízení.
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´ OBEC
rozklikávací rozpočet. Mezi investiční
akce, které bych rád do rozpočtu prosadil, je především vybudování chodníku
v úseku od Slánských směrem k nádraží.
Tento chodník v systému chodníků v obci
chybí, jedná se o úsek, kdy občané na
cestě k nádraží musí vstoupit do vozovky
v nepřehledném místě v zatáčce, a tedy je
to místo z hlediska bezpečnosti kritické.
Dále bych rád, abychom dovedli ke konci
přípravu a hlavně realizaci rekonstrukce
veřejného osvětlení. Víte, že o tomto tématu
již dlouho mluvíme, v projektové přípravě
je v podstatě vše hotovo, je i v zastupitelstvu schválen způsob ﬁnancování této rekonstrukce. Nicméně jsme i v této oblasti

vábeni různými možnostmi získání dotace
a jde o to, jak dlouho s čekáním na vhodný dotační titul vydržet. Bohužel jsme
v minulosti neuspěli se získáním dotace
Středočeského kraje, ani dotace Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřené na
dosažení úspor ve spotřebě elektrické
energie. V posledních dnech se ale objevil příslib možnosti získat příští rok dotaci na osvětlení od Ministerstva životního
prostředí pro obce ležící v chráněné krajinné oblasti, tedy náš případ. Myslím, že bychom tedy měli ještě pár měsíců vydržet
a v případě, že ani toto nevyjde, ﬁnancovat
rekonstrukci, jak jsme již smířeni, z vlastních zdrojů dlouhodobým úvěrem.

V minulém roce jsme jaksi odvykli
blahopřát našim starším spoluobčanům
k významným životním jubileím. Byli jsme
do této situace postaveni tím, že podle
výkladu zákona o ochraně osobních údajů
na obci oﬁciálně nemáme mít k dispozici
data narození našich občanů. Nyní ovšem
již došlo ke zmírnění tohoto striktního
požadavku, a již tedy zase smíme vědět, kdy
se kdo narodil. Od příštího roku obnovíme
individuální přání našim jubilantům, pro
ty, kteří o toto přišli v minulém roce,
uspořádáme společné setkání.
Přeji všem našim občanům příjemné
podzimní dny
Jan Čermák, starosta obce

INFORMACE
Kompostéry
V minulém čísle zpravodaje jsme vás
informovali o možnosti získat kompostér. Dle zpracovaných odevzdaných
dotazníků by o kompostéry zájem v naší
obci byl. Na dotační titul, z kterého by
se kompostéry pořizovaly, bylo však
potřeba spojit více obcí dohromady.
Bohužel některé obce se do průzkumu
ani nezapojily, a na dotační titul se
nedosáhlo. Prozatím tedy kompostéry
pořizovat nebudeme. Na jaře se očekává
vypsání nové výzvy a věříme, že tentokrát budeme úspěšnější.
red ¢

Zrodily se hasičky!
„Ahoj, co děláš večer?“ Zřejmě tímhle
způsobem se většina z nás hasiček dostala
k nebuželským hasičům. Otázka „co děláš
večer“ nesměřovala totiž k žádnému pozvání na večírek či oslavu, ale na hasičskou
schůzi, kde to všechno začalo. Většina,
dnes již ženské části SDH Nebužely,
s požárním sportem nikdy předtím neměla
žádnou zkušenost, a tak jsme na naší první
společné schůzi byly spíše jak ,, Alenky
v říši divů “. Uklidňoval nás však fakt, že
už je téměř po sezoně hasičských závodů,
a že při nejhorším pomůžeme na mužských
závodech či na nějaké akci. Opak byl
pravdou! Přece jen jedny závody se ještě
chystaly – Minice. K mému zděšení byly
plánované za měsíc od zářijové schůze.
V hlavě nastala panika. ,,Co my tam
budeme dělat? Neběhám, neumím to, to
jako vážně?“ Naštěstí pánové ze sboru to
měli promyšlené, a tak jsme se v sobotu
30. 9. sešli na tréninkovém hřišti hasičů
z Velkého Újezda. Abychom věděli o co
vůbec jde, na pomoc přijeli sami Újezdečtí.
Spolu s našimi muži nám představili
všechno vybavení potřebné k požárnímu
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sportu. Patří jim velké díky!!! První běh
jako inspiraci pro náš ženský tým měli na
starost nebuželští muži. Už v tu chvíli jsem
nemohla popadnout dech, a dovolím si říci,
že jsem nebyla sama. Byl to sice jen trénink,
ale i tak mi samotný úkon přišel až moc rychlý. Poté jsme na řadu přišly my. Rozdělily
jsme si posty a šly na startovní čáru. Srdce
tloukla, nervozita rostla. START! I když
jsme nezvládly nabrat vodu napoprvé,

z řad diváků byla slyšet podpora. A tak jsme
celý ten požární koloběh pro velký úspěch
absolvovaly ještě čtyřikrát. Ani jednou se
kolegyňkám hasičkám voda nepovedla
nabrat hned, ale my ,,běhny s hadicemi“
jak s humorem každý říká, jsme věřily, že
v Minicích se to podaří. A jak to tam dopadlo se dozvíte v dalším článku.
¢
Text Věrka Podráská ml., členka SDH Nebužely
Foto redakce

Postřehy diváka
Nezasvěcení si můžou myslet, že hasiči
jsou tu především od toho, aby hasili
požáry. Málokdo ale ví, že dobrovolní
hasiči se věnují kromě organizování
různých společenských akcí také
hasičskému sportu.
Pominu uštěpačné poznámky o hašení
žízně, které jsou mnohdy na adresu hasičů
v této souvislosti slyšet. Hasičský sport, a to
především nejznámější disciplína, požární
útok, je také způsob přípravy na skutečný
požární zásah. O co v této disciplíně jde?
Musíte mít připraveno hasičské čerpadlo,
stříkačku, hadice s příslušenstvím, nádrž
s vodou a především hasičské družstvo.
Jde o to, v co nejkratším čase nastartovat stříkačku, připojit nasávání vody
z nádrže, pospojovat a rozvinout hadice,
a především doběhnout s hadicí zakončenou proudnicí na místo, kde se má hasit.
Družstva jsou sedmičlenná, mužská
i ženská. Záleží při tom na připravenosti
techniky, šikovnosti rukou při spojování
hadic, koordinaci jednotlivých činností
a především na fyzickém nasazení
závodníků běžících s hadicemi. Zdá se to
jednoduché jako všechno co se umí, ale
vězte, že doběhnout s hadicí na místo zá-

SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST ³
sahu, když vám strojník předčasně pustí
do hadice vodu, je takřka nemožné. Nebo
když nestihnete včas hadice napojit. Hadice pod tlakem je jako zdivočelý had. Je
to fyzika v názorném provedení. Bernoulliova rovnice, odstředivé síly, to všechno
najednou drží závodníci ve svých rukou.
A nyní si představte, že v našem nedávno
založeném sboru dobrovolných hasičů se
našlo několik odhodlaných žen i mužů,
kteří se do hasičského sportu zapojili.
Měl jsem možnost zúčastnit se jako divák
závodů v požárním útoku, kterých se naši
zúčastnili. Bylo to začátkem října v obci
Minice u Kralup. Našel jsem si místo k pozorování u cíle, kde již závodníci stříkají. Záhy
jsem ale poznal a se mnou i další diváci, co
dokáže hadice pod tlakem vymknutá z rukou závodníka. Zpola mokrý jsem se tedy
raději přemístil do místa startu a netrpělivě
očekával start našich. Snad naleznu pochopení, že další své postřehy budu věnovat
startu našeho ženského týmu. V prvním
kole se nezadařilo. Nastala právě ta situace, kdy strojník (zatím nemáme strojnici)
ve snaze taky závodit pustil do hadic tlak
předčasně a to pak nejde s hadicí běžet dál.
První kolo tedy nevyšlo, ale bylo zdrojem
cenných zkušeností pro kolo druhé. Vše
je připraveno a náš pětičlenný ženský tým
doplněn dvěma našimi muži stojí na star-

tovní čáře. Mávnutí bílého praporku. Zdánlivý zmatek kolem čerpadla, kdy se každý
chápe svého náčiní, se rychle překlápí do
koordinovaného úsilí každého závodníka.
Na hrotu útoku již běží Věra a Michaela,
za běhu nasazují proudnice, za nimi
Petra a Jana asi vprostřed dráhy nasazují
rozdělovač. Bajonetové spojky hadic zapadají jako klepeta na rukách zločince. Tentokrát zcela přesně pouští Pavel plný tlak
vody do hadic, takže hadice jsou zatěžkány
vodou až když už jsou sotva dech popadající hrotařky na čáře připraveny hasit oheň
– tentokrát tedy shodit několik plechovek proudem vody. První se to daří Věře,
takže za odměnu musí ještě na střelbu,
nabít vzduchovku a pokusit se treﬁt terč.
Během akce Jakub a Kateřina obsluhují
savici, aby přiváděla vodu pokud možno
bez vzduchových bublin pro zásobování
čerpadla vodou z nádrže.
Naše ženy skončily na čtvrtém místě,
muži byli šestí. Při sledování ostatních
týmů bylo zřejmé, že vítězila natrénovanost, vybavenost technikou, zkušenost.
Ale že ještě mocnější silou bylo srdce,
nadšenecké nasazení, s kterým do soutěže
šly naše týmy. Vždyť to bylo jejich první
takovéto klání a věřím, že to nejcennější, co
si ze závodů přivezly, je chuť do další práce
v SDH Nebužely.
¢

Text a foto Jan Čermák
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´ ŠKOLA A ŠKOLKA

Projekty se děti
učí i baví
Od zahájení školního roku už pár
týdnů uplynulo, ve škole i školce pilně
pracujeme ve výchovně vzdělávacích
činnostech, jsme zapojeni i do projektů
přesahujících rámec naší školy.
Např.: přistoupili jsme do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje
školy, který zaštiťuje Mahenova knihovna
v Brně a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě. Jsme jednou z 1134 škol, které
se tohoto, letos již 8. ročníku, tentokrát pod
názvem Tajuplný svět knižních příběhů,
zúčastňují. Naší partnerskou školou se
stala ZŠ Kráľová nad Váhom, s níž jsme si
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vyměnili nejen prvotní informace a kontaktní údaje, ale již odeslali první zásilku
s drobnými dárky a ve škole zhotovenými
záložkami. A teď se těšíme na odpověď z jejich strany.
Dále pokračujeme v realizaci vloni
započatého projektu Šablony, který je
podporován EU. Prakticky to znamená,
že v MŠ i ZŠ máme při výuce kromě
pedagogů i školní asistenty a děti své
záliby a nadání mohou rozvíjet v pestřejší
nabídce zájmových útvarů. Ve škole funguje čtenářský klub, kroužek deskových
a logických her, potřební žáci jsou zařazeni
do přípravy na vyučování a doučování,
využíváme tandemovou výuku i další
aktivity. Při škole již mnoho let úspěšně
vyvíjí svoji činnost kroužek chovatelský,
hudební, zdravotnický či sportovní hry.
Letos jsme nabídku rozšířili o anglickou

konverzaci a taneční kroužek pod vedením
p. Petry Novákové.
V září jsme se zúčastnili Mělnického
festivalu sportu, kde jsme viděli ukázky
různých sportů. V říjnu jsme sbírali
zkušenosti ve ﬂorbale, v turnaji 18. října
jsme obsadili pěkné 4. místo.

I ve školce to žije
V září předškoláci navštívili regionální
muzeum na Mělníku. Prohlédli si výstavu
„Člověče, nezlob se“ a z kamínků si vyrobili hru domino. Také nás navštívilo
naše oblíbené divadlo Matýsek, tentokrát
s pohádkou „O vykutáleném štěstí“.
V říjnu všechny děti vyjely do kulturního
domu na Mělník na pohádku „Nosáčkova
dobrodružství“.
u

pokračování ze str. 4

Díky ochotným maminkám mohou
i letos školkové děti navštěvovat kroužek
tanečně pohybových her. S plným nasazením se rodiče zapojili i do výzdoby školky
svými výtvory z podzimních přírodnin.
Děti s radostí do školky nosily doma
vytvořené „Podzimníčky“.
Těšíme se i na další zajímavé akce: v listopadu bude ve škole výroba skleněných
ﬁgurek, ve školce hudební představení
s již vánoční tématikou. V rámci výuky
TV budeme jezdit na Mělník na bruslení,
absolvujeme rovněž plavecký výcvik.
V loňském roce jsme byli úspěšní v projektu Recyklohraní. I díky podpoře široké
veřejnosti jsme za body za sběr vyřazených
elektrospotřebičů, tonerů a baterií získali

Vítání prázdnin
Přípravy vítání prázdnin se tentokrát
ujali hasiči. Jistě mnozí z nich netušili,
jak náročný úkol na sebe vzali.
A aby toho nebylo dost, tak ještě dopoledne, před vlastním programem se
zúčastnili soutěže v požárním útoku
ve Velkém Újezdě. Skončili na druhém
místě s časem 41:17 vteřin. Ani si tento
úspěch nestačili užít, a již se museli rychle
přesunout zpět do Nebužel. Po návratu
z Újezda se hned pustili do další akce na fotbalovém hřišti, kde připravili překážkovou
dráhu pro děti. Ta sestávala z několika
různě obtížných překážek, po jejímž

krásnou odměnu – stolní fotbal, který děti
v družině hojně využívají, zároveň se tím
učí prakticky chápat důležitost ekologického chování.
Těší nás přízeň našeho zřizovatele, který
usiluje o průběžnou modernizaci školy,
milým poprázdninovým překvapením byla
školní jídelna vybavená novými jídelními
stoly a židlemi.
Děkuji našim žákům, rodičovské veřejnosti, sponzorům, zřizovateli a v neposlední řadě všem našim pedagogickým
i nepedagogickým zaměstnancům, díky
jejichž vysokému pracovnímu nasazení se
nám daří dosahovat uváděných úspěchů.
Ještě jednou mé upřímné díky vám všem
Lenka Zárybnická
Foto archiv ZŠ a MŠ

zdolání na každého čekala drobná cena.
Zde nás také navštívili dobrovolní hasiči
z Horních Beřkovic, kteří nám předvedli
požární útok v podání Malých hasičů.
Útok si pak naše děti mohly vyzkoušet.
Poslední akcí toho dne byla večerní
taneční zábava, která se konala venku
na hřišti u sokolovny. Celým večerem
nás provázela kapela Vitamin Ladislava
Hovorky z Neratovic. I když nám počasí
nepřálo, místní obyvatele to neodradilo
a na zábavu dorazili mnozí.
Na závěr bych chtěl poděkovat SDH
Velký Újezd, SDH Horní Beřkovice,
Fk Nebužely, hospodě v sokolovně a Tereze
Cerhové za pomoc při přípravě i v průběhu
celého dne.
¢

Text a foto Jakub Čermák

NAZOR OBCANA
NÁZOR
OBČANA
Máme studnu… A hýříme
V Nebuželském zpravodaji, vydaném
v létě 2016, jsme se dozvěděli, že obec
má vlastní studnu, pořízenou z dotace. Dále jsme se dozvěděli, že studna
přináší naší obci nezávislý zdroj kvalitní
pitné vody a umožní nám všem podílet se
na přírodním bohatství kraje, v kterém
žijeme. To by jistě bylo chvályhodné.
Co již není chvályhodné, je to, k čemu
je studna v současné době skutečně
využívána. Jak jsem zjistil, z onoho vodního zdroje je nyní napouštěna bývalá
požární nádrž, která je v zoufalém technickém stavu.
V době, kdy vlivem změn klimatu
téměř celou Evropu trápí sucho, kdy
na Jižní Moravě vysychají nejen některé
potoky, ale i studny a zcela vážně se na
celoevropské úrovni hovoří o nutnosti
šetření a hospodaření s vodou, naprosto
nesmyslně napouštíme netěsnou vodní
nádrž tím, co pan starosta sám označil
za přírodní bohatství. Napouštíme jí
jednou z nejkvalitnějších vod, jaká se
na celém území ČR vyskytuje. Ať se na
mě nikdo nezlobí, ale já neváhám toto
nazvat zločinem.
Na nádrži navíc probíhají jakési
stavební práce. Proč? Co je účelem?
Spočítal vůbec někdo, kolik peněz bude
obec stát jen samotné napuštění nádrže
o objemu přes tisíc metrů krychlových,
která je navíc velmi netěsná, čerpadlem
z hloubky přes sto metrů? Odhadem
– vyčerpání jednoho kubického metru
vody z této hloubky vyjde nákladově
na bezmála 10 Kč. Při stavu nádrže,
v jakém se aktuálně nachází, odhaduji
celkové náklady na několik desítek tisíc Kč. Kdo tuto částku zaplatí? To je
obec tak bohatá, že má na takovéto
rozhazování?
Já myslím, že ne a že by bylo mnohem
účelnější použít prostředky vynaložené
na vybudování vrtu, na opravu nádrže,
která je ve velmi špatném technickém
stavu a konečně i na nesmyslné čerpání
vody, na záležitosti, které obec opravdu
trápí. Třeba na rozbité silnice v majetku obce, jejichž technický stav se za
poslední rok výrazně zhoršil. A úsilí,
které pan starosta věnoval pořízení
vrtu a opravě nádrže využít třeba při
jednání s orgány středočeského kraje
v zájmu zajištění opravy silnice II/273,
tedy Mělník – Mšeno. To jsou totiž
záležitosti, které se dotýkají většiny
obyvatel obce.
Jan Jáchymstál
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Ohlédnutí za prvním bosým výletem v Nebuželích
Ráda bych se ohlédla za naším
prvním bosým výletem, který se konal
o prázdninách 12. srpna. Pravda,
účast nebyla hojná, zato atmosféra
byla naprosto úžasná.
Bylo nás devět bosých účastníků,
včetně dětí plus čtyři chodci obutí a tři
čtyřnozí mazlíci. Po cestě jsme zažili nejedno zpestření, možná by se dalo říct
i dobrodružství.
Tak tedy, náš výlet začal u Kostela sv. Jiljí
a pokračoval kolem koupaliště, lesní cestou na silnici vedoucí k mlýnu Kroužek.
Tady ještě vše probíhalo bez sebemenšího
problému. U mlýna Kroužek jsme odbočili
na louku, kde někteří z nás navštívili
místní jeskyni. Zde bylo první uklouznutí
s pádem na zadek, avšak podotýkám, že
obutého člena. Zbytek, který do jeskyně
nešel, si dával lehkou svačinku a po chvilce se pokračovalo dál směrem k rybníku
Štampach. Všichni jsme se skvěle bavili
a nedávali patřičný pozor na náš psí doprovod. Po zavolání sice psí holky přiběhly,
ovšem dvě z nich s nelibým odérem. Ano,
vyválely se v mršině. Tento puch se s námi
bohužel táhl až do cíle. Nicméně jsme
pokračovali dál a čekala nás nejhezčí část
cesty, skála nad Štampachem. Zde jsme se
kochali krásným výhledem a udělali pár
fotek. Když jsme seběhli skálu, pokusili
jsme se naše navoněné psy alespoň trochu
ošplíchat v potůčku. Obutí překonali potok
po lávce a ostatní se brodili vodou. Musím
říct, že co nás neobuté hodně bavilo, bylo

WORKOUT
30. června do naší vesnice přijela ﬁrma
Colmex, aby nám postavila obcí Nebužely
objednané workoutové hřiště.
Chlapi se dali rychle do práce a za pár hodin byla celá stavebnice sestavena a pevně
zabetonována. Pak už to chtělo pořádně ji
vyzkoušet. Toto na sebe nenechalo dlouho

6

www.nebuzely.cz

procházení loužemi. Především děti byly
nadšené, voda v loužích byla příjemně teplá. Pokračovali jsme směle dál, kdy následoval druhý pád na zadek, a to do louže.
Naštěstí naše výprava byla vybavena vším
možným, takže bosé – mokré dítě jsme
převlékli a hurá dál. Aby toho nebylo málo,
po chvilce nepozornosti se nám zaběhla
basetka jménem Debie. Všichni včetně dětí
jsme ji volali, ale Debie jako by se propadla
do země. Naštvaná a vystrašená kamarádka jí tedy vyrazila hledat do lesa. Po pár
minutách jsme se opět všichni shledali. Vše
dobře dopadlo a Debie, která si v tuto chví-

li vysloužila úplně jinou přezdívku, jsme
už nepustili z vodítka. Další cesta, která
pokračovala přes Střemy a letiště zpátky
do Nebužel, už probíhala v poklidu.
Cestou naše nohy okusily různé povrchy –
– trávu, vodu, bláto, strniště na poli, kameny, skálu, jehličí a asfalt. Všichni jsme to
zvládli skvěle, především musím pochválit
děti. Užívaly si to náramně a celou 9 km
dlouhou trasu zvládly s přehledem.
Vzhledem k velkému zájmu a očekávané
hojné účasti se s námi můžete těšit v roce
2018 na další bosé výlety.
¢

čekat, protože 1. července, přesně na den
Vítání prázdnin v Nebuželích dorazila
skupinka šesti borců ze sportovního klubu
Workout Mělník. Měli za úkol přítomné
diváky seznámit s tímto netradičním a novodobým sportem a musím říct, že se jim to
opravdu povedlo. Kluci nám předvedli svoji
zdařilou sestavu na hudbu, při které jsme
sledovali precizně provedené cviky, jako
například shyby na jedné ruce, horizontální

závěs těla nebo dokonce stojka na jedné
ruce v nejvyšším bodě workoutové konstrukce s výdrží (!). Po dokončení sestavy
zde kluci z mělnického Workoutu ještě asi
hodinu zůstali. Dali tak přítomným dětem
a zájemcům možnost vyzkoušet si všelijaké
triky a cviky pod odborným dohledem, nebo poradili jak začít s tréninkem
a podobně.
¢

Text a foto Katka Slánská

Text Martin Slánský, foto redakce

Pony liga – sezona 2017
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Spolek Pony liga i v letošním roce úspěšně
pokračuje ve své činnosti. Od dubna do
října se nám podařilo zorganizovat deset
dostihů pro poníky a jejich dětské jezdce.
Dostihy se konaly na závodištích v Lysé
nad Labem, Mostě, Karlových Varech
a v Praze-Velké Chuchli. Celkem se
zúčastnilo 17 dětí, z nichž tři děvčata
jezdí na ponících z místní stáje p. Bartoše.
„Naše“ dívky obsadily v celkovém bodování pěkná umístění – Tereza Winterová
(Nebužely) se s počtem 32 bodů umístila na
prvním místě, Tereza Jedličková (Jenichov)
s 12 body obsadila páté místo a Tereza
Podráská (Nebužely) je s 5 body na osmé
příčce. Nyní máme před sebou slavnostní
vyhodnocení všech jezdců, které se opět
uskuteční v hotelu Olympionik na Mělníku.
Pro všechny zúčastněné jsou připravené
trofeje a upomínkové předměty a pak už
nás čeká zasloužená zimní pauza.
¢
Text Kamila Bartošová, Pony liga, z.s.

Neckyáda
Letní počasí v sobotu 29. července
přilákalo do areálu bývalého koupaliště
v Nebuželích milovníky srandy a recese.
Místní dobrovolní hasiči tu totiž pod
záštitou obecního úřadu pořádali soutěž
netradičních plavidel. Nejroztodivnější
plavidla tak řádila na vodní ploše nádrže
při 1. ročníku Nebuželské neckyády.
Na start soutěže se postavilo devět posádek
plavidel nazvaných třeba Bob a Bobek, Titanic, Člověče, nezlob se!, či Lyžař, a ty se
postupně vrhly do „bouřlivých vod“ místní
nádrže. Jejich výkony při tom bedlivě sledovala tříčlenná porota i diváci, kterých
dorazilo na 1. ročník nad očekávání dost.
Snad i díky krásnému počasí našli cestu
na koupaliště, aby tu strávili příjemné
odpoledne a pobavili se u zábavných
soutěží na suchu i na vodě. Celým odpolednem nás vtipně provázel nově objevený moderátorský talent Lukáš Novák
a předsedkyně poroty Věrka Podráská ml.
Porota i diváci hodnotili jak nápaditost
jednotlivých plavidel a kostýmů posádek,
tak umělecký dojem jejich výkonů. Z vodního klání pak vyšly vítězně tyto posádky:
„Kuchtík Lukáš“ – dětská ceny poroty, „Pat
a Mat“ – dospělácká cena poroty, „Týna AC
Sparta“ – nejrychlejší galera, „Dolských
Horníci“ – cena Utopenec roku a „Vojtovy
necky“ – cena diváků.
Akce poté pokračovala doprovodným
programem „Silácké klání na lávce“
a „Slepý kolečko slalom“ v němž zvítězila

Text a foto Petra Nováková

dvojice Pavel Novák s Andrejkou. Snad
všechny děti dostaly skřítkovské malování
na obličej a řádění ve skákacím hradu si
užily díky sponzorským darům místních
drobných podnikatelů. Za ně děkujeme Milanu Chodúrovi, Petru Novákovi, Václavu
Kočímu, Josefu Bartošovi, Martinu Fialovi
a Zdeňku Novákovi.
Další díky patří všem pomocníkům,

kteří vyčistili nádrž, postavili stoly a stany,
něco přinesli, odnesli, podrželi, protože
každá pomoc se počítá!
Úspěch akce podle zájmu návštěvníků
i účastníků klání jednoznačně napovídá,
že Nebuželská neckyáda bude pokračovat
i v příštím roce a navíc bude prodloužena
o večerní program. Všichni milovníci srandy a recese jsou opět srdečně zváni.
¢
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Benefiční koncert
Obec vyhlásila veřejnou sbírku na podporu našeho spoluobčana Jana Patky
v obtížné životní situaci. Na podporu této
sbírky byl v místní sokolovně uspořádán
benefiční koncert. Chtěli bychom zde
poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě
a průběhu podíleli, a to jak organizátorům,
tak účinkujícím. Šárce Jandové jako autorce
myšlenky i obsahové náplně koncertu, kulturní komisi obce, obecnímu úřadu, místním spolkům a všem dobrovolníkům, kteří
zcela nezištně pomohli jak při přípravě
sálu, tak při zajištění občerstvení, Tereze
Cerhové jako autorce plakátu, účinkujícím členům Nového divadla Mělník,
pěveckému sboru Intermezzo, dětem ze
základní školy, Bohumile a Davidu Bidlovým, skupině Fanta (je) Bidlo, Elišce
Novákové, moderátorům Věře Podráské
a Lukáši Novákovi.
Všem divákům děkujeme za účast
a příspěvek do pokladniček sbírky.
V této sbírce bylo vybráno 31 579,- Kč.

Výstava hub
Letos opět se v sokolovně uskutečnila
výstava hub. Shodou okolností připadla
právě do období houbařských žní v okolních lesích a tak naši houbaři mohli své
úlovky konsultovat s přítomným znalcem
panem Jaroslavem Malým.

Máme lezeckou stěnu
U sokolovny jsme nově instalovali
lezeckou stěnu. Má rozměry 3 x 6 metrů
a poskytuje víc možností adrenalinových
zážitků než dosavadní herní prvky.

INFORMACE
Zubní pohotovost
Obecní zastupitelstvo se na svém příštím
zasedání bude mimo jiné zabývat také přistoupením k projektu „Zubní pohotovost“,
který by měl pro občany naší obce zajistit
možnost této služby na Mělníku.
red ¢

Texty a foto JČ
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