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Milí spoluobčané,
konec roku 2017 je již na dohled a jako vždy,
je toto období poznamenáno shonem pracovním i přípravami na Vánoce, to vše proloženo
nejrůznějšími společenskými akcemi. Lze si jen
postesknout, že Advent má být také obdobím
zklidnění, usebráním se, a tiše jen závidět těm,
kteří ho mají možnost takto prožívat.
V roce 2018 si budeme připomínat sto let od
vzniku Československé republiky. Jistě to bude
čas mnoha oslav, společenských akcí, výstav.
Chtěli bychom této příležitosti využít a připomínat
různé události onoho období také v naší obci.
Samozřejmě nejcennější jsou vzpomínky
pamětníků první republiky a rádi bychom, aby
se s námi o ně podělili. Využijeme ale i tištěné materiály a fotograﬁe související s dějinnými událostmi v naší obci, které nejsou obecně známé, nebo
se na ně časem pozapomnělo. Československo
se zrodilo mimo jiné díky cílevědomému úsilí
několika osobností, jejichž jména snad nemusím připomínat a jejichž záměry se v jejich době
mohly zdát pošetilé, neřkuli marné. Neúnavným
snažením však dosáhli svého – našeho. Myslím,
že právě odhodlání dosáhnout něčeho i přes na

pohled nepřekonatelné překážky, nepochopení
a zdánlivou marnost konání je obdivuhodné
a může nakonec přinést prospěch celé společnosti.
Ale zpět do naší obce. V průběhu sta let novodobé české státnosti i v naší obci vznikla řada
iniciativ vyžadujících od jejich nositelů schopnost
nenechat se odradit, jít za svou vizí v přesvědčení,
že realizace jejich plánů přinese do života obce
nové hodnoty. Třeba vznik sokolovny a její různé
přestavby v průběhu let si připomeňme jako
ukázku vysloveně společného úsilí občanů naší
obce. I to, jakou roli sehrála a sehrává v utužování
sounáležitosti a společenském životě v Nebuželích.
Jistě stojí za to připomenout i vznik a fungování
Nadace JUC Otakara Huňka, soukromou iniciativu, kdy výnos statku měl formou stipendií
podporovat studenty na zahraničních studiích ve
slovanských zemích. Šlo tedy o projekt zdaleka
přesahující horizont naší obce.
Tento projekt nakonec nebyl úspěšný a je
jedním z mnoha příkladů, jak těžká může být
realizace ušlechtilé myšlenky, když se odvíjí na
pozadí nepochopení a malicherných sporů.
Nicméně budova, která tuto myšlenku připomíná, je nyní v majetku obce a jsem přesvědčen,

¢ Na obecním úřadě bude
od středy 20. 12. 2017 do
úterý 2. 1. 2018 zavřeno.
¢ Zubní pohotovost Mělník
zahajuje 1. ledna 2018 na
adrese Pražská ulice 343/36
v budově bývalé dětské
nemocnice (vchod z rohu
ulice Pražská, Macharova).
Více na str. 7
¢ Sbor dobrovolných
hasičů pořádá v sobotu
20. ledna od 20.00 hodin
Hasičský ples.
Pozvánka na str. 8
¢ V sobotu 3. 2. 2018
pořádáme tradiční
nebuželský masopust.
Podrobnosti upřesníme.
¢ V sobotu 17. 2. 2018
od 17.00 hodin pořádáme
v sokolovně posezení pro
seniory s kapelou
a písničkami na přání.
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´ OBEC
že bychom měli využít příležitostí naší
doby, abychom její
historický odkaz
i stavební potenciál pro kulturní
a společenský život
obce plně využili.

t Novinový článek z r. 1957 o přestavbě
sokolovny. I přes politické okolnosti té doby je
jisté, že právě úcta k sokolským ideálům vedla
mnohé dobrovolníky ke společnému dílu.

Na začátku jsem
zmínil, jak je toto
předvánoční období
plné práce, vypjatých chvil, únavy.
Než se tedy rozepisovat o našich plánech,
bude spíše na místě
popřát Vám všem
klidné prožití vánočních svátků v kruhu
blízkých a při činnostech, které máte rádi
a které Vám přinášejí uspokojení, jež
si jindy třeba dopřát nemůžete.
Krásné Vánoce a šťastný rok 2018
Jan Čermák, starosta obce

Informace o územním plánu
Zpracovatel nového územního plánu
naší obce dokončil další etapu zpracování, takzvaný Návrh ÚP pro společné
jednání. V tomto stavu se k návrhu
budou vyjadřovat jednotlivé orgány
státní správy a jejich připomínky budou
do Návrhu postupně zapracovávány.
Pak bude Návrh připraven k veřejnému
projednání s občany a posléze předložen ke
schválení zastupitelstvem obce.
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V současnosti stále platí územní plán
obce, který vešel v platnost v roce 2002.
Jako svým způsobem historický dokument
má obec k dispozici také návrh územního
plánu zpracovaný v roce 1988, který v obci
navrhuje řadu zajímavých urbanistických
řešení, nicméně vzhledem k podstatným
majetkovým změnám po roce 1989 jsou
tyto návrhy dnes již nepoužitelné.
Text Jan Čermák, starosta obce

SPOLEČNOST ³

Vítání občánků
3:1 pro kluky
V pondělí 11. prosince 2017 jsme na
obecním úřadě přivítali nově narozené
nebuželské občánky. Holčičku Annu
a kluky – Damiána, Jana a Tomáše.
Přejeme jim do života hodně zdraví
a štěstí, stejně jako jejich rodičům.

Jan

An

Tom
á

š

na

Damián
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´ OBEC

Další úsek místní komunikace opraven
Naše obec uspěla se žádostí v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2017 vyhlášeném
Ministerstvem pro místní rozvoj a získala dotaci na opravu místní komunikace.
Výše dotace byla 50 % uznatelných
nákladů na opravu a činila 111 756 Kč.
Celkové projektované náklady na opravu činily 232 125 Kč bez DPH, skutečné

náklady pak byly 350 476,50 Kč včetně
DPH. Obec tedy zaplatila ze svého rozpočtu 238 720,50 Kč. Zvýšení předpokládaných nákladů na opravu bylo
způsobeno hlavně potřebou náročnější
opravy podloží v dolní části komunikace,
kdy se ukázalo, že je třeba spodní vrstvu
zcela vybagrovat, urovnat terén a položit
novou vrstvu štěrkového lože.
Tentokrát tedy byl na řadě úsek od

Kloučků až k panelové cestě pode vsí.
Tím jsme v systému místních komunikací
dokončili opravu těch nejpotřebnějších
úseků a nemáme zde již žádný palčivý
problém. Pominu-li ovšem stav panelových cest a to jak cesty pode vsí, tak
cesty k požární nádrži. Cesty do Pocence,
chcete-li. I v příštích letech nás v tomto
směru čeká dost práce.

Právě díky příspěvkům některých obcí,
soukromých osob, firem i samotných členů
sboru se zájezd sboru mohl uskutečnit. Festival to byl opravdu velkolepý, zúčastnilo
se skoro sto pěveckých sborů prakticky
z celého světa.
Samotný průběh festivalu vypadal
tak, že vždy několik sborů vystupovalo
na určitém místě a během koncertu si
sbory navzájem také dělaly posluchače.
A to posluchače náročné, kritické, poučené
vlastní zkušeností. Jednotlivé koncerty

se konaly v místech často odlehlých,
v kostelích horských vesniček, na hradě
Brunico ale i v prostorách koncertních sálů.
Pro náš sbor to byl neobyčejný zážitek,
zdroj cenných zkušeností i motivací do další
sborové práce. A zvláště milé bylo poznání,
že jsme se v takto širokém mezinárodním
srovnání rozhodně neztratili.
Nedávný adventní koncert v kostele
Sv. Jiljí byl malou splátkou toho, v čem obec
našemu sboru pomohla a věříme, že takových příležitostí bude v budoucnu víc. ¢

Text a foto Jan Čermák

Intermezzo v Itálii
Pěvecký sbor Intermezzo, jehož devět
členů jsou naši spoluobčané, měl
letos příležitost zúčastnit se festivalu
pěveckých sborů v oblasti Alta Pusteria
v nejsevernějším cípu Itálie. Bylo to také
díky ﬁnančnímu příspěvku, který sboru
poskytla naše obec.
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RŮZNÉ ³

Místopis
Když jsem ve své paměti
hledal další náměty, které
by obohatily obsah kroniky našeho Mysliveckého
sdružení, tak mě napadlo,
že se zatím ještě nikdo
nepokusil slovně popsat
náš revír, a tak pro další
generace zachovat názvy
a pojmenování míst, která
již zapadla anebo by se
určitě postupem času
pomalu zcela vytratila.
Tak tedy:

1. díl
Začneme jednou z nejmarkantnějších
hranic revíru – železniční tratí, kterou před
Nebužely křižuje silnice z Mělníka.
Černava – pode vsí podél silnice na Mělník
k železniční trati. Dále po trati od přejezdu
směrem na Mělník. Vlevo Pastva – patří
ke Střemám. Naproti nim vpravo od trati
Škrobota – mělká roklička s kazatelnou
Růžena II. Dole v této rokličce byla někdy
před rokem 1955 poprvé instalována vrhačka na asfaltové holuby. Pokračujeme
dále po trati. Vpravo od ní Kamarádův Les
– končí rokličkou vedoucí z Kravského dolu
ke trati. Tudy běží i hranice s MS Střemy.
Kravský Důl – rokle, také někdy zvaná
Štampach – vedoucí od Škroboty až k silnici v Kokořínském údolí. Vrátíme se pod
Nebuželskou ves a budeme pokračovat
západním směrem ke koupališti (vodní
nádrži). Těsně před koupalištěm a hned
za posledními domky je vlevo Vinice – svahovitý terén sbíhající se pod Hradeckovým
lesem – mezi tímto lesíkem a Škrobotou je
umístěna dnešní střelnice MS na asfaltové
terče. Do Vinice jsme jako děti sáňkovaly.
Vrátíme se zpátky pod ves k Pocenecké
cestě – vedoucí z návsi dolů k posledním
barákům. Pod tímto nejposlednějším vpravo bývala vodní nádrž – kal, kde jsme se
jako děti koupaly a v zimě hrály hokej.
Dnes tam stojí nový dům. Tady v Pocenci
– se cesta dělí do dvou směrů. Vlevo kolem křížku a koupaliště směrem ke špičce
Vranové rokle – a vpravo, k dalšímu křížku do Babiny – rozprostírající se vpravo
od Pocenecké cesty. Tady, naproti křížku
vedla lesem pěšinka dolů k cestě vedoucí
na Kroužek. Pocenecká cesta se v Babině
lomí dolů k asfaltové silničce a vlevo od ní
se říká Nad Vrchem – mezi tímto místem

a cestou vedoucí ke špičce Vranové rokle
se začalo říkat V Rybízu – kdysi se tady
pěstoval a sklízel černý rybíz. Byl tu i zásyp
pro bažanty, kterých tady bývalo vždy dost.
Vlevo od úvozu vedoucího z Pocence ke
špičce Vranové rokle je pole, kterému se
říká Na Vyšnikách – v jedné z malých rokliček vedoucích z tohoto pole do Štampachu
je železniční vagón zvaný Žaldova chata
– půjdeme-li od špičky Vranové rokle, ve
které se kdysi hospodařilo, měli tam pole
Šimkovi a dneska jsou tam borovice, dále
podle lesa, dojdeme k nízké kazatelně.
Odtud dále se říká Na Rovinách – i když
o žádnou rovinu nejde. Bývala tady obdělaná pole s mezí uprostřed. Pak tady statky
zasázely višně a dneska toto místo začíná
pohlcovat les. Je tu prasečí ráj. Cesta vedou-

cí z Pocence, vlastně úvoz šel kolem špičky
Vranové rokle dozadu na Vraňov – tady
u vysoké kazatelny šla jedna jeho větev dolů
k Akátům – a lesem, jako hranice s MS
Střemy dolů k asfaltové silnici. Druhá větev
se stáčela vpravo, procházela křovinatým
ostrůvkem, kde je dneska liz a dále pak pokračovala táhlým pravým obloukem až do
míst naproti kazatelničce Na Třešni, tady
končila. Místo vlevo od lizu, kde stojí na
rohu lesní stěny kazatelna se říká Na Pánvi – polnosti, která kazatelnu obklopuje,
říkáme Vzadu na Vranově – místo v nejzazším koutě pole, nad cestou ke Kroužku
je nazýváno Nad Schůdky – dole ve skále
nad asfaltkou jsou vytesány schůdky pro
snazší výstup od Kroužku na Vraňov.
Text Miroslav Pomezný
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Zubní pohotovost Mělník
zahajuje na Nový rok

´ SPORT A HOBBY

Řadu let chyběla občanům města
Mělníka i okolních obcí zubní pohotovost. Nyní se situace změnila a 1. ledna se
otevírá zubní pohotovost na Pražské ulici
čp. 343/36 (bývalá dětská nemocnice).
Vyřešení problému chybějící zubní pohotovosti inicioval starosta města Mělníka
MVDr. Ctirad Mikeš začátkem roku 2017.
Koordinátorem projektu se stal Michael
Cílek. Společně vypracovali koncept, který
by byl funkční a životaschopný. V polovině
roku 2017 s projektem zubní pohotovosti
oslovili starosty okolních měst a obcí.
Postupně se zapojilo více než třicet
měst a obcí Středočeského a části Ústeckého kraje, které zaplatí za každého svého
občana ročně 25 Kč. Občané budou hradit
pouze pohotovostní poplatek. K zajištění
této služby je nasmlouváno celkem
15 stomatologů a 10 zdravotních sester.
V ambulanci budou prováděna akutní
ošetření bolestivých případů – extrakce,
ošetření zánětů, bolestivých případů
zubního kazu, akutní ošetření způsobené
zlomením nebo poškozením protetických
výrobků.
Pohotovost nezajišťuje běžné úkony
související s protetickými výkony, s výjimkou nasazení provizorních korunek zhotovených v ordinaci.
Pacienti smluvních zdravotních
pojišťoven budou ošetřeni na náklady
příslušných pojišťoven. Nepojištění pacienti podle platného ceníku. Za ošetření
na pohotovosti bude vybírán standardní
poplatek ve výši 90 Kč.
Pro občany, kteří mají trvalé bydliště
v obci, která v projektu není zapojena,
je cena stanovena na 39 Kč /minuta. Pro
občany obcí a měst zapojených do projektu,
kteří dlouhodobě nemají svého stomatologa, je možná po domluvě základní preventivní prohlídka a provedení jednoduchých
stomatologických zákroků. Ovšem vždy
budou mít přednost akutní pacienti.
Provozní doba bude zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8.00 do
12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.
Informace jsou k dispozici na stránkách
w w w. z u bn ip oh ot ovo s t m e l n i k .c z ,
tel. číslo 606 549 901. K ošetření je třeba
mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny
a občanský průkaz.
Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Naše obec do projektu zapojena není, na
posledním zasedání obecního zastupitelstva zastupitelé neschválili přistoupení
k tomuto projektu.
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Fotbalový podzim
Ohlédněme se za podzimní částí fotbalu výsledky vděčíme tréninkové přípravě,
kterou s nadšením vedl Milan Chodúr ml.
v Nebuželích týmu muži FK Nebužely.
Zhodnocení podzimní části z pozice
Po letní přípravě jsme do nové soutěže trenéra je uspokojivé, nicméně je stále co
ročníku 2017/2018 vstoupili zaslouženou zlepšovat, což v našem případě znamená
výhrou na domácím hřišti 3:2 se Sokolem vyhrávat zápasy. Domnívám se, že upVšetaty. Tým byl dobře připraven lynulá sezóna ukázala, že s fotbalovým
a naladěn k dobrým výsledkům. V dalším týmem v Nebuželích se musí i nadále
kole jsme těsně prohráli v Cítově 2:3. počítat. Výbor a hráči FK Nebužely děkují
Následovaly tyto zápasy: výhra s Vysokou za podporu svým fanouškům.
3:2 (kde rozhodly pokutové kopy), prohra
Závěrem bych chtěl za FK Nebužely
s Dolními Beřkovicemi 3:4, vysoká prohra popřát všem krásné prožití vánočních
v Lužci 1:5, prohra se Mšenem 1:2, prohra svátků a šťastný nový rok 2018.
ve Velkém Borku 1:0, výhra se Spomyšlí
Text Daniel Slepička, trenér FK Nebužely
3:2 a na závěr sezony ve Střezijovicích
prohra 1:0. Konečná tabulka po podzimní části je tedy 7. místo se skórem 15:22.
V obci máme různé možnosti sporI když se to nezdá, hra se vůči jaru o dost
tovního vyžití avšak stále je možné
vylepšila a z mého pohledu je i fotbalová.
a žádoucí je rozšiřovat. Co vám
Všechny zápasy byly vyrovnané, chybělo
v současné nabídce chybí, jaké další
nám jen štěstí v proměňování šancí, čímž
sportovní zařízení byste navrhovali?
jsme přicházeli o vítězství. Oproti miPřijmeme jakýkoliv námět, třeba
nulosti rozhodovala ve výsledku jediná
i doplněný kresbou, s návrhem na
branka.
umístění zařízení i popis jeho možného
Tímto chci poděkovat hráčům za jejich
využívání. Své náměty prosím doručte
přístup. Jsem rád, že se mezi nás vrátili
jakýmkoliv způsobem do kanceláře
staronové tváře a podílí se na úspěchu
obecního úřadu.
OÚ ¢
týmu. Tým jsme omladili. Za dobré

΄
VYZVA

PF 2018
HASIČI NEBUŽELY

RŮZNÉ ³
Sešlo se opět mnoho našich spoluobčanů,
kteří si vyslechli vystoupení školních
dětí. Tradičně se podávalo svařené víno
a čaj. V letošním roce přibyl i nový betlém,
který po celé adventní a vánoční období
bude zdobit prostranství ve středu obce.
Všichni zúčastnění jistě ocenili příležitost
takto společně zahájit Advent v naší obci.

Mikuláš
Mikulášská nadílka letos připadla na
neděli 10. prosince. Děti recitovaly o sto
šest a od Mikuláše si zasloužily nadílku.
Trojici nadpozemských bytostí rozdávajících dárečky tvořili osvědčený(á) andělský
anděl, odporný čert a tentokrát nově
Mikuláš s pravým plnovousem. Snad dětem
vydrží, co všechno této trojici naslibovaly.

Události minulých dnů
Předvánoční jarmark
Poslední listopadovou neděli se v místní sokolovně konal předvánoční jarmark.
Je to v posledních letech již tradiční
událost, na kterou se těší jak prodejci více
či méně užitečných věcí, adventních věnců,
vánočních ozdob, perníčků či dekorací, tak
návštěvníci z naší obce a okolí. Atmos-

Poslední leč

féru jarmarku provonělo svařené víno
a vánoční cukroví. Žádný z prodávajících si
asi příliš nevydělal, přesto všichni projevili
přání se jarmarku příští rok opět zúčastnit.

Rozsvícení stromečku
V nedělní podvečer 3. prosince jsme
společně rozsvítili vánoční stromek.

Sobotu 9. prosince od časných ranních
hodin doléhal až do obce zvuk výstřelů. To
se členové místního mysliveckého sdružení
a jejich hosté vydali do okolních lesů na
poslední leč. Počasí tentokrát přálo, bylo
lehce umrzlo, přesto lze obdivovat, že po celodenní honitbě měli mnozí ještě dostatek
energie přijít na večerní mysliveckou zábavu do sokolovny.

Přijďte si do kostela zazpívat koledy
Za několik dní nastane Štědrý večer, vánoční svátky a prázdniny
pro děti. Každý, kdo může, bude slavit Štědrý večer. K tomu patří
zpívání koled – třeba doma u stromečku. Podle tradice se mají
vánoční koledy zpívat až od Štědrého večera, od narození Krista.
Přijďte si vyslechnout koncert vánočních koled, který se uskuteční dne 25. prosince 2017 v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku
(u zámku) v 16 hodin. Zpívají Vlasta Šamanová – soprán, Jana
Grossová – alt. Na varhany je bude doprovázet Vladimír Hradec.
Každý účastník dostane text zpívaných písní. Každý se rozhodne
sám, zda bude jenom poslouchat, nebo se přímo zúčastní zpěvu.
Malé děti mohou mít i malé zvonečky, aby zdůraznily rytmičnost
některých zpívaných koled.
Dobrovolné příspěvky budou vítány a budou využity na opravy
varhan v kostelích farnosti Mělník.
V. Hradec, varhaník kostela sv. Vavřince, Pšovka.
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Pořad bohoslužeb – vánoční období 2017 ve farním obvodu Nebužely
Ne

24. 12.

Po

25. 12.

Út
St
Čt

26. 12.
27. 12.
28. 12.

Nebužely
Byšice
Nebužely
Nebužely
Byšice
Nebužely
Nebužely
Nebužely

09.00
11.00
22.00
09.00
11.00
09.00
18.00
18.00

4. neděle adventní
Půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční
sv. Štěpána
sv. Jan Evangelista
sv. Betlémských dětí

Pá 29. 12.
Ne 31. 12.

Nebužely
Nebužely
Byšice
Nebužely
Po 01. 01. 2018 Nebužely
Byšice
Ne 07. 01. 2018 Nebužely
Byšice

18.00
09.00
11.00
16.00
09.00
11.00
09.00
11.00

sv. Svaté rodiny
Silvestr
Slavnost Matky Boží
Zjevení Páně

INFORMACE

Třídění odpadů

Rádi bychom více podpořili třídění
odpadů v domácnostech. Nabízíme
tedy nově našim občanům sady tašek
na třídění odpadu.
Sada obsahuje tři tašky (sklo, plast,
papír) a je dostupná ve dvou velikostech: objem 20 litrů – rozměr
jedné tašky 25 cm x 40cm x 25cm,
nebo 40 litrů – 35 cm x 50 cm x 26 cm.
Tašky jsou pro občany zdarma
k vyzvednutí na obecním úřadě.

Hrdlička s holubem mohou zobat
i větší sousta, tedy
i hrách a kukuřici
A teď co ptáčkům rozhodně
nedávat? Například krystalky
soli z pečiva mohou malého ptáčka zabít. O labutě
se nebojte, těm
se sůl rozpustí ve
vodě a při své velikosti něco vydrží.
Nic nezkazíte slunečnicovými semínky, na ty k vám bude létat i brhlík lesní. Kos Mají radši tvrdší pečivo nalámané na menta má ráda většina přezimujících zpěvných má rád jablka, šípky, jeřabiny, ale ovesné ší kusy. Vařenou zeleninou a obilninami si
ptáků, i zvonek zelený z fotograﬁe. Sýkorky vločky na krmítku ho taky přilákají. Stra- u labutí šplhnete ještě víc. Při umisťování
je milují a také dlaskové, čížkové, pěnkavy kapoud velký se na jídelníčku shodne se sý- krmítka myslete na hbité kočky, na to, aby
a vrabci, které nejvíc potěšíte pohankou, korkami, pokud ovšem neobjeví nějakého nebylo na rušném místě. A myslete taky
po té se můžou utlouct. A také po jiných neopatrného červa pod kůrou vaší jabloně. na sebe, abyste nepřišli o zábavnou podíolejnatých semenech, ovesných vločkách – Společně se sýkorkou ozobává lojové koule. vanou. Text redakce, foto Ladislav Šeiner ■
OÚ ¢
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