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Milí spoluobčané,
prožíváme jisté zmatení ročních období, kdy
po jakémsi lednovém předjaří nám na konci
února zima přeci ukázala, že existuje, od té
doby však po rychlém jaru již několik týdnů trvá
léto a jsem zvědav, co se bude dít v tom pravém
astronomickém létě. Nicméně cyklus pracovních snažení i společenských aktivit spojených
s ročními obdobími se zatím z rovnováhy nevychýlil a tak, v souladu se zvyklostmi, proběhla
u nás každoroční série společenských akcí a radovánek, plesů, všechny místní spolky absolvovaly své výroční členské schůze a pouštějí se do
činností, které si přes zimu naplánovaly a těšily
se na ně. Přejme jim k tomu hodně odhodlání
a vytrvalosti, neboť nic nenahradí dobrý pocit
z uskutečněných tužeb a plánů. Přitom v dnešní
době plné možností je to paradoxně dosti obtížné.
Všichni jsme nějak přezaměstnaní, volného času
na společné aktivity, které nás baví a v nichž vidíme smysl, se všeobecně nedostává. Zvláště je
tedy třeba ocenit, když se podaří zorganizovat
nějakou brigádu, společnou činnost na zvelebení naší obce a jejího okolí. Velmi bych chtěl
poděkovat všem, kteří se těchto akcí zúčastnili,
a zvláště pak jejich organizátorům, kterým

k vlastní práci přibývá i práce s lidmi, všeobecně
považovaná za nejobtížnější. Nicméně se ukazuje, že představa, že si mnohé věci můžeme
v obci udělat svépomocně, brigádnicky, je v této
situaci nereálná. Je třeba se obracet na příslušné
ﬁrmy, řemeslníky, i když zmíněný problém je i zde.
Všechny ﬁrmy, řemeslníci jsou zavaleni zakázkami, slibované termíny se pohybují řádově v mnoha
měsících. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí.
Jak jsem již zmínil, od začátku roku proběhla
u nás také řada společenských událostí. Ať jsou
to ony plesy, výroční členské schůze spolků, ale
i tradiční velikonoční jarmark, oslava dne matek,
dětský den a i řada různých sportovních aktivit. Na tyto akce se vždy vyrojí odezvy mnohdy
i s řadou kritických poznámek. Organizátoři
těchto akcí jistě získávají řadu zkušeností pro
další činnost a rádi přijmou i dobře míněné
připomínky, nicméně je třeba si uvědomit, že se
ve většině případů jedná o čistě dobrovolnickou
práci a úspěch akcí je také podmíněn tím, jaká
je mezi spoluobčany ochota pomoci. Rozhodně
bychom konání společenských akcí neměli vnímat
tak, že je zde nějaká předem daná skupina občanů,
která zajišťuje zábavu pro ostatní. Vždy se jedná
o společné dílo nás všech.
u

¢ ZŠ Nebužely pořádá
28. června v místní
sokolovně Školní akademii.
¢ 30. června se v areálu
bývalého koupaliště
koná Vítání prázdnin.
Podrobnosti včas
upřesníme.
¢ Sokolové Vás zvou na
XVI. všesokolský slet 2018,
který se koná 5. a 6. 7.
v Praze – bližší info podá
p. Jáchymstálová, program
najdete i na www.sokol.eu
¢ 28. července se v areálu
bývalého koupaliště koná
2. NEBUŽELSKÁ
NECKYÁDA. Večer pak
k tanci i poslechu zahraje
hudební skupina KIKS.
¢ Plánujeme letní
promítání u sokolovny,
co a kdy uvidíte, ještě není
rozhodnuto, zatím se
můžete těšit na příjemný
filmový večer.
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´ OBEC

u V obci nás také v následujícím období
čeká řada akcí stavebního charakteru.
Vítězná ﬁrma na zakázku Rekonstrukce
veřejného osvětlení zahájí v nejbližších
dnech svoji práci, připravena je moderni-

zace dopravního značení, je uzavřena
smlouva na vybudování vodárny jako
součásti vrtané studny, připravujeme
opravu komunikace před bytovkami.
Významná je skutečnost, že obec získala

kladné hodnocení žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova v rámci tzv. komunitně
vedeného místního rozvoje, jinými slovy
„přes Místní akční skupinu Vyhlídky“, na
vybudování komunitního centra ve vile
č.p. 56 a to ve výši bezmála 3 mil. korun.
Čeká nás tedy série výběrových řízení na dodavatele a postupná realizace této akce. Ve
hře je dále získání dotace na vlastní provoz
tohoto centra včetně mzdových nákladů a to
ve výši cca 2 mil. korun. Převážně brigádnicky pokračují práce na opravě požární
nádrže a je naší snahou, aby již letos
sloužila svému původnímu účelu a nezbyl
z ní jen zarůstající pozůstatek „dávno zaniklé civilizace“, jak tomu ještě donedávna
bylo. Ta „civilizace“ byla místem s funkční
požární nádrží, v létě plné života, v zimě
příležitostí si zabruslit. Chtěli bychom
dát obnovené nádrži ještě další využití
a sice jako retenční nádrž pro zachycení
vody z několika pramínků ve stráni nad
panelovou cestou a dále předčištěné vody
z dešťové kanalizace. Ta v současné době
ústí daleko pode vsí, v souladu s dřívějšími
snahami odvést vodu co nejdále od sídla.
Dnes, v době hrozícího sucha, jsou tendence právě opačné, zadržet vodu na místě
v nějaké nádrži nebo vsakováním v blízkosti budov.
Přeji Vám všem krásné léto, našim
školákům a studentům úspěšné zakončení
školního roku či případně i celého studia, všem hodně příležitostí k aktivnímu
odpočinku, k načerpání nových sil.
Jan Čermák, starosta obce

INFORMOVANÝ SOUHLAS – SLUŽBA INFOKANÁL
Služba je určena pro občany obce Nebužely ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby
souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování
o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako
jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o vás zpracovávány v rámci
služby, a požadovat jejich opravu v případě
nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.

zpřístupněny rovněž dalším subjektům
zapojeným do procesu informování
(např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců, a to
pro účely prokázání, že byly rozeslány.
Záznamy budou uchovány na základě
oprávněného zájmu obce prokázat plnění
svých povinností. Proti uchování těchto
záznamů můžete vznést námitku a žádat
jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců
uchovávány také provozní a lokalizační
údaje o zprávách zaslaných na váš telefon.

Kontakty
Ohledně zpracování osobních údajů
v rámci služby a uplatnění Vašich práv nás
můžete kontaktovat na tel. 315 694 028
nebo e-mailem o.nebuzely@tiscali.cz.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez
něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat
zasláním SMS ve tvaru ODREGISTRUJ
na číslo 315694028, přes webový formulář
uvedený na stránkách obce a nebo písemným podáním na obecním úřadě. Odvolání
souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou vaše jméno,
příjmení, telefonní číslo, email, číslo
orientační a případně ulice, podle kterých
mají být informace zaměřeny (např.
v případě havárie vodovodu v dané ulici
o ní budete informováni).
Vaše osobní údaje budou předány
provozovateli služby a v případě potřeby
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Od 25. 5. 2018 se také můžete obrátit na
pověřence pro ochranu osobních údajů
obce Nebužely – MAS Vyhlídky, z.s.,
PhDr. Marcela Pánková, PhD.,
e-mail: GDPR@vyhlídky.cz.
Ohledně uchování provozních
a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost
Konzulta Brno, a.s., info@infokanal.cz,
tel.: +420 541 128 530.

ODPADY³

Věčné a vděčné téma odpady
Celý svět se zavaluje odpady. V oceánech
se již vytvářejí celé ostrovy z plastů,
mikročástečky plastů jsou již zřejmě
běžnou součástí potravního řetězce.
Čína, doposud velký odběratel odpadových plastů z Evropy, má již svých odpadů
dosti a Evropa nemá dost vlastních kapacit na jejich další zpracování a využití.
V malém to vidíme i u nás v obci. Jeden
den svozová ﬁrma vyprázdní kontejnery
s plasty a za pár dní jsou již zase plné.
Urgujeme-li včasný odvoz plastů, je nám
odpovědí: nestíháme, stejná situace je
i v ostatních obcích a městech.
Jak za této situace zvládat odpadové
hospodářství v naší obci? Musíme se
snažit uplatňovat opatření od těch
nejjednodušších, až po ty nepopulární.
Mezi ta nejjednodušší patří minimalizovat objem těchto odpadů – například
sešlapáváním pet lahví, papírových krabic a podobně. Takto je možné objem
kontejnerů využít i několikanásobně. Dále
je třeba připomenout, že obec nedisponuje
oﬁciálním sběrným dvorem. Dvůr u obecního úřadu v tomto směru může posloužit
ke krátkodobému uložení některých
složek tříděného či nebezpečného odpadu třeba krátce před svozovými dny
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, které jsou u nás vždy na jaře a na

podzim. Jakousi neuváženou vstřícností
vůči občanům jsme dopustili, že každý,
kdo něco doma nepotřebuje – a to od staré
kuchyňské linky, až třeba po starý gauč
či kočárek – přiveze to na dvůr obecního
úřadu, kde tato věc pak i několik měsíců
zůstává. Situaci ve sběru elektroodpadu
se již podařilo vyřešit ve spolupráci
s hasiči a u drobných elektrospotřebičů
se školou. Velký problém ale zůstává se
stavebním odpadem, sutí či různými izolacemi, starými okny a podobně. Je třeba
důrazně připomenout, že stavební odpad
není komunálním odpadem a obec nemá
povinnost zajišťovat jeho likvidaci. To
je povinností stavebníka, který si toto
musí zajistit u specializovaných ﬁrem.
Rozhodně není přípustné vyvážet stavební suť do okolí a „vylepšovat“ jí například
polní cesty. Obec musí zdokonalit své kontrolní mechanizmy, aby takovéto jednání
mohla účinněji postihovat.
Na závěr jedna příznivější zpráva.
Ve zdejší bývalé cihelně buduje ﬁrma MENHIR Praha, s.r.o sběrný dvůr, získala již
všechna potřebná povolení, dokončuje
potřebná technická zařízení a v řádu
několika týdnů zahájí svůj provoz. Již nyní
je tam možno umisťovat stavební suť, a tak
by problém v tomto směru měl být v naší
obci vyřešen.

Naše obec jistě nebude krásnější, když
ji budou zdobit přetékající kontejnery
obložené navíc dalším odpadem a když
před obecním úřadem se bude vršit hromada všemožného haraburdí. Tomu můžeme
zabránit, když všichni budeme respektovat
několik následujících zásad.

ZÁSADY
ZASADY
Jak s odpady
Minimalizujme objem našich
odpadů, sešlapávejme pet lahve
a krabice, využívejme třídění.

●

Stavební odpad není komunální
odpad, nepatří ani do popelnic ani
do přírody. Při jeho likvidaci využijme
specializované ﬁrmy, v současnosti
např. MENHIR Praha (viz článek).

●

Velkoobjemový odpad a nebezpečný
odpad přivážejme až v den jejich
vyhlášeného svozu, do té doby jej
skladujme doma nebo jej odvezme
do sběrného dvora v okolí.

●

Využívejme nabídky hasičů
na svoz velkých elektrospotřebičů
a kovového šrotu.

●

Využívejme možností zpětného
odběru starých spotřebičů a pneumatik při koupi nových. Je zahrnutý
v ceně zboží.
OÚ ¢

●
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´ ŠKOLA

Vzdělávací menu našich školáků je bohaté a pestré
Jestlipak víte, kdo to byl valchář nebo
co dělala šorcářka? Děti ze školy
v Nebuželích už ano, dozvěděly se to
v rámci školního projektu Ten dělá to
a ten zas tohle… Projektů jsme letos
realizovali více, připomínám například
na podzim uskutečněnou akci Záložka
do knih spojuje.
Projektovou činností obohacujeme
a doplňujeme vzdělávací proces v jednotlivých vyučovacích předmětech. Žáci
z naší školy nemají nouzi ani o kulturní
a sportovní vyžití.
Nesedíme jen ve školních lavicích
V únoru zpestřilo školní program divadelní představení Oceánem křížem
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krážem v KD Mělník. Výuku prvouky
a přírodovědy doplnila v březnu přednáška
o dravých ptácích. Svou zručností
překvapily děti při předvelikonočním
Pletení pomlázek.
Že mají mnohé děti hudební nadání
a smysl pro rytmus, dokázaly při akci Bubnování ve škole. Své znalosti angličtiny si
procvičily v praxi, když do naší školy zavítalo anglické divadlo.
V dubnu absolvovali žáci dva školní
poznávací výlety. Mladší školáci se vypravili do Výzkumného ústavu živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově, starší do Prahy,
kde si prohlédli centrum Prahy, prošli se
pražskými pasážemi a navštívili knihkupectví Neoluxor.

Květen byl ve znamení příprav na oslavu
Svátku matek. Děti potěšily maminky pásmem básní a dramatizací pohádek O lišce
a zajíčkovi a Nespokojená Berta.
Co nás čeká v závěru školního roku
V červnu završíme své celoroční snažení
nejen rozdáním výročního vysvědčení, ale
také Školní akademií, která se uskuteční
28. června v místní sokolovně.
15. a 16. června budou mladí chovatelé
prezentovat své úspěchy výstavou
v tělocvičně školy.
Týden od 18. do 22. června prožijí školáci
v Jestřebích horách na škole v přírodě
v Radvanicích u Trutnova.
Text Lenka Zárybnická, foto archiv školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA ³

Také ve školce se
pořád něco děje

Třeba tohle byl náš sněhulákový den

V březnu nás navštívili ptáci – dravci

V Dopravní školičce jsme se učili spoustu
věcí důležitých pro naši bezpečnost

Vyráběli jsme čarodějnice a dárečky maminkám k jejich svátku

Také jsme jeli na výlet do Mšena

A to není všechno, všechno by se sem nevešlo :-)
NEBUŽELSKÝ ZPRAVODAJ / jaro 2018
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´ KULTURA

Nové knihy v naší obecní knihovně
Přijďte a vyberte si – každý může
v knihovně najít oblíbené – napětí,
dojetí, pobavení i poučení. A půjčte si
třeba něco pro rodinné čtení.
Ti z nás, kterým rodiče předčítali,
vzpomínají na to, jak při tom pracovala
jejich fantazie na plné obrátky. Mnohé ty
představy vydržely do dospělosti a s nimi
i vzpomínky na dětský pokoj, na maminku,
jak se s nimi smála legračním věcem a tatínka, jak měnil hlas. Ale k věci...
Beletrie pro dospělé:
Benková J.: Malinový sen; Boček E.: Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu;

Bryndza R.: Dívka v ledu, Noční lov, Temné hlubiny; Hanibal J.: Neklidná duše Evy
z Rožmberka, Marie Kristýna – nejmilejší
dcera Marie Terezie; Hartl P.: Okamžiky
štěstí; Herčík J.: Zvěrolékař tělem i duší;
Hickson J.: První Tudorovci, Červená
růže, Bílá růže; Chřibková I.: Suchý hadr
na dně mořském; Jirková K.: Naboso; Keleová – Vasilková T.: Přítelkyně; Kubátová
T.: Co je v domě, Záruční list na život;
Mlynářová M.: Rozcouraná duše, Kdo
nehřeší, nežije; Špačková L.: Pánbu vám
to vrátí na dětech, Třeštíková R.: Bábovky,
Osm; Váňová M.: Tereza, S tváří beránka;
Zadinová R.: Přežít svou smrt

Dětská literatura:
Cowell C.: Jak se stát pirátem, Jak správně
mluvit dracky; Gessler T.: Zvířecí nemocnice 1,2,3; Groeining M.: Simpsonovi
Komiksový úlet, Koblihová Kalamita;
Lomová L.: Anča a Pepík 1, 2 – komiks;
Nepil F.: Já Baryk; Milan S.P.: Když přijde
zima do Sněhové Lhoty; Pšeničková-Slavíková Z.: O bázlivém strašidýlku;
Těsnohlídek R.: Liška Bystrouška; Richová
S.: Půlminutové horory;
Naučná literatura:
Lidské tělo, Léčivé rostliny, Atlas
2. světové války, 1000 ptáků, Homeopatická první pomoc.
Text redakce, obrázky internet. stránky prodejců

Tip na výlet
„Vrátenka “
Mnohdy slyšíme, především od mladší
generace, kde všude již byli, jaké vzdálené
kraje navštívili. V dnešní době je to
poměrně snadné. Když se pak těchto
cestovatelů zeptáte, zda někdy byli na
Kokoříně, na Pokličkách, na Vrátenské
rozhledně, někteří netuší, o čem je řeč.
A přece to jsou atraktivní výletní cíle,
dosažitelné když ne pěšky, tak určitě na
kole, autem pak za pár minut. Chtěl bych
pro tentokrát přiblížit jako výletní cíl
rozhlednu na Vrátenské hoře.
Vrátenská hora je dominantou kraje.
Věž na ní byla postavena jako společné dílo
Sdružení obcí Kokořínska a telefonních
operátorů. Sdružení obcí Kokořínska provozuje rozhlednu na této věži, operátoři pak
mají na věži osazené antény a další technická zařízení. Rozhledna je otevřena v letním období každý den. Pokud se rozhodujete, zda je vhodné počasí pro výlet právě
na rozhlednu, můžete si to ověřit na internetových stránkách naší obce, kde je proklik na webové kamery umístěné na věži.
K rozhledně vede pohodlná cesta
z parkoviště na úpatí Vrátenské hory. Na
parkoviště se dostanete odbočkou z obce
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Libovice. Pokud vám výstup na rozhlednu nestačí, je možné si výlet prodloužit
okružní cestou kolem celého masivu hory
po značené turistické cestě. A ještě jedna
zajímavost, proč si třeba udělat výlet na
vrátenskou horu až večer za tmy. Zmíněné

parkoviště je oblíbeným místem amatérských pozorovatelů hvězdné oblohy, neboť
poskytuje prakticky kruhový výhled na
hvězdnou oblohu s velmi malým světelným
smogem z okolí.
Text a foto: Jan Čermák

Místopis – 2. díl
Vrátíme se zpátky do Nebužel a spustíme
se dolů do Kokořínského údolí po asfaltové
silničce vedoucí ke Kroužku.
Klouček – v první levé zatáčce je vpravo od
silnice prázdné místo, kde bylo kdysi fotbalové
hřiště. Nad ním je Krausova chata, kterou
kdysi vlastnila rodina Krausova (před nimi
rodina Holakovských). Táta i syn byli členové
MS. Vlevo od Krausovy chaty padá dolů Na
Křeček lesní pěšina, po které se sáňkovalo.
Na druhé straně silnice je Molnarka – byl
tam dříve švestkový sad a dále směrem dolů
Růžičkovo pole. Dneska je tam les. Vlevo od
asfaltové cesty jsou znát zbytky úvozu, který
vedl z Nebužel až ke Kroužku a po němž
sedláci i chalupníci vozili obilí do mlýna ke
mletí. V půlce rovinky, vpravo nahoře v lese
bývalo Mrchoviště, kde se kdysi pochovávala uhynulá hospodářská zvířata. Ještě
se tam dají najít betonové sloupky, kterými
bylo místo ohrazeno. Na druhé straně lesní
cesty byl nebuželský Smeťák. Před ním lesní
cesta uhýbá doprava dolů a zpět na Křeček.
Až skoro dole přechází asfaltová cesta do
mírné táhlé pravé zatáčky, kde vyúsťuje úvoz
od Molnarky na asfaltovou cestu. Tady stával
památný veliký buk. Říkalo se tam proto
U buku. Nevím v kterém roce buk po větrné
smršti padl a byl zlikvidován. Vpravo naproti buku nahoře, kde končí lesní cesta, se
říká Na Vystrkově. Je to místo, kam chodili
mladí randit. Po krkolomné skalní pěšince
sejdeme na začátek zatravněné louky. Tady
se říká Pod Kloučkem. Zde přecházela silnici
pěšinka vedoucí od křížku v Babině, aby na
druhé straně schůdky po skalách pokračovala
přes Mazhaus, kolem špičky Rážkové rokle
až k rokli Provazní. Zpod Vystrkova se táhne
louka až pod ostrou levou zatáčku (U Kanálu) asfaltky na Mšeno za křižovatkou na
Řepín a říká se jí Na Křečku – kdysi to byla
pole. Vlevo od zmíněné pěšinky vedoucí na
Mazhaus a vpravo od silnice se nachází velký
skalní útvar zvaný Holecký (Holčičí) Bochánek – je typický hladkou skálou nahoře
porostlou břízami a vřesem. Pokračujeme dále
po silnici až ke konci Holčičího Bochánku,
kde vpravo od silnice se vzhůru rozbíhá
úvoz, po kterém bychom se dříve dostali až
Na Hák na Kaninskou cestu. Vlevo od úvozu
je Kamínkovo pole. Sem jsme chodili s mým
dědečkem někdy kolem roku 1953 na zajíce.
Dále po cestě je opět vpravo další skalní
útvar – Klukovský (Klučičí) Bochánek
vyznačující se skalními průrvami a slojemi.
Nahoře rostou borovice. Tady bylo naše eldorádo. Odehrávaly se tady všechny bitvy
a klukovská zápolení. Bochánek končí u Rážkovy rokle, vedoucí vpravo od cesty. Vlevo
proti této rokli ústí na silnici (v předchozím
díle zmiňovaná) Pocenecká cesta. Asi třicet

KULTURA³
metrů za Rážkovou roklí šla vpravo šikmo
svahem pěšinka Ke Komínu – průlezu
mezi dvěma většími skalami a pokračovala
ke Stříbrnici. Malý kousek od počátku této
pěšinky je vlevo pod lesnatou strání Pramínek. Vlastně to byla malá hezká studánka
s vynikající vodou, avšak deště díky necitlivým zásahům při rozorávání mezí nahoře
na polích způsobily, že je úplně zanesená.
Silnice pokračuje do pravé zatáčky a mezi
Vraňovem a Stříbrnicí, vede až ke Kroužku
– mlýnu, který však stojí už v jiném revíru.
Hranici tvoří dále silnice vedoucí až pod hrad
Kokořín. Vpravo od silnice je dvě stě metrů
od křižovatky vpravo Valinova vila, od ní se
nahoru rozbíhá Provazní rokle, ozdobená
v polovině Význačným stromem, mohutným
smrkem. Cesta pokračuje podél pískovcových skal a dostáváme se k ústí další – Cikánské rokli se dvěmi chatami. Mezi touto roklí
a cedulí Harasov je těsně nad silnicí skalní
útvar Bažiňák. Dále je u silnice cedule s názvem Harasov – v ostré pravé zatáčce býval
Harasovský hotel – dnes ruina, čekající
na opravu. Vlevo je vodní nádrž Harasovská tůň – sem se jezdí koupat lidé ze široka
daleka. Ani tato tůň není v našem revíru.
Pokračujeme dále po silnici. Dvěstě metrů

od zatáčky se šikmo vpravo ve smrkovém
porostu zvedá lesní cesta vedoucí nahoru
Na Kuchyňku. Dále podél tůně se těsně
před rákosím říkávalo U Smrčků – tady je
začátek betonového břehu – zpevnění pro
silnici, která tady byla postavena místo úvozu.
Bylo tu mělko, a tak se tady koupaly děti, co
ještě neuměly moc plavat. Pokračujeme dál
a dostáváme se k ústí další – Rákosové rokle, která vybíhá až na pole vedle kazatelny
Zítovky. Pod hořeními skalami této rokle je
ohromný samostatný balvan Punta – další
v pořadí kokořínských roklí je Jánošíkova
rokle, která vyúsťuje na polnosti pod ministerským posedem. Pojmenování rokle
je odvozeno od divadelních představení
Jánošíka, která se zde kdysi uskutečnila.
Těsně nad silnicí je v této rokli štíhlá samostatná skalní věž, která se nazývá Panna.
Jako poslední roklička je za Jánošíkovou roklí
Lomová rokle, ve které je u silnice pomníček.
V hořeních skalách této rokle hlídá přístup
do předcházející Jánošíkové rokle Zbojník.
Těsně za levotočivou zatáčkou je vpravo
kousek nad ní Knížecí Lobkovická hájenka.
Tomuto místu se říká U Hájovny – jinak celé
toto místo nese název Černínov.
Text Miroslav Pomezný, mapa: maps.cleerio.cz

Mapa má posloužit k lepší orientaci, není ilustrací k článku.
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Poznávací soutěž
V jednom dotazníkovém šetření, které obec před asi třemi
lety organizovala, vyšlo najevo, že si občané mezi hodnotami
života zde na vesnici nejvíce cení blízkosti přírody.
Je to asi pochopitelné, neboť příroda je zde opravdu krásná
a snadno dostupná. Když ale vyrazíte ven a opustíte sjízdné
komunikace, příliš uživatelů přírodních krás nepotkáte, přitom
různých cest, cestiček, bývalých úvozů je v okolí obce hodně.
Rádi bychom pomohli tomu, aby v okolní přírodě bylo živěji a to
nejen co do počtu tvorů, kteří tam mají svůj domov, ale hlavně
výskytem našich spoluobčanů.
Rozhodli jsme se vyhlásit soutěž, kdy v každém čísle
zveřejníme čtyři fotografie z okolní přírody a úkolem soutěžících
bude určit, jaké místo je na fotografiích zachyceno. Své odpovědi
můžete osobně doručit na obecní úřad, třeba v rámci své
poznávací procházky a označené nějakým vaším kódem, abychom nedráždili instituce bdící nad ochranou osobních údajů.

Tyto čtyři fotografie zachycují úseky cest v blízkém okolí obce
(nápověda: spíše v jihozápadním okolí). Vaše odpověď by měla
obsahovat slovní popis polohy místa, tedy žádné tečky na mapě
nebo souřadnice GSM .
Redakce zpravodaje

INZERCE

Co je GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR, je nová revoluční legislativa EU,
která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.
GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupilo v účinnost dnem
25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních
údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva
občanů EU proti neoprávněnému zacházení
s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká
všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb,
které zpracovávají data uživatelů.

8

www.nebuzely.cz

Nebuželský zpravodaj, jaro 2018
vydává Obec Nebužely, 3-4 krát ročně
IČO 237086, tel./fax: 315 694 028
Evidenční číslo MK ČR: E 10082
náklad 180 výtisků
Uzávěrka tohoto vydání 25. května 2018
Redakce: Ing. Jan Čermák, Lenka Kloučková,
Kamila Bartošová
Graﬁcká úprava Helena Hrabová
Tiskne tiskárna Wendy s.r.o. v Mělníku
Zpravodaj distribuuje zdarma ObecNebužely
Své připomínky, příspěvky a upozornění
posílejte na adresu OÚ Nebužely,
277 34 Nebužely 14
nebo na e-mail o.nebuzely@tiscali.cz

