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Milí spoluobčané,
toto číslo zpravodaje vzniká již v atmosféře
předvánočního času, kdy i počasí dává najevo,
že letošní nekonečné léto skončilo, je třeba topit,
teple se oblékat a podobně. Stěží šlo ještě nedávno
pomyslet, že se zanedlouho sejdeme u rozsvícení
vánočního stromku a že nám tam velmi přijde
vhod pohárek s horkým svařeným vínem.
V nedávné době proběhly volby do obecního
zastupitelstva a obec tak spravuje samospráva
v novém složení. U nás vše proběhlo bez komplikací, a tak ustavující zasedání se konalo již
30. října. Mezi zvolenými jsou tři noví zastupitelé, dva z nich jsou v tomto úplnými nováčky.
Popřejme jim v nové činnosti mnoho úspěchů
a ať jim přinese poznání, že tato veřejná činnost
má smysl pro ně samotné i pro ty, kteří je volili.
Nedávno jsme si také u nás připomínali sté
výročí vzniku Československé republiky. Sešli
jsme se při této příležitosti u nově vysazené lípy,
která nám bude tuto událost snad minimálně
dalších sto let připomínat. Škoda jen, že událost
proběhla bez většího zájmu našich občanů
a především místních spolků, které s výjimkou
hasičů své představitele na toto slavnostní setkání nevyslaly. Nechci použít slovo povinnost,
ale pro vyjádření vděku a úcty našim občanům,
kteří v různých dobách a různé míře přispěli
k vytváření naší bohaté současnosti, bychom měli
podobných příležitostí využívat. Bylo by to jistě
i povzbuzením pro ty z nás, kteří v současné době

neváhají svým dílem přispívat k rozkvětu našeho
společenství, naší obce.
Nové obecní zastupitelstvo se již pustilo do
práce a to hned do nejdůležitějšího každoročního
úkolu v tomto období a sice projednání a schválení
rozpočtu na příští rok. Je to příležitost stanovit si
investiční priority jak v souladu se strategickým
plánem rozvoje obce, tak s novými příležitostmi,
které přinášejí nově vyhlašované dotační programy. Jednou takovouto možností je vybudování
nové učebny v naší škole z dotace poskytované
prostřednictvím místní akční skupiny Vyhlídky.
Jedním z nejdůležitějších úkolů na začátku
nového roku bude dokončení nového územního
plánu. Zhotovitel plánu v minulých dnech obdržel
seznam požadavků na úpravu původního návrhu,
podle kterých vypracuje návrh nový a ten pak
bude projednán na dalším veřejném jednání. Snad
se tentokrát již podaří skloubit představy majitelů
jednotlivých pozemků s požadavky urbanistickými, požadavky jednotlivých správních orgánů
a i požadavky vyplývající ze zákonů, například
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
Snad je tedy přijetí nového územního plánu již
nadohled a bude tak částečně odblokován stav,
kdy v obci prakticky nejsou k dispozici volné
stavební parcely.
Dovolte mi, abych vám všem, milí spoluobčané,
popřál radostné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Jan Čermák, starosta obce
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¢ Na obecním úřadě bude
od čtvrtka 20. 12. do úterý
1. 1. 2019 zavřeno.
¢ Sbor dobrovolných
foto: archivhasičů
OÚ
pořádá v sobotu 19. ledna
od 20 hodin Hasičský ples.
K tanci a poslechu hraje
skupina Generace.
¢ V sobotu 2. března 2019
pořádáme tradiční masopust. Vše ještě upřesníme.

INFORMACE
Poznávací soutěž
má prvního vítěze. Václav
Kinzl ml., poznal na fotografii schody vytesané ve
skále nalevo u silnice ke
Kroužku, jimiž lze vystoupat skalami na pole na
Vranově. Ceníme si, že je
z mladé generace, o které
máme představu, že do
přírody příliš nechodí.
Za odměnu dostal turistické mapy Kokořínska
a DVD o okolních obcích.
Snad je použije jako pomůcku pro příští ročník,
kdy soutěž zaměříme na
širší okolí naší obce. red ¢
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´ OBEC

Slavnostní setkání u příležitosti stého výročí vzniku ČSR
V sobotu 27. října proběhlo na počest
100. výročí vzniku Československé
republiky slavnostní setkání občanů.
Hasiči položili kytici k pomníku padlých,
Nikol Nováková přednesla verše a pan
starosta Jan Čermák pronesl řeč, kterou
zde otiskujeme. Vše se odehrálo u nově
vysazené lípy, která je českým národním
symbolem. Aby se lípě dobře dařilo,
zasadila ji odborná ﬁrma.
Vážení spoluobčané, vážení hosté,
sešli jsme se zde, abychom si také u nás
v obci společně připomenuli sté výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Sto let není v dějinách příliš dlouhá doba,
ale v lidském životě dožít se tohoto věku
je výjimečné, a tak mezi námi nejsou již
žádní přímí pamětníci. Přesto události posledních sta let mají pevné místo v myslích
mnohých z nás, ať díky vyprávění rodičů či
prarodičů nebo z vlastního našeho zájmu
poznat nedávnou minulost.
Říká se, že šťastná období v životě národů jsou prázdnými stránkami jejich dějin.
Minulých sto let však rozhodně prázdnými
stránkami dějin není. Ba naopak. Sto let
naší novodobé státnosti je období plné
dějinných zvratů, které tak zásadně ovlivnily jak život tehdejší, tak i náš život současný
a to v měřítku celosvětovém, našeho národa
a také naší obce.
Víme, že rozhodující událostí pro vznik
našeho samostatného státu byla první
světová válka a její výsledky. Tato válka
zasáhla do života naší obce ze všech těch
událostí snad nejhlouběji. Do války bylo
z naší obce odvedeno mnoho našich
mladých mužů a Rakousko uherská armáda je postavila na nejtěžší bojiště války.
Z války se jich tak nevrátilo 22, další se
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vraceli jako váleční invalidé a ti poslední
jako legionáři, kteří na cestě z války domů
museli obejít celý svět. Jména padlých jsou
zde na tomto pomníku. Čest jejich památce.
Je bohužel velkým paradoxem, že
válečné zkázy a rozvrat vytvářejí prostor
pro hospodářský rozvoj a společenské
změny. Také v Nebuželích následovalo po
skončení války období, kdy již čile fungoval
veřejný a kulturní život, zemědělství prosperovalo na produkci cukrovky, poválečný
boom zaznamenala cihelna, místní živnosti
byly na vzestupu.
Následovala však další apokalypsa.
Druhá světová válka, ač rozsahem doposud největší dějinná zkáza, do života naší
obce tak dramaticky nezasáhla. Naši
muži neodcházeli do války, nepřešla
zde fronta. Do života některých našich
spoluobčanů či rodáků však zasáhla
způsobem nejbrutálnějším, kdy podlehli

tvrdé represi ze strany okupantů za svoji
odbojovou činnost.
Ani období od konce druhé světové války
do dnešních dnů nebylo pro naši obec obdobím klidu a idyly. Velmi výrazně poznamenala život v naší obci kolektivizace
a znárodňování. Řada našich spoluobčanů
byla nucena v rámci ideologie třídního
boje opustit své domovy a svůj majetek
přenechat pro násilně zaváděné společné
hospodaření.
A zmíním ještě další událost, která
život v naší obci spoluvytvářela. Sametovou revoluci v roce 1989 sice většina z nás
přivítala jako osvobození a východisko
z postupujícího marasmu posledních let,
ale nové ekonomické poměry způsobily,
že zde v obci zanikla řada pracovních
příležitostí. Naši občané ve velké většině
za prací dojíždějí, čas na společenský život
ubývá. Je proto velmi povzbuzující, že zde
i přesto fungují spolky a rozvíjejí se i různé
neformální společenské aktivity, je zde
příjemné životní prostředí a nacházejí zde
svůj domov noví naši spoluobčané.
Přemýšlím, jak si asi v roce 1918
představovali lidé život za sto let a myslím, že ani největší vizionáři se dnešní
skutečnosti nemohli přiblížit. A jak asi
bude vypadat život za dalších sto let. Jak
budou vypadat naše domovy, naše rodiny,
naše obec. Určitě to nikdo z nás neví. Ale
povětšinou víme, co bychom již nyní rádi
změnili, co bychom rádi zlepšili a třeba jak
bychom rádi změnili sami sebe. Na prahu
další stovky si tedy popřejme, ať se nám daří
uskutečňovat svá přání, své sny a s další
stovkou let existence našeho státu, ať příští
historikové nemají tolik práce, jako měli se
sto léty právě uběhlými.
Přeji Vám všem hodně štěstí.

OBEC ³

Text redakce, foto archiv OÚ

Vítání občánků

19. listopadu jsme na Obecním úřadě v Nebuželích mezi nás slavnostně přivítali další,
tentokrát čtyři občánky, dvě dívky – Victorii a Julii a dva chlapce – Štěpána a Vojtěcha.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojený život v naší obci.

Victoria

Štěpán

Julie

Vojtěch
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´ ŠKOLA

Vážení spoluobčané,
nastává předvánoční čas, čas rozjímání
a vzpomínání, a tak i já se ve vzpomínkách
vracím k tomu, co jsme ve škole v poslední
době kromě učení zvládli.
Žijeme sportem: V září jsme se zúčastnili
okresního kola Přespolního běhu, který
pořádal DDM Mělník. V kategorii dívek
i chlapců naši závodníci obsadili 2. místo.
V říjnu jsme odehráli okresní kolo ﬂorbalového turnaje stejného pořadatele.
Zapojili jsme se také do ﬂorbalového projektu ČEPS cup. Kromě možnosti zažít
radost z vítězství i ze hry samotné nás
čeká jedinečný zážitek v podobě zápasů
nejlepších celků světa, neboť jsme v rámci
projektu dostali i poukaz na volné vstupenky na Mistrovství světa ve ﬂorbale 2018
v Praze.
Všichni školáci v současné době objevují krásu bruslení na Zimním stadionu
v Mělníku – ti nejmladší se s ledem teprve
seznamují, ti starší už zkušeně prohánějí
hokejkami puk nebo zkoušejí první krůčky
krasobruslařské abecedy.
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Chováme se bezpečně: Jak žít a pohybovat se bezpečně, ať už v soukromí, ve škole
nebo na silnici, je třeba stále trénovat. I proto jezdíme se staršími žáky na dopravní
hřiště, kde si každý z nich ověří, co už v této
oblasti dovede!
Navazujeme spolupráci se zahraničím: Už
druhým rokem jsme se zapojili do projektu
„Záložka do knihy spojuje“, v jehož rámci
spolupracujeme se slovenskými školami.
Vyměňujeme si záložky do knih, dopisujeme si, získáváme informace o jazyce,
zvycích a životě na Slovensku.
Zajímáme se o historii své země: 28. říjen
jsme si připomněli projektovým dnem
„100 let české státnosti“. Výsledky práce
žáků na toto téma si může prohlédnout
každý, kdo k nám do školy zavítá.
Chováme se ekologicky: Ve spolupráci
s rodiči, širší veřejností a za podpory
zřizovatele třídíme odpad a sbíráme
druhotné suroviny. Naším významným
partnerem v této oblasti je Státní oblastní
archiv v Praze, díky němuž jsme bohatě
vybaveni nábytkem, kancelářskými

potřebami a výtvarným materiálem.
Pochází odtud i převážná část vyřazených
tonerů, baterií a elektroodpadu, jejichž
hmotnost dnes už nepočítáme na kilogramy, ale na tuny. I díky tomu jsme mohli
dětem z MŠ udělat radost novým stolním
fotbálkem. Tato spolupráce by nebyla
možná bez ochoty a vstřícnosti ředitele
Státního oblastního archivu Praha pana
vrchního rady PhDr. Daniela Doležala, PhD.
a nezměrné iniciativy a obětavosti pana
Jiřího Znamínka mladšího, který nezištně
a opakovaně zajišťuje nakládku a dopravu
elektroodpadu. Oběma jim za to patří naše
veliké DÍKY.
Jménem všech zaměstnanců nebuželské ZŠ a MŠ děkuji všem sponzorům,
rodičům, veřejnosti i zřizovateli za každou
podporu, kterou naší organizaci poskytují
a přeji všem krásné vánoční svátky, hodně
pohody, radosti, lásky, zdraví a štěstí při
vstupu do nadcházejícího roku 2019.
Nechť je alespoň tak úspěšný jako ten
letošní, a nebo ještě lepší!
Mgr. Ing. Lenka Zárybnická

ŠKOLKA ³

Jak se máme ve školce?
V září nás navštívilo Divadlo Matýsek s pohádkou „O zatoulané písničce“. V říjnu pak paní Dagmar Čemusová s hudebním
pořadem „Já jsem muzikant“. Také jsme vyrazili na Mělník
do kulturního domu a shlédli divadelní pohádku „Květinový
salon švadlenky Madlenky“. Společně jsme plnili další z úkolů
Recyklohraní, které nás učí, jak chránit přírodu. Koncem měsíce
jsme ještě stihli výlet na výstavu „Exotika 2018“ do Lysé nad
Labem. Tam jsme viděli malého lvíčka, tygříka, zajímavé rybičky,
papoušky, morčata a spoustu jiných tvorů. V listopadu navštívil
školku pan Šonský s projektem Škola v pohybu a učil nás, že pohyb a sport jsou zdravé, tak jsme mu ukázali, jak umíme rychle
běhat a že se nám to také líbí.
■
Text a foto Lenka Kloučková
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´ SPORT A HOBBY

Byl to teprve druhý rok činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Nebužely, ale i za
tak krátkou dobu jsme stačili uspořádat
několik společenských akcí, které se
v naší obci dobře ujaly. Většina těchto
každoročních aktivit je pro děti, kde
naší jedinou, ale za to tou nejkrásnější
odměnou jsou rozzářené dětské tváře.

Ohlédnutí za rokem 2018, aneb co se událo u hasičů
Dalšími jsou například brigády pro naši
obec, ve kterých jsme v loňském roce odpracovali mnoho hodin. A pak společenské
akce pro dospělé.
Jednou takovou začal i rok 2018. Byl to
první Hasičský ples, kde hrála skupina
Generace a který se moc povedl. Tímto
Vás zveme i na ten následující, který bude
19. ledna a již se na vás všechny těšíme.
V únoru jsme vypomohli při průvodu
masek na Masopustu a Maškarním plese,
který pořádala obec. Letos na jaře proběhlo
několik brigád na opravě požární nádrže
za přispění několika místních občanů.
Nádrž bychom příští rok rádi dokončili.
Přejeme si, aby voda v ní nebyla určena
pouze k hašení požárů, ale aby posloužila
nebuželským dětem a zahrádkářům jako
zadržovaná voda v horkých letních měsících.
Spolu s letními prázdninami přišlo i období nabité činnostmi naším SDH. První
z nich byl den plný aktivit pro děti nazvaný
„Vítání prázdnin“, uspořádaný za pomoci
obce Nebužely. Děti si vyzkoušely dráhu
plnou překážek, cyklistickou zručnost

na pump tracku, řidičské dovednosti na
traktoru či zálesácké dovednosti při hodu,
střelbě, uzlování nebo rozlišování druhů
dřeva. Druhý prázdninový víkend jsme byli
pozváni na oslavy výročí SDH Velký Újezd,
kde jsme jim velmi rádi trochu vypomohli.
Odpoledne jsme se tam pak zúčastnili jejich hasičského závodu. Domů jsme dovezli
stříbro a to ženský i mužský tým. První
místo děvčatům uteklo o pouhých sedm
vteřin. Na konci července jsme uspořádali
2. ročník Nebuželské neckyády. Letos
startovalo 19 plavidel a hlavním vítězem
se stala posádka „Spongebob a Patrick“.
S prázdninami jsme se rozloučili
při každoroční Nebuželské
pouti, na níž jsme spolupracovali s FK Nebužely a kde si děti
užily pouťové atrakce i krásnou
střelnici. Tam jsme uspořádali
naše první závody v netradičním
požárním útoku, kde chlapi vybojovali zlato a děvčata stříbro.
Účast byla sice slabá, ale snad
se to časem zlepší.

V říjnu jsme se ještě zúčastnili pokládání
kytice u pomníku padlých a nově vysazené
lípy ke stoletému výročí vzniku republiky. Poslední letošní akcí byla netradiční
Kateřinská zábava s big-beatovou kapelou
KIKS, a to byla tečka za naší letošní činností.
Děkuji všem členům našeho SDH za
dobrovolnou činnost, kterou napomáhají
k rozvoji sboru, a to ve svém volném čase,
kterého máme všichni pomálu. Dále
děkuji těm, kteří nás v tomto roce jakkoliv
podpořili a přejeme jim i všem ostatním
krásné prožití vánočních svátků.
■
Text a foto Petr Novák

Úspěšná sezona
spolku Pony liga
Stejně jako v předchozích letech i letos náš spolek organizoval pony dostihy
v různých částech naší republiky. Závodilo
se v Lysé nad Labem, Mostě, Pardubicích
a v Praze Velké Chuchli. Celkem jsme
uspořádali 16 dostihů pro děti ve věku od
4 do 15 let, kterých se zúčastnilo 32 dětí.
Po ukončení sezony následovalo její
slavnostní vyhodnocení, k jehož konání
jsme díky finanční podpoře od obce
Nebužely využili nové prostory Kulturního
centra Střemy.
■
Text a foto Kamila Bartošová
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Místopis – 4. díl
A zase se ve svých vzpomínkách musím
vrátit zpět. Zpět ke křižovatce Mšenské
silnice s Kaninskou cestou.
Vlevo od čtyřsetmetrové roviny Kaninské
cesty máme již zmíněné Chmeliště, ukončené
Marcelovou kazatelnou, pod níž bývala, dnes
již zarostlá Říhova kopanina spadající dolů
Na Křeček. Dále pak ve vzdálenosti padesáti
metrů ostrým rohem vystupuje lesní porost
místa zvaného Na Jívě, kde je umístěn Jiranův
krmelec s jeslemi. Vlevo u cesty byla malá
alej Bukačových třešní, která nás přivádí do
míst mezi pravou a levou zatáčkou, kterému
se říkalo Na Háku. Tady se z Kaninské cesty
rozbíhaly dva úvozy. První ostře vlevo k pásu
křoví, u kterého se stáčel vpravo a pokračoval
až na jeho konec. Tam se opět v pravém úhlu
stočil vlevo ke konci Jívy a pokračoval podél
lesní stěny a místa nazývaného U Habru, dále
směrem k Mazhausu, kde u pole pod Kopeckovou zahradou – s třešněmi a ořechy, končil.
Druhý zmiňovaný úvoz se Na Háku vydával
od Kaninské cesty šikmo vpravo a v pomalém
stoupání pokračoval, když ve své polovině
byl chráněn až dvoumetrovým zářezem a po
obou stranách rostoucími vrbami, mírně se
stáčející vlevo ke špičce Provazní rokle. Její
špičku tvořilo obdělávané trojúhelníkové pole,
dneska již silně zarostlé. Asi ve druhé třetině
své délky se tento úvoz dělil. Levá odbočka
vedla na špičku Rážkovy rokle a pokračovala
pod dnešní Modrou kazatelnou šikmo vpravo
přímo na špičku lesa u Růžičkovy rokličky. Ta
vede dolů do Provazní rokle, kde dneska stojí
Mirkova kazatelna. Úvoz kopíroval kraj lesa
a vedl mezi jeho stěnou a polem až do protilehlé stěny lesa Na Stříbrnici, kde se napojil
v levém i pravém rohu na lesní cesty vedoucí
dolů do Provazní rokle nad Valinovu vilu na
dno Provazní rokle. Druhá odbočka úvozu
vedoucí k již zmíněné špičce Provazní rokle se
těsně před setkání s ní tečí opět dělila. Úvoz
pokračoval přímo, vpravo těsně podél pole
a před borovičkami se nořil do dnešního lesa,
dříve však šel podél stěny lesa. Jeho zbytky
jsou pro toho, kdo by si dal práci a měl chuť jej
najít, dobře patrné. Dnes je nad tímto bývalým
úvozem postavena první kazatelna, dále pak
torzo posedu Na dubu – a dále pak další
kazatelna Kinzlovka. Mezi tímto úvozem
a dnešním okrajem křoví obklopujícím rokli
byla hned od krajních boroviček obdělávaná
Kopecková pole. Úvozem jsme se dostali přes
tři myslivecká zařízení až K Vrbě, kde se úvoz
dělil. Vlevo dolů do lesa k Cikánské rokli na
Kuchyňku – a rovně podél lesa až do koutu,
kde se dneska také říká Na Kuchyňce. Tady
se úvoz napojoval na lesní cestu stoupající za
Harasovem vzhůru ke Kuchyňce. Budemeli se posunovat od tohoto koutu lesa, máme
hned vedle sebe Spálenou paseku, nazývanou

KULTURA³
tak po jejím požáru okolo roku 1980. Dále
pak Zítovou kazatelnu – stojící nad Rákosovou roklí. Stále podél lesa se dostaneme
k pravé pravoúhlé zátočině, následuje levá.
Na protějším rohu lesní cesty nad Jánošíkovou
roklí je umístěn Ministerský posed, dříve to
byla kazatelna. Dnes je tu jen její torzo, jednoduchý žebřík. Kazatelna časem zmizela.
Bylo to pohodlně přístupné otevřené zařízení,
které postavil Ivan Carda pro svého nemocného otce. Skvělé místo pro pozorování zvěře
a její případný lov. Podél klikatící se stěny lesa
se dostaneme k dalšímu žebříku Na Javoru,
umístěnému skutečně na javoru nad špičkou
Lomové rokle.
Vrátíme se zpátky ke špičce Provazní rokle.
Zde se druhá větev úvozu oddělovala ostře
vpravo a stoupala v mírném oblouku vzhůru
podél hranic polností až ke Kaninské cestě,
kde se s ní v místě zvaném Na Sekerkách
(332 m.n.m), jinak také dnes nazývaném
U Hrušky, spojila. V polovině tohoto úvozu
byla postavena bouda – původně promítací kabina z Nebuželské sokolovny. Byla tam někdy
kolem roku 1958-59 přemístěna a upravena
za účelem „výrování“ – lovu pernaté škodné
zvěře pomocí vnadidla – výra.
A zpět k místu Na Háku. Pokračujeme po
Kaninské cestě vzhůru.
Levou zatáčkou se dostaneme k betonovému
monumentu. Jsou to Silážní jámy – dva boxy,
do nichž se ukládala kukuřičná siláž. Dnes
již neslouží svému účelu. Pouze svou kapalinovou jímkou plnou marastu a fekálií pilně
zamořují okolí kdysi klidného a čistého místa.
Pokračujeme dál, stále ve stoupavém úhlu.
Vlevo mineme nově vytvořenou polní cestu –
odbočku ke špičce Provazní rokle. Jedeme dál

a jsme u již zmíněného bodu Na Sekerkách
alias U Hrušky. Tady se Kaninská cesta stáčí
mírně vpravo a klesá do široce rozevřeného
úvalu. Vpravo ve vzdálenosti 650 metrů vede
násep železniční trati, ve kterém byl vybudován tunýlek. Tady se říkávalo V Neckách.
Tunýlkem se dalo projet koňským potahem
s fasuňkem a kočové si tak zkracovali svoje
cesty. Tunýlek byl opraven a zmenšen, takže
se dá dnes projít. Budeme pokračovat dále po
zvedající se Kaninské cestě, z jejíhož horizontu
lze vpravo ve vzdálenosti 350 metrů spatřit
Standovu Kazatelnu na místě zvaném Na
Záhoří – je to kóta 338,5 m.n.m. Pokračujeme
vesele dál. Po několika desítkách metrů se
lesní porost svojí špičkou přibližuje téměř
ke Kaninské cestě. Jsme v místě zvaném
U Hlubokého úvozu. Tady šel úvoz z Kaninské cesty vlevo na špičku lesa a louky. Od
špičky lesa jeho levá větev odbočovala středem
pole a vedla až k Vrbě na Kuchyňce. Druhá,
přímá větev vedla podél stěny lesa k místu, kde
stojí kazatelna V Osikách, které se s oblibou
říká „V Olších“. V lese pod kazatelnou je ve
skalách malá kotlinka nad vidličkou Široké
rokle. Jedna větev této vidličky jde ke Studnici a druhá k Hlubokému úvozu. Tady se
říká U Kanálu. Úvoz pokračoval dále podél
stěny lesa, aby se před místem U Dubu – začal
nořit dolů do lesního porostu Široké rokle.
Zhruba v polovině stráně je skalní plošina,
které se říká Buran. Jedná se o skalní plošinu,
nacházející se na druhé straně rokle na úrovni
Pod Dubem. Na hraně prostředního patra skal
je také taková skalní plošina, na jejíž stěně
je vytesáno dítě. Došlo tam kdysi k tragédii,
pádu dítěte ze skály. Od té doby se tam říká
U Dítěte.
■

Text: Miroslav Pomezný, mapa části zde popsaného území: archivnimapy.cuzk.cz
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Fotbal v Nebuželích
Do podzimní sezóny 2018 jsme vstoupili
s ambicemi poprat se o přední místa
v tabulce. Letní příprava probíhala
podle představ trenérů, kdy se tréninků
zúčastňovalo okolo 15 hráčů. Což
velice mile potěší a umožní to připravit
mančaft na mistrovské utkání.
Začátek sezóny se vyvíjel slibně, na mistrovská utkání se dostavoval skvělý počet
hráčů. Na střídačce jich bylo 5-6 s možností
střídat hokejově, což předpovídalo boj
o triko. Postupem času jsme však pociťovali
úbytek střídajících, až jsme se dostali na
samotnou hranici 11 hráčů, v posledním
utkání dokonce pouze na 10 hráčů. To
se samozřejmě projevilo i v kvalitě hry
a výkonu mužstva. Celková statistika pod-

Fit Dance s Janou
Zdravím v dalším vydání Nebuželského
zpravodaje. V tom předchozím jsem vás
seznámila s Bodystylingem a slíbila,
že vás seznámím s Tabatou. Bohužel
tu nyní necvičíme, tak jsem se rozhodla
seznámit vás s oblíbeným Fit Dance.
Co je to Fit Dance? Fitness program, ve
kterém budete svoji postavu formovat
tancem. Je to propojení tance, protažení
svalů a zábavy v různých tanečních
stylech, při kterých se kombinují posilovací
a taneční prvky. Střídají se rytmy, aby se
dostatečně zapojily všechny svalové partie
a docházelo k efektnímu spalování tuků.

zimní sezóny jsou 3 výhry, 1 remíza a 9 proher, což značí 7. místo s 10 body.
Obracím se na bývalé fotbalisty, kteří
již ukončili svou aktivní sportovní činnost,
zda by fotbalu v Nebuželích nechtěli vypomoci jako pořadatelská služba, pomezní
rozhodčí apod. Tyto činnosti nejsme schopni kapacitně obsáhnout. Věřím, že se mezi
Vámi najdou nadšenci, kteří nás nenechají
na holičkách a v příštím roce nám pomůžou.
Dále chci poděkovat a pochválit za disciplinovanost většinu hráčů, s kterými je
radost spolupracovat. Tato slova patří také
příznivcům a fanouškům nebuželského
fotbalu, kteří nás chodí hojně podporovat.
Závěrem chci všem bez rozdílu popřát krásné
prožití Vánoc a šťastný nový rok 2019.
Sportu zdar!
Daniel Slepička, trenér FK Nebužely
Fit Dance je sport, pohyb a zábava dohromady. Zformujete si jím celé tělo. V jednotlivých písničkách a krokových variacích
zapojíte všechny svaly na těle.
Co je hlavním cílem Fit Dance? Radost,
odreagování, spokojenost a dobrá nálada.
Máte strach, že neumíte tančit? Pozor,
jedná se o cvičení formou tance. Nejde
o přesnost, každý jsme jiný a každý i jinak
tančíme, důležité je pohybovat se a hodinu
si maximálně užít. Tančete, mějte radost
z pohybu a přijďte zkusit změnu, těším
se na shledání každý čtvrtek od 19 hodin
v tělocvičně Základní školy v Nebuželích.
Cena je stále stejná – pouhých 10 korun. ■

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2019
všem zákazníkům přeje
1. zemědělská a. s. Chorušice
277 37 Chorušice 118
Aktuálně nabízíme slunečnicová
semínka pro ptáčky za vánoční ceny
1kg.......23 Kč

Jarmark – stromek – Vánoce!
Na Vánoční jarmark se prodejci obvykle
hlásí sami díky výzvě OÚ na webu, nebo na
pozvání, máme-li kontakt. Někteří jezdí
tradičně, jiní zkusí poprvé. Všechny pohostíme kávou, čajem nebo svařákem. Sortiment bývá pestrý. Adventní věnce, ozdoby
z korálků, háčkované výrobky, výrobky ze
dřeva, nakládané sýry, perníčky, chňapky,
zástěry… Jarmarku se účastní se i škola
a školka s výrobky dětí.
V první adventní neděli se rozsvítil obecní stromek. Kulturní zážitek přinesly děti
z naší základní školy a potom se pouštěly
koledy. Vánoční atmosféra, čaj, svařené
víno a perníčky však kvůli silnému dešti
přilákaly jen málo lidí.
red ■

Text Jana Lhotáková

Pořad bohoslužeb – adventní a vánoční období 2018 ve farním obvodu Nebužely (Farní úřad tel.: 315 694 428)

So 22. 12.
Ne 23. 12.
Po

24. 12.

Út

25. 12.

Mělnické Vtelno
Nebužely
Byšice
Čečelice
Nebužely
Byšice
Nebužely
Byšice
Nebužely
Byšice

17.00
09.00
11.00
17.00
09.00
11.00
07.30
22.00
09.00
11.00
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4. neděle adventní
Rorátní mše svatá
Půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční

Po 31. 12.
Út 01. 01.
2019
Ne 06. 01.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
všem lidem dobré vůle
přejí Nebužely

,

PF 2019

St 26. 12.
Čt 27. 12.
Pá 28. 12.
Ne 30. 12.

3. neděle adventní

,

So 15. 12.
Ne 16. 12.

Nebužely
Nebužely
Nebužely
Nebužely
Byšice
Nebužely
Nebužely
Byšice
Nebužely
Byšice

09.00
18.00
18.00
09.00
11.00
16.00
09.00
11.00
09.00
11.00

sv. Štěpána
sv. Jan Evangelista
sv. Betlémských dětí
sv. Svaté rodiny
Sv. Silvestr
Slavnost Matky Boží
Zjevení Páně
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