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Milí spoluobčané,
Začátek nového roku je už dávno
pryč, nicméně nyní je vhodná doba na
kontrolu pevnosti našich novoročních
předsevzetí. Ti, co připravují nebuželský zpravodaj, si dali takové, že bude
vycházet alespoň jednou za čtvrtletí,
takže zatím je to předsevzetí účinné.
Píši tento příspěvek bezprostředně po
prvním nebuželském plese, ještě plný
dojmů z přípravy i vlastního průběhu
této společenské akce. Rozhodli jsme
se uspořádat ples ve spolupráci s obcí
Střemy s tím, že každá z obcí nabídne své konkurenční výhody ku prospěchu společné věci. Takže propojením tohoto a společným úsilím při organizačním zajištění se podařilo uskutečnit akci, která zde zřetelně chyběla,
setkala se s velmi kladnou odezvou a
věřím, že si stejnou akci za rok opět
zopakujeme. Na celé věci si cením nejvíce toho, jak se podařilo celý ples zajistit právě spoluprací mezi našimi obcemi. Funguje-li takto spolupráce při
zábavě, je to základ pro spolupráci
i při vážnějších věcech. A již se to
také projevilo při pomoci střemských
hasičů zprovoznit naše kluziště u sokolovny. Velmi jim za to děkujeme. Letošní zima nám však nedopřála si nově
upravené kluziště užít. Ale pár mrazivých dnů přeci jen napovědělo, jaký zájem o kluziště v obci je a odhalilo technické nedostatky, které budeme muset
do příští sezony odstranit. Nové osvětlení plochy se plně osvědčilo, podcenili
jsme však nepředpokládaný spád plochy hřiště, kdy se ukázalo, že není jedNebuželský zpravodaj 3/2013
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noduše možné zalednit plochu hřiště
najednou. Chtěli bychom proto přes
léto protáhnout vodovodní přípojku do
nové šachty přímo u hřiště, aby bylo
možné pravidelnými postupnými zálivkami plochu snáze zalednit. Kauza
bláto. Musím se přiznat, že doposud
jsem ve funkci starosty nezažil takový
soustředěný hněv dotčených spoluobčanů jako letos v souvislosti se zablácenou cestou ke koupališti. Sešly se
dvě události, které sice k venkovu bezprostředně patří, ale nějak jsme již odvykli. Na podzim se sklízí řepa, v zimě
se těží dřevo. Obě tyto činnosti s sebou přinášejí bláto a shodou okolností
se tento jejich průvodní jev soustředěně vyjevil na panelové cestě ke koupališti. A protože zde žijí občané, kteří
si své zájmy dovedou bránit, umíte si
asi představit, co jsem v řadě telefonátů i osobních rozhovorů na účet samosprávy vyslechl. Obě firmy, jak zemědělci, tak i těžaři, zablácený povrch
panelové cesty nakonec očistily, problematická zůstává ale plocha, kde se
setkávají tři polní cesty, a kde odtokové poměry neumožňují bláto spláchnout vodou. Máme již objednánu firmu,
která bláto seškrábne a na plochu naveze zpevňující materiál. Zásadní řešení problematiky tohoto místa ale přinese až realizace společných zařízení
v rámci pozemkových úprav, kdy rekonstrukce cesty v tomto úseku patří
k prioritám. Nastupující jaro svojí atmosférou vybízí k myšlenkám na nové
plány. Jde nejen o osobní plány kažI.

dého z nás, ale na tomto místě z pozice zástupce místní samosprávy bych
rád rozproudil veřejnou diskusi o tom,
jakým směrem by se měla naše obec
dále rozvíjet, jaké jsou Vaše představy
o jejím směřování v oblasti rozvíjení
infrastruktury, služeb a společenského
života. Toto vše se nedá odbýt v jednom článku či na jednom společném
setkání. Nicméně nějak se začít musí
a já bych rád začal tím, že představím
několik námětů třeba z oblasti stavebních projektů, o kterých přemýšlím, a
to bez ohledu na jejich aktuální potřebnost či reálnost. Toto obojí by mělo vyplynout právě z širší diskuse, ke které
vás tímto vyzývám. Sdělte nám, samosprávě, vaše představy a náměty, písemně, při osobním setkávání či na oficiálních setkáních na jednání zastupitelstva nebo na setkáních věnovaných
přímo otázkám rozvoje obce. Neobávejte se před ostatními ani sami před
sebou vyslovit i odvážné vize. Jejich realizace se bude odvíjet od vašich přání
a priorit, jaké těmto námětům dáváte, a
od možnosti uvedené záměry financovat.

• 1. Vila Nadace – rekonstrukce,
byty, zdravotní středisko, společenský prostor

• 2. Požární nádrž – oprava, nalezení nového zdroje vody

• 3. Vytápění OÚ, přestavba na
ústřední vytápění

• 4. Rekonstrukce knihovny
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
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• 12. Oprava křížků

• 5. Hřbitovní zed’ – oprava, zřízení kolumbária, obnova lipové
aleje

• 13. Dráha pro kolečkové brusle
na cestě za hřbitovem

• 6. Veřejné osvětlení – rekon• 14. Půdní vestavba bytu ve 130

strukce

• 7. Oprava místních komunikací,

• 15. Park u pošty, místo pro pose-

oprava dlažby

zení

• 8. Chodníky, rozšíření stávající

• 16. Odpočivadla ve vsi, lavičky u

sítě

cest

• 9. Sběrný dvůr pro odpadové

• 17. Dětské hřiště u sokolovny

hospodářství

• 10. Škola školka – spojovací koridor

• 11. Nové využití hasičské zbrojnice

Těším se na Vaše názory, jedině tak
je o věci možné diskutovat a v obci
může vzniknout nebo být obnoveno to,
co si občané sami přejí. Závěrem bych
se ještě rád vrátil někam na začátek

Obrázek 1: Zablácená cesta

roku, kdy se spíše hodí vyslovit to, co
mám na mysli. Chtěl bych poděkovat
všem spoluobčanům, kteří se jakoukoliv formou podíleli na rozvoji naší
obce, na přípravě společenských akcí
i na brigádách při úpravě prostředí v
obci, při tvorbě zpravodaje a podobně.
Mnozí z Vás to dělají jaksi samozřejmě
a může se zdát, že vyzdvihnout právě
ty, kteří se zapojili nově, je nespravedlivé. Velmi nás však těší, že se takoví
objevují, že tak projevují pocítěnou
sounáležitost s obcí, se svými spoluobčany.

Jan Čermák, starosta obce

Obrázek 2: Očista cesty

Brigáda na koupališti
Již se to nedalo odkládat. Současné počasí probudilo vidinu letních
veder a koupání. Uvědomili jsme si, že
jsme znovu postaveni před výzvu, jak
se na léto a letní radovánky připravit.
Vloni v této době, ale za zcela odlišného počasí, se na koupališti konala
první brigáda, kdy jsme odstranili náletové dřeviny v areálu koupaliště.
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Letos jsme zahájili čištěním vlastní
nádrže od travin, mechů a keřů, které
stačily vyrůst ve spárách mezi panely.
Odhodlání všech, kteří se brigády zúčastnili, je velké a věřím, že příště
přijdou i ti, kteří tentokrát nemohli, a
především se těším na ty, kteří se pro
myšlenku obnovy koupaliště nechají
teprve získat. Chtěl bych tedy poděII.

kovat všem co přišli tentokrát a z nich
především dětem, které svoji pracovitostí nastavili ostatním brigádníkům
lat’ku až nečekaně vysoko. O dalších
akcích na obnově koupaliště vás budeme včas informovat.

Jan Čermák
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
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Obrázek 3: Brigádnické usílí

Obrázek 4: I děti pomáhaly

Z činnosti Sdružení obcí Kokořínska

Obrázek 5: Stánek obcí Kokořínska
Sdružení obcí Kokořínska se v
rámci realizace projektu Marketing
cestovního ruchu Kokořínska z Regio-
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nálního operačního programu Střední
Čechy účastnilo dvou veletrhů věnovaným propagaci cestovního ruchu. V
lednu to byl brněnský REGIONTOUR
2014. Nově vydané propagační materiály sklízely úspěch a na stánku byl o
ně nebývalý zájem. Rovněž byl prezentován nově natočený propagační film o
jednotlivých obcích a krásách Kokořínska. To vše bylo doplněno ochutnávkami mělnických vín. Stánek navštívili mimo jiné hejtman Středočeského
kraje či předseda Spolku pro obnovu
venkova. Únorový mezinárodní HOLI-

DAY WORLD je středoevropský veletrh
cestovního ruchu. Konal se ve dnech
20. – 13. února na pražském Výstavišti.
I zde Sdružení obcí Kokořínska mělo
svůj stánek a prezentovalo se propagačními materiály a filmem. Slavnostního zahájení veletrhu se účastnila za
Ministerstvo pro místní rozvoj ministryně Věra Jourová a ministr zemědělství Marian Jurečka. Veletrh navštívilo
přes sedm tisíc návštěvníků z řad odborné veřejnosti a více než třicet jedna
tisíc návštěvníků široké veřejnosti.
Galina Čermáková a Marcela Pánková

III.
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Příspěvky místním společenským organizacím
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 12. 2013 schválilo
příspěvky místním společenským organizacím. Tělovýchovná jednota Sokol Nebužely tak od obce získá 15
000,- Kč, Fotbalový klub FK Nebužely získá částku 50 000,- Kč a Myslivecké sdružení Nebužely získá 20

000,- Kč. Tyto částky jsou poskytovány jako příspěvek na činnost a organizace na konci roku předloží obci
jejich vyúčtování. Při rozdělování příspěvků byli tentokrát vyzváni představitelé místních spolků, aby zastupitele
seznámili s plány své činnosti na tento
rok a sami vyslovili představu, jak by

jejich činnost měla obec finančně podpořit. Schválené sumy vzešly tedy z veřejné diskuse a odpovídají jak požadavkům spolků, tak možnostem obecního rozpočtu.

Jan Čermák

Houbaření v lednu
Chodily jsme s paní Šteklovou
koncem prosince až do poloviny
ledna na houby a byly jsme velice
úspěšné. Prvně jsme našly 3 tašky
hlívy ústřičné, skoro denně jsme se
vracely s bohatým úlovkem Jidášova
ucha a občas jsme natrefily i na pení-

zovku sametonohou. Byla to radost i
důvod k dlouhým procházkám. Bohužel jsme také často nacházely pařezy
po čerstvě pokácených zdravých stromech, at’ už na Kloučku, nebo v jiných
okolních lesích. S ohledem na oficiální
i neoficiální těžbu dřeva mám dojem,

že si v příštích letech už moc nezahoubaříme, nebude kde, obzvláště pokud
se budeme všichni tvářit, že nic nevidíme.

1.2.2014
Šachová Běla

Únor v ZŠ a MŠ
V pondělí 24.2.2014 ve školce
proběhl již tradiční "Sněhulákový
den". Děti si vyrobily převleky sněhuláků, vyzkoušely si jízdu na lyžích a
spousty napínavých okamžiků prožily
při cestě po sněhových stopách. V pátek 28.2.2014 se nám děti proměnily
v různé pohádkové a zvířecí bytosti,
protože ve školce nastal maškarní karneval. Během dne probíhaly soutěže,
ve kterých mohl každý vyhrát nějaký
ten bonbónek, ale hlavně jsme si užili
hodně legrace a dobré nálady.
Karnevalem jsme únor zakončili
i v základní škole. Jinak je ale pro
nás tento měsíc spíše symbolem začátku. Začíná jím druhé pololetí školního roku, pro školáky a předškoláčky
z MŠ začal plavecký výcvik, letos v
únoru (hlavně to nezakřikněme) zřejmě
začíná i jaro, ale hlavně už začínáme
pomýšlet na další školní rok. 4. února
totiž proběhl zápis do prvního ročNebuželský zpravodaj 3/2013
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níku, při kterém všichni budoucí školáčci prokázali své znalosti a dovednosti potřebné k nástupu do školy, a
tak se můžeme těšit z toho, že v září
budou lavice naší školy bohatší o šest
nových tváří.
Výuku jsme si zpestřili také přednáškou renomovaného mělnického
mykologa p. Malého, který nás nejen
seznámil s nejznámějšími druhy jedlých i jedovatých hub, ale přinesl i plný
košík, který nasbíral v okolních lesích,
aby nám ukázal, že čerstvé houby
nemusí na našem stole chybět ani v
únoru.
Něco nám ale v únoru chybělo sníh. Zapojili jsme se totiž do projektu
"Sněhuláci pro Afriku - kola pro Afriku",
v jehož rámci jsme chtěli soutěžit o
nejkrásnějšího sněhuláka. Nedostatek
sněhu jsme překonali - sněhuláky jsme
tvořili z nejrůznějších výtvarných materiálů, a tak na konto charitativní organiIV.

zace, jež si dala za cíl pomáhat africkým školákům zakoupením kol pro jejich cesty za vzděláním, nakonec nějaká ta korunka přibude.
Nám v rámci projektu "Recyklohraní"do školy přibyla další sběrná nádoba. Kromě vybitých baterií a drobného elektroodpadu ted’ budeme sbírat
i použité cartridge a tonery z kopírek
a tiskáren. Do poloviny května sbíráme
také hliník, po Velikonocích se pustíme
do jarní části sběru papíru a plastových víček. Všechny peníze, které těmito aktivitami získáme, poslouží k financování tradičního červnového školního výletu a nákupu výtvarných potřeb
a hraček do MŠ a školní družiny.
Máte-li některé ze jmenovaných
komodit doma, přineste je, prosím, do
školy, moc nám tím pomůžete.
Ing. Lenka Zárybnická
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
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Obrázek 6: Karnevalová soutěž v MŠ

Obrázek 9: Zápis do ZŠ

Obrázek 7: Maskované děti ve školce
Obrázek 10: Sněhulák pro Afriku

Obrázek 8: Sněhulákový den
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Číslo 1, rok 2014, náklad 150 ks
Schváleno KM, evid. č. MK ČR E 10082

Obrázek 11: Mykologický den v ZŠ
V.
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Karneval
Přiblížil se opět čas karnevalový a
v Nebuželích, po průvodu vesnicí, se
v sokolovně něco dělo. Byl to masopustní ples pro děti. Děti nastoupily na
zahajovací promenádu a masky tančily po parketu v tónech dětských písní.
Posilněny nápojem a párkem v rohlíku mohly děti plně vložit svou energii do tanečních kreací. Pro malé obecenstvo hrála živá hudba s uvaděčem,
který velmi dobře dokázal děti oslovit
i vtáhnout do programu. A začaly hry.
První hrou bylo kroužení kolem židlí.

Houf dětí obcházel židle a když přestala hrát hudba, musely se na židle
posadit. Židlí bylo ovšem o jednu méně
než dětí v kole, na koho nevyzbylo,
musel z kola ven. Děti soutěžily ve
třech věkových skupinách, první stupeň, školka a nejstarší. V další hře
hrálo hlavní roli silné dlouhé lano. Děti
utvořily dvojice držíce se za ruce, lano
bylo nataženo napříč sálem a dvojice
jej musely podtančit. Lano se neustále
snižovalo a podlézání bylo stále obtížnější. Páry šly do kolen a následně stí-

raly parketovou podlahu sálu, úplný vojenský výcvik. A všichni nakonec vyhráli. Ples byl zakončen vyhodnocením nejlepší masky a velkou tancovačkou. Sál se pomalu vylidňoval a začínaly přípravy na ples pro velkáče. Děti
byly nadšeny a kdo se na této kulturní
události alespoň na chvílí neukázal, byl
před spolužáky společensky znemožněn.

Tomáš Janda

Obrázek 12: Průvod obcí

Obrázek 14: Tanec s balónky

Obrázek 13: Židličkovaná

Obrázek 15: Mašinka
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