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Milí spoluobčané,
opět je vhodná doba, abychom
se k Vám obrátili prostřednictvím našeho Zpravodaje. Skončila doba dovolených, děti nastoupily do škol, život se
zase vrátil do svých obvyklých kolejí.
Nechci však, aby toto konstatování vyznělo jako návrat ke všednosti a věřím,
že i v období podzimu nás čeká řada
zajímavých událostí a příjemných chvil.
Tento zpravodaj je posledním ve
funkčním období současného zastupitelstva. Je tedy vhodná příležitost a
přímo povinnost podat jakousi zprávu
o jeho činnosti a výsledcích práce za
čtyřleté období. Je třeba si přitom uvědomit, že činnost samosprávy není nikdy hotová. Mnohé projekty či úkoly
přesahují jedno volební období, běžná
správa obce je kontinuální proces a
nová doba přináší nové výzvy či možnosti, které dříve nikoho ani nenapadly.
Přesto každé volební období zanechává v životě obce svůj otisk.
Začněme třeba vlastní činností samosprávy. Podařilo se nám většinu
zastupitelů výrazně vtáhnout do řešení problémů obce, stalo se zvykem
kromě veřejných zasedání zastupitelstva konat i otevřené porady zastupitelů. Každé pondělí v odpoledních
hodinách se konají operativní setkání
a porady s místostarostkou a zastupiteli. Výrazně se zvýšila návštěvnost
schůzí zastupitelstva ze strany občanů
a jejich přínosy k diskusím. Velmi výrazně se po personálních výměnách
proměnila práce obecního úřadu. I
když zůstává úřadem, rozhodně to již
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není místo, kam když nemusím, raději nejdu. Vstřícnost a ochotu zaměstnankyň již kdekdo ocenil. Nebudu zde
zmiňovat, jak se v posledních letech
zvýšila náročnost práce úřadu, jaké
nové agendy musí zvládat. Připomenu
jen třeba nově zavedenou službu ověřování podpisů a dokumentů. Zavedli
jsme nové formy informování občanů,
modernizovali jsme internetové stránky
obce a zavedli zasílání SMS zpráv občanům. Zvýšená otevřenost a vstřícnost, jak úřadu, tak samosprávy samozřejmě pro nás znamenaly také zvýšenou pracovní zátěž. Občané velmi
rychle naši empatii k jejich problémům
vycítili, a tak někdy mívám pocit, že
jsme spíše úřadem ombudsmana.
Na obci stále funguje také obecní
knihovna. I v její činnosti se mnohé
proměnilo. Získali jsme pro ni nové počítačové vybavení, rozrůstá se knižní
fond, kdy jsme na nákup nových knih
uvolnili více prostředků, než bylo v minulosti zvykem, funguje výměna knih
s jinými knihovnami, v poslední době
jsme instalovali elektronický katalog
knih, kdy si v knihovně můžete vybírat z domova pomocí internetu. Připravenu máme rekonstrukci interiéru
knihovny, která umožní lepší prostorové uspořádání knihovny a tím i
její využívání pro menší společenské
akce. V souvislosti s uzavíráním nových smluv na hrobová místa na místním hřbitově jsme provedli celkovou inventarizaci hrobových míst včetně fotodokumentace všech hrobů, grafické
I.

dokumentace a zanesení potřebných
údajů do počítačové evidence, pro kterou jsme připravili speciální počítačový
program.
Zvláštní pozornost jsme věnovali
naší škole a školce a to jak jejich materiálnímu a prostorovému vybavení,
tak personálnímu obsazení. Rekonstrukcí sociálního zařízení ve školce
jsme umožnili navýšit její kapacitu na
dvě samostatné třídy, školka získala
nové nábytkové vybavení. Zásadní investicí pro školu i školku byla rekonstrukce kotelny, kde jsou nyní instalovány dva automatické kotle na uhlí.
Škola má nové vybavení tříd lavicemi,
nové počítačové vybavení učeben, v
každá třídě je nová interaktivní tabule.
Víte, že před časem jsme museli řešit kritickou situaci ve mzdových prostředcích ve škole. Malý počet žáků
znamenal málo peněz na mzdy učitelů z prostředků středočeského kraje
a otázka zachovat či nezachovat školu
byla v té době velice naléhavá. Zastupitelé se tenkrát rozhodli podpořit školu
z obecních prostředků a jsem přesvědčen, a mnozí jistě se mnou, že to
byl správný počin. Na základě rozhodnutí zastupitelstva je také nově zapsaným prvňáčkům poskytován finanční
příspěvek. Nejobtížnější jsou ale problémy v oblasti personální. I tady jsme
jako zřizovatel školy řešili zásadní problém v kvalitě manažerského řízení
školy. Vyhlásili jsme proto konkurz na
místo ředitele školy a z tohoto konkurzu vzešla současná ředitelka. Té se
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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ve velmi krátké době podařilo napravit všechny nedostatky v administrativním řízení školy a především vybudovat nový tým pedagogických pracovníků školy a školky.
V katastru naší obce proběhly pozemkové úpravy, zatím tedy v podobě,
kdy navenek není příliš co vidět, ale pro
obec a majitele pozemků je důležité, že
se nyní každý vlastník ke svému pozemku dostane po obecní cestě, přesněji po obecním pozemku. Tím se odstranily potenciální možnosti různých
sporů. Obec na základě revize svých
restitučních nároků získala do vlastnictví dalších cca 10 hektarů lesa. V
současné době probíhá vydávání majetku v církevních restitucích a započala přeměna katastrální mapy obce
do digitální formy. Toto vše je nutnou
podmínkou pro pokračování prací na
novém územním plánu obce, pro jehož zpracování byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel a v brzké době
nás čeká veřejné projednávání zadání
plánu. Dá se říci, že současné zastupitelstvo připravilo potřebné podmínky
pro tvorbu nového územního plánu a
na novém zastupitelstvu bude spolupracovat s jeho zhotoviteli, formulovat
a prosadit v nové podobě plánu zájmy
obce a zajistit uplatnění zájmů občanů
obce a vlastníků nemovitostí.
Obec využívala také různé druhy
dotací pro získání finančních prostředků pro svůj rozvoj a podílela se na
získávání dotací i pro ostatní subjekty
působící v obci. Už jsem zmínil dotace
od středočeského kraje do knihovny,
dotace na úpravu prostranství u křížku
u čističky, které se nyní stalo oficiálním místem obce pro konání slavnost-
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Číslo 3, rok 2014, náklad 150 ks
Schváleno KM, evid. č. MK ČR E 10082

ních obřadů. Z dotací získaných prostřednictvím Vyhlídek máme nové vybavení pro společenské akce, stoly, lavice, stany, slunečníky, máme zpracovanou Studii využití vily Nadace, Sokol z dotace od Vyhlídek a s finanční
spoluúčastí obce rekonstruoval sociální zařízení v sokolovně, získali jsme
dotaci z Fondu životního prostředí na
regeneraci zeleně na místním hřbitově.
Řadu akcí však obec uskutečnila z
vlastních prostředků, at’ už zmíněné investice ve škole a školce, menší opravy
místních komunikací, zlepšení vzhledu
různých zákoutí v obci, instalaci laviček a sezení na různých místech v
obci, instalaci nových herních prvků
u sokolovny jako zárodek rozsáhlejšího herního areálu pro děti, provedli
jsme zateplení stropů v prvním patře
budovy Nadace. Brigádnickou formou
jsme značně pokročili v obnově místní
vodní nádrže a je jen škoda, že se v
zastupitelstvu nepodařilo prosadit větší
využití možností obce do tohoto záměru investovat. Pro lepší přípravu budoucích projektů jsme se intenzivně
věnovali také zpracovávání potřebné
projektové dokumentace. Je zpracovávána dokumentace pro rekonstrukci
bytů a společenských prostor ve vile
Nadace, projekt ústředního vytápění
v tomto objektu, prováděcí dokumentace pro rekonstrukci veřejného osvětlení. Máme zpracované architektonické
studie pro rekonstrukci knihovny, půdních prostor v budově obecního úřadu
a stodoly u OÚ. Hotová je prováděcí
dokumentace pro zdravotní středisko v
budově Nadace.
Zvláštní pozornost jsme v zastupitelstvu věnovali také podpoře spo-
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lečenského života v obci. Kromě vytváření materiálních podmínek jako již
zmíněné investice do sokolovny jsme
dbali na udržování tradičních akcí typu
masopust, pálení čarodějnic a podobně a nově jsme zavedli letní venkovní zábavy, obecní ples, pravidelné
adventní koncerty, výlety pro seniory a
to jak poznávací, tak na zajímavé kulturní akce v okolí, pořádali jsem různé
besedy a letos jako první pokus - nebuželské filmové léto. Účast někdy nebyla nijak závratná, ale myslíme si, že
přesto je dobré v tomto vytrvat.
To je tedy stručný výčet aktivit končícího zastupitelstva bez garance na
jeho úplnost. Na řadu věcí dějících se
v obci je možné mít různý názor, ne
vždy se podaří nalézt nejlepší či nejpotřebnější řešení daného problému. Jak
jsem již zmínil na začátku, práce samosprávy je nikdy nekončící proces a je
obdivuhodné, že řada občanů se o vaši
důvěru k této práci uchází i v dalším volebním období, připravena snášet ten
královský úděl zastupitelů, činit dobro
a sklízet hanu. Přestože tedy člověku
v roli zastupitele často nezbyde než
dobrý pocit z toho, že podpořil dobrou
věc, jindy zase zklamání, že se mu
něco podle jeho představ prosadit nepodařilo, je to práce krásná, přinášející
řadu momentů, které stojí za to prožívat.
Na závěr mi tedy dovolte, abych
všem, kteří ke společné práci pro obec
přispěli, za jejich úsilí poděkoval a vyslovil přesvědčení, že i oni žijí s pocitem, že to nebyla práce marná.

Jan Čermák, starosta

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
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Nástrahy volebního systému
Po čtyřech letech nás opět čekají volby do obecního zastupitelstva
a zároveň volby do senátu České republiky. Ačkoliv jako voliči obojí vyřídíme jednou návštěvou volební místnosti a v podstatě stejným úkonem,
to jest vhozením volebního lístku do
urny, v systému obou voleb je zásadní rozdíl. Jako voliči v senátních
volbách disponujeme jedním hlasem,
který uplatníme tak, že lístek se jménem vybraného kandidáta vhodíme do
volební urny. Jako voliči ve volbách do
obecního zastupitelstva máme k dispozici hlasů sedm, podle počtu volených
členů zastupitelstva. Přitom také do
volební urny vhazujeme jeden volební
lístek, kde ale jsou uvedeny všechny
volební strany a jejich kandidáti kandi-

dující v naší obci. Tento volební lístek
před vhozením do urny upravíme zaškrtáváním. Máme přitom několik možností.
a) Označíme jednu vybranou volební
stranu (sdružení). Tak dáme po jednom hlasu každému z kandidátů zvolené strany.
b) Označíme jednu vybranou volební
stranu a ještě jednoho či několik kandidátů z ostatních volebních stran.
Každý z takto označených kandidátů
obdrží jeden náš hlas a zbytek hlasů
do sedmi obdrží kandidáti vybrané volební strany podle pořadí, jak jsou na
kandidátce.
c) Neoznačíme žádnou volební stranu,
ale své hlasy rozdáme jednotlivým
jménům napříč kandidátkami. Tak vy-

tvoříme ten pravý volební guláš. Nebot’
– a to je právě ta zvláštnost volebního
systému – odevzdáním hlasu kandidátovi dáváme zároveň hlas i jeho volební
straně a ta je potřebuje k získání mandátů, tedy míst v zastupitelstvu. Dáte
třeba hlas někomu na pátém místě
některé kandidátky, ale tím zároveň
zvýšíte šanci dostat se do zastupitelstva kandidátovi třeba na druhém
místě této kandidátky, kterému byste
ale hlas jinak nedali.
Rozhodně zde nikomu nechceme dávat návod jak volit. Ale pro Vaše úvahy
nad volebním lístkem je dobré tyto skutečnosti znát a počítat s nimi.

jč

Zpráva o letních aktivitách a přípravě fotbalového
klubu na novou sezónu 2014/2015
Letošní prázdninové období se dá
nazvat spíše jako pracovní, než jako
přípravné fotbalové. Důvodem byla rekonstrukce koupelen i kabin a terénní
úpravy v areálu fotbalového klubu. Po
25 letech si to kabiny rozhodně zasloužily a velký dík patří všem členům
F.K., kteří se na této rekonstrukci podíleli! Ovšem největší poděkování patří
zastupitelům obecního úřadu v Nebuželích za odsouhlasení dotace ve výši
110 000,- Kč na tuto realizaci. Bez
této finanční podpory bychom tuto akci
rozhodně nezvládli! Za necelých šest
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neděl jsme toho zvládli opravdu hodně,
ale práce v areálu ke 100% spokojenosti je stále dost! Nezvládlo se dodělat jak časově, tak i finančně: podbití
stropů v kabinách (palubky), doupravit
a zatravnit prostor od spodní brány ke
hřbitovní zdi, klubovna by si zasloužila také nový kabát, opravit strop na
chodbě před kabinami a mohl bych
rozhodně pokračovat i dál. Ale to bude
na pořadu až za několik týdnů nebo
měsíců, rozhodující v tomto směru je
čas a peníze! A tak jsme z důvodu časové náročnosti nemohli letos pořádat

III.

oba fotbalové turnaje (5+1 Memoriál
Pepy Havlíka a Memoriál Podráských a
Dolských). Tím se samozřejmě zkrátila
i fotbalová příprava na podzimní část
nového ročníku 2014/2015. První trénink jsme tak mohli uskutečnit až 7.8.!
9. – 10.8. jsme absolvovali soustředění na našem hřišti a v jeho závěru
jsme odehráli první ze dvou přípravných utkání.

trenér Švestka Josef
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1. přípravné utkání

neděle 10.8.2014 v 17.00 hod

F.K. Nebužely - S.K. Spomyšl
4:2 (0:2)
V tomto zápase jsme hráli sice
dobře kombinačně, ale celý první poločas se nám střelecky nedařilo. Naopak
hosté se dokázali dvakrát prosadit a i

přes naši územní převahu jsme první
poločas prohráli. Ve druhém poločase
se naše herní převaha vystupňovala,
ale hlavně jsme se střelecky prosadili!

2. přípravné utkání

V 52´ Elhenický, v 61´ Mach, v 78´
Boček a v 85´ Suchý otočili skóre a
po zásluze jsme vyhráli 4:2!!

sobota 16.8.2014 v 17:00 hod

F.K. Nebužely - Stará garda Nebužely
5:4 (4:1)
Tomuto fotbalovému utkání předcházelo slavnostní „zkolaudování“ nových kabin, kterého se zúčastnilo zastupitelstvo obecního úřadu v čele
s panem starostou Čermákem. Slavnostní, veselé a velice příjemné sobotní odpoledne korunovalo kvalitní

fotbalové utkání bohaté na krásné akce
a hezké góly! Brankostroj rozjel nešt’astnou vlastní brankou Jiří Novák a
F.K. vedlo 1:0, další góly za F.K. stříleli Mach, Suchý a 2x Eder. Za Starou gardu odpověděli: Jiří Podráský,
M. Frydrych = vlasní gól), Suchý a z

penalty L. Kamínek. Zaslouženou remízu ale nakonec odmítl S. Kinzl, který
v 87´netrefil branku F.K. ze šesti metrů! I přesto se toto utkání muselo velké
návštěvě diváků (kolem 60) rozhodně
líbit!!
trenér F.K. Švestka Josef

F.K. Nebužely
Závěrečná zpráva a hodnocení celého
soutěžního mistrovského ročníku 2013-2014
Celá mistrovská sezóna se dá hodnotit jako průměrná! Jak v podzimní,
tak i v jarní části jsme předváděli hodně
nevyrovnané výkony s velkým množstvím individuálních a taktických chyb!
V podzimní části se nám herně i výsledkově dařilo a neustále jsme se dr-

želi v těsném bodovém kontaktu na
špici tabulky. Ale závěr podzimu se
nám díky zranění několika klíčových
hráčů moc nepovedl. Zejména domácí
porážky s Roma Neratovice, ale hlavně
prohra s Dřísy 0:1 (trefili jsme 3x tyč)
nás musí hodně mrzet! A když k tomu

1.
2.
3.

Sokol Střezivojice
S.K. Roma Neratovice
F.K. Nebužely
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33 bodů
29 bodů
26 bodů

přidáme ostudnou porážku (na penalty) na Vysoké v posledním zápase,
tak naše umístění v tabulce nemohlo
být lepší! Konečné třetí místo a ztráta
sedmi bodů na prvního moc šancí na
postup do třetí třídy nedává!

skóre 54:21
skóre 50:30
skóre 38:20

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
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V jarní části jsme hned v úvodních dvou utkáních pohřbili šance na
postup, když jsme oba domácí zápasy
(s Kly a Mšenem) prohráli! Největší
jarní problém byl v proměňování i těch
nejvyloženějších šancí, z posledních
osmi utkání jsme ve čtyřech nedokázali ani jednou vstřelit gól! A tak díky
poslednímu utkání, které jsme vyhráli
na penalty, jsme nakonec uhájili ale-

spoň konečné čtvrté místo před Sokolem Dřísy!
Jarní bilance:
14 zápasů = 6 vítězství – 4 remízy – 4
porážky = 23 bodů a skóre 22:20
Před začátkem soutěže jsme měli
daleko vyšší cíle než je konečné čtvrté
místo, z tohoto výsledku jsem zklamán!
Ale asi největší zklamání je z nezodpovědného přístupu hráčů k zimní pří-

pravě a docházce na tréninky!!!
Na závěr chci poděkovat a popřát
hodně osobních i fotbalových úspěchů
Petru Kinzlovi, který ukončil hostování
v našem klubu a vrací se zpět do Řepína.

trenér Švestka Josef F.K. Nebužely

Fotbalisté děkují obci
Srpnová sobota, sluneční letní
den. Nic zvláštního, dalo by se říci.
Nicméně na místním fotbalovém hřišti
finišují přípravy fotbalového klání mužstev Stará garda Nebužely a „A“ Nebužely, které je oslavou dokončení
kompletní rekonstrukce zázemí fotbalového klubu.
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Při rekonstrukci bylo odpracováno
nespočet brigádnických hodin v pracovních dnech i o víkendech. Kdo
mohl, přidal ruku k dílu. Jelikož jsme
se chtěli s výslednou podobou kabin a sociálního zařízení pochlubit a
hlavně poděkovat obci Nebužely za finanční podporu, bez které bychom rekonstrukci realizovat nemohli, vzešel
nápad uspořádat již zmíněné fotbalové
klání, na které bylo pozváno i zastupitelstvo obce. „Staří“ proti “mladým“
zahráli velmi pěkný fotbal s výsledkem 4:5 (4:1). A jak se sobotní den
překlenul k večeru, místní občané či
přespolní, fotbalisté či jen diváci, přijali
pozvání na nezávazné posezení s občerstvením na fotbalovém hřišti. Jsme
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rádi, že jste přijali naše pozvání a ještě
jednou všem veliké dík. Samozřejmostí
je pozvání na všechna další fotbalová
utkání, protože pro fanoušky se hraje
vždy o něco lépe.

Daniel Slepička

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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Fotbalové odpoledne
V sobotu 16. srpna se na místním
fotbalovém hřišti uskutečnil přátelský
zápas nebuželské staré gardy a nebuželských mladíků – aktivních fotbalistů. Zápas se konal u příležitosti zprovoznění nově rekonstruovaných šaten
a dalšího zázemí v areálu fotbalového
hřiště. Velmi rád jsem přijal pozvání fotbalového klubu na toto slavnostní setkání aktivních a vysloužilých fotbalistů
a příznivců fotbalu z řad občanů. Zavzpomínal jsem na podobnou událost
někdy před třemi lety, kdy mě prožitek
z fotbalového zápasu přiměl k napsání
článku do zpravodaje, ve kterém jsem
popsal svůj pohled na průběh zápasu.
Přiznám se, že soutěžní zápasy našich fotbalistů příliš nesleduji. Ale fotbal se mi líbí, zvláště když jsou k vidění nějaké pěkné fotbalové kousky, at’
už v ovládání míče či fotbalového myšlení. Také při sledování letošního zápasu jsem napjatě očekával, zda mě
dojmy přimějí svěřit se s nimi. Hned
první poznatky byly pro mě překvapivé.
Naše malá obec opravdu sestavila dva
plno početné týmy a byli i náhradníci.
A za druhé, zpočátku to vypadalo, že
nebudou skoro žádní diváci.
Zápas začal tradičním ot’ukáváním
soupeře. Žádná strana nevyužila počáteční nesoustředěnost soupeře k překvapujícímu útoku. Ale fotbal bez gólů
postrádá tu správnou atmosféru. Vědom si toho, brankář gardistů předvedl riskantní kousek a pro rozhýbání
zápasu pustil do své brány kutálející
se malou domů. Dal se v tom vyčíst strategický záměr. Soupeř se naláká snadností skórovat. Většina jeho
hráčů bude chtít této příležitosti využít,
prostor před soupeřovou brankou se
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uvolní pro rychlé protiútoky z odkopů
bránícího se mužstva. Hrozící riziko
ofsajdů bude zmírněno zjevnou nepřipraveností rozhodčího příliš běhat (jinak s veškerou úctou) a ofsajdy odhalovat. Snad toto všechno blýskalo hlavou brankáři až do chvíle, kdy se za
jeho zády ocitl další míč, tentokrát však
z nechytatelného padáčku přímo pod
břevno.
Od této chvíle se již bojovalo naplno. A byl to boj velmi urputný, připomínající zahájení šachové partie, kdy
jsou ve hře především pěšáci se svými
krátkými tahy. Také na hřišti to byly
samé krátké výměny, žádné přenášení
hry do volného prostoru. Prakticky se
nehlavičkovalo. Je až s podivem, jak
málo byla v těchto chvílích slyšet píšt’alka rozhodčího. Tento způsob hry
bývá jindy provázen častými fauly. Branek pomalu přibývalo. Zpočátku více
na kontě staré gardy, s přibývajícím
časem i v bráně mladíků. Zdálo se,
že zápas v tomto stylu dospěje až ke
svému konci. Je pravda, že takovýto víceméně poziční fotbal není divácky příliš atraktivní. A také to bylo na divácích
vidět. Těch sice v průběhu zápasu přibývalo, ale opravdových fandů prožívajících zápas bylo stále málo.
Utkáni se tedy nevyvíjelo nijak dramaticky. Přesto bylo k vidění několik
pěkných fotbalových situací, které pamětníkům mohly evokovat slavné okamžiky světového fotbalu. Nejsem takový znalec, takže už si nevzpomenu,
v jakém turnaji a s kým hrála tenkrát Brasilie, ještě se slavným Pelém
v sestavě. Pelé útočil po pravém křídle a zdálo se, že útok dotáhne až ke
střele na branku. Jenže jeho fotbalový
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genius viděl ve středu pole ve skvělém postavení, skvěle rozeběhnutého
spoluhráče a poslal mu excelentní přihrávku, do rytmu jeho běhu přímo na
nárt. Tomu pak nezbylo než poslat nechytatelnou střelu na bránu. Zdá se, že
žasnu nad běžnou fotbalovou situací,
ale ta světovost je právě v okamžitém
vyhodnocení situace a především ve
skvěle technicky zvládnuté přihrávce.
Hráč přijímající přihrávku od Pelého
dopředu věděl, že stačí dát do kroku
větší sílu a v kmitně jeho nohy přistane na nártu kalibrovaná přihrávka.
To jsou ty chvíle, kdy divák s mrazením v zádech vstává ze židle i při vzpomínce ještě po létech. Vrat’me se však
k našemu utkání do Nebužel. I zde výborně hrající gardista s číslem 11 vedl
po pravé straně několik podobných peléovských útoků s přihrávkou do středu
pole. Však jeho přihrávky bohužel nenacházely žádný připravený nárt. Ale
ono se to někdy povede.
Zápas se chýlil ke konci. Bylo to 5:4
pro mladíky a při pohledu na umdlévající hráče bylo zřejmé, že při tomto
skóre zůstane. Zase zavzpomínám a
sice na podobný stav již zmíněného
utkání v roce 2011, kdy v posledních
minutách získaly pro starou gardu remízu dvě střídající mladinké nebuželské fotbalistky. Tenkrát to byl až pohádkový závěr utkání. Tentokrát se zázrak
panenkovské penalty nekonal. Snad
nám to připomene, jak důležité je i ve
fotbale vychovávat své následovníky,
aby ve chvílích našeho zemdlení měl
kdo podržet slávu nebuželského fotbalu.
Jan Čermák

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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Rekonstrukce fotbalových kabin

Členové mysliveckého sdružení Nebužely provedli úklid odpadu kolem vesnic.

Obrázek 1: Děkujeme
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Obrázek 2: Za čisté
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Obrázek 3: Prostředí

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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Moje vzpomínky na Nebužely
Stáří je dobou vzpomínek. A tak i
má letošní šedesátka mimoděk spustila v běh rychlovlak mých vzpomínek po dráze prožitého života. A když
zastavoval se u těch jeho stanic, u
kterých každý vzpomínkový vlak zastavuje se rád, a které ozářeny jsou
krásným nápisem "Štěstí", tu mnoho z
nich mělo zároveň nápis "Nebužely".
A když přišlo milé oznámení a pozvání k letošnímu významnému jubileu nebuželského kostela, dal se zase
ten vzpomínkový vlak do pohybu... Byl
bych tak rád oživil ty staré vzpomínky
osobní účastí "zase v Nebuželích"a
mezi svými bývalými přáteli. Škoda, že
není to možno.
Nebužely staly se mi druhým domovem již od dob, kdy zanesl mne
osud jako malého kluka, vždy na
prázdniny, do rodiny přítele mého nevlastního otce Josefa Pavlíčka. On a
jeho chot’ byli lidé zlatého srdce. Nebyli mi příbuznými krve, avšak "strejc a
teta"Pavlíčkovi, jak jsem jim říkal, stali
se mi opravdu druhými a drahými rodiči, jimž nemohu býti dosti vděčným
a v jejichž rodině nalezl jsem rodinu
pro sebe. A vzpomínám-li těch chvil,
jež jsem u nich ztrávil nejen v dětství,
ale i později zejména po dobu svých
příprav ke zkouškám univerzitním v
roce 1898 a 1899, jež sledovali oba s
účastí, jak více nemohli ani vlastní rodiče, tu vynořuje se v mé mysli celá
velká galerie postav opředených tolikerými vzpomínkami. Vedlejší statek
za Pavlíčkovými - "pan doktor Huněk"a další Huněk - Vacek, anekdotář,
vždy samý vtip, pozdější adoptivní otec
vnuka strýce Pavlíčka, Václava Polívky,
který dnes na jeho statku hospodaří
a pak dlouholetý přítel starosta Václav Dvořák, Poupa, všichní Vraní, hajný
Pokorný, s nímž od klukovských let
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už jsem chodil plašit zvěř na nivách
a lesích nebuželských, "jemnostpán"P.
Čermák a "dvojctihodný"farář Molnár,
dva vzácní lidé, kteří v zájmu smírného spolužití svých oveček vyřešili si
otázku náboženských sporů nejideálnějším přátelským stykem. A když už
jsem u kostela, přichází na řadu Vašek Kamarád, nynější veterinární rada
města Mělníka, s nímž záhy spojily
mne nejpřátelštější styky s počátku v
podobě ušlechtilé hry "špačka"na dole
a společných denních cest na koupání
v bosyňské tůni a ze kterých vyvinul
se v postupu času poměr, obdobný
poměru dvou bratrů, který trvá až do
doby dnešní. Připojil jsem ve své galerii Vaška přímo ke kostelu nikoli bez
důvodu. Otec Vaškův měl vedle zemědělského také povolání kostelníka a
tato kostelnická funkce, jež předurčila
Václava také původně k povolání kněžskému, vnucovala mu po dobu prázdnin v mladších letech funkci ministranta
a v letech pozdějších úkol, aby o prázdninách denně zpíval k větší cti a chvále
boží na kruchtě (kůr, pozn. redaktora)
nebuželského chrámu Páně. A tato
funkce vynořila také z mých vzpomínek zvláště jednu, když byl jsem vyzván, abych pro slavnostní spis u příležitosti oslavy založení chrámu Páně v
Nebuželích napsal nějaký lístek. Vašek
býval velký rebelant a velký vlastenec
směru protirakouského, v čemž jsme
se shodovali, což uvádím jen, abych
odůvodnil ten vzpomínkový lístek nikoli s nárokem, abych vyzískal pro nás
oba postavení nějakých Maffistů (Maffisté – tajná odbojová organizace uvnitř
Rakouska-Uherska. Její příslušníci byli
převážně Češi, Slovinci a Chorvaté a
v jejím čele stál pražský advokát JUDr.
Přemysl Šámal. Po roce 1918 se z Maffistů, Chorvatů a Slovinců, stali vysoce
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postavení funkcionáři nového jugoslávského království. Pozn. redaktora), jimiž jsme nebyli, s účelem předložení
směnky k dodatečnému honorování.
Obstarávání kostelního zpěvného
doprovodu varhanického umění p. řídícího Kality - vzácného člověka, o němž
se říkalo, že je ho škoda jen tak na vesnici a jímž kreslená první pohlednice
obce Nebužel, na kterou byli Nebuželáci velmi hrdi, dosud je v mé sbírce
- příslušelo, jak jsem pravil, Vaškovi
a úkol ten doplňoval jsem v prázdninách při své nerozlučnosti s ním ve
všedních dnech "na ranní"také pravidelně já s Dvořákem. Pan řídící hrál,
my pěli, Václav a Dvořák tenor, Kalita
baryton a já něco, co obvyklými skupinami pěveckého umění nelze správně
vyjádřiti. Když přišlo 18. srpna, kdy
vděční podaní oslavovali narozeniny
císaře pána a nakonec se zpívalo "Zachovej nám"- byl chor obvykle pouze
dvojhlasný, ježto Vašek a já jsme dělali pasivní rezistenci a pěl pouze p. řídící a Dvořák. V roce národopisné výstavy začínal to císařpán u nás míti pošpatnělé. Pan okresní hejtman Blíženec, upozornil učitele zvláště na den
18. srpna a pan řídící zase také mne a
Vaška, že ten den na kruchtě nemáme
jen bručet, ale pořádně zpívat "Zachovej", jinak že by se to mohlo považovat za provokaci. Při procházce na důl,
udělali jsme si proto s Vaškem novou
kompozici císařské hymny, jež zněla:
Zachovej nám, Hospodine,
naši drahou českou zem,
nech - at’ z hůry moc jí plyne
proti nepřátelům všem,
osud naší drahé vlasti
Čechů všech je osudem...
A když pak začaly 18. srpna varhany hymnu, zazněla naše hymna z
kruchty v uvedené změněné kompoPříspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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zici. Celkem vzato byla to nepředložená mladická provokace, která se
mohla oběma nám špatně vyplatit pro
život, kterou však jsme považovali
tehdy za velké hrdinství. Avšak Kalita
mlčel, Dvořák taky a několik babek v
kostele na ranní to asi vůbec nechápalo a jemnostpán beztak vůbec neslyšel. Pan řídící nám však vynadal, stěžoval si zle strýci Pavlíčkovi, že jsme ho

mohli uvést do velkého maléru, mluvil
o hloupých klucích, ale nakonec řekl:
"Měl jsem však z kluků radost. To jsou
probouzející se Čechy."
A často později jsem si vzpomněl
s Vaškem na tuto epizodu. Vynořila
se mi opětně při jubileu chrámovém
jako jedna z těch pěkných vzpomínek
na Nebužely a na mého přítele Kamaráda, na kterého mohou býti Nebužely

jako svého rodáka právem hrdy.

V Tatranské Poliance 18. srpna 1935.
Univ. profesor Dr. Vilém Funk, děkan
právnické fakulty UK.
Článek ve sborníku: "Jubilejní slavnost
950. výročí založení chrámu Páně sv.
Jiljí v Nebuželích", vydaného 1. září
1935.

Novinky v knihovně
V letošním roce byly z rozpočtu
obce opět nakoupeny nové knihy v celkové hodnotě 10 tisíc Kč, např.:
pro dospělé: Janečková K.: Deník Gréty Kaiserové, Prokletý původ;
Keleová – Vasilková T.: Nataša, Nikdy,
Rozbité štěstí, Dva životy; Váňová M.:
Babí léto, Náhoda nebo osud; Preston D.: Bílý oheň; Woodová B.: Had a
hůl; Francis F.: Odmítnutí poslušnosti;
Larsson S.: Muži, kteří nenávidí ženy;

Redmerski J.A.: Na hraně zapomnění;
Hayder M.: Panenka; Forsyth F.: Seznam smrti; Jonasson J.: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel; Mlynářová M.: Z lodiček do holin, Požitkářka
pro děti: Deary T.: Švindlova uličnická akademie; Brezina T.: Klub tygrů
– Půlnoční setkání, Klub záhad – Muž
s ledovýma očima, Noc oživlých mumií; Cowelová C.: Jak vycvičit draka;
Cabotová M.: Holčičí pravidla

Od září je také nově zpřístupněn
on-line katalog, v němž najdete knížky,
které jsou vám v knihovně k dispozici.
Pro nalezení hledané knihy stačí zadat jméno autora nebo název knihy.
Katalog naleznete na webových stránkách obce www.nebuzely.cz , v sekci
knihovna.

L.Kloučková

Prázdniny a zahájení školního roku v Nebuželích
Tak, a už jsou definitivně pryč... To
není nostalgický povzdech nad nenávratně uplynulými roky mládí, řeč je samozřejmě o prázdninách.
Děti si je letos doufám opravdu
užily - počasí jim až na pár výjimek
celkem přálo. Zaslouženou dovolenou
čerpali v létě též zaměstnanci školy i
školky.
V polovině prázdnin se už ale rozběhla příprava na nový školní rok v MŠ výměna osvětlení ve třídě Motýlků, instalace nové kuchyňské linky
v ŠJ, natírání plotů a herních prvků v
zahradě školky, revize a oprava hromosvodů, oprava okapů a instalace
sněhových zábran na střeše MŠ, prořezání a odstranění přestárlých dřevin
na školních pozemcích, opravy zaříNebuželský zpravodaj 3/2014
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zení v budovách MŠ i ZŠ. Zahájena
byla i přestavba nefunkčního bazénu
MŠ na druhé pískoviště.
Finální podobu dostaly webové
stránky školy, na kterých se budou objevovat informace o dění v ZŠ a MŠ.
Najít je lze na adrese:
www.skolanebuzely.cz
Všechny tyto aktivity mohly naplno
propuknout teprve poté, kdy se ve školních prostorách přestaly ozývat dětské
hlasy - ve školce po ukončení čtrnáctidenního prázdninového provozu v červenci, v ZŠ až tehdy, když indiáni uložili
luky a šípy, uhasili táborový oheň a rozešli se do svých domovů.
V prvním červencovém týdnu se
totiž ve škole odbývala premiéra
příškolního tábora s názvem "ObjeIX.

víme Ameriku". Jedenáct indiánů a indiánek si vyzkoušelo čtení indiánského
písma a různých šifer, jízdu na ponících, střelbu z luku a ze vzduchovky
do vlastnoručně malovaných terčů, indiánské hry, hledání pokladu, odlévání
stop, nebo výrobu indiánských masek
a totemu. Nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků a výlet do skalního
bludiště u Mšena.
Silného medvěda a Statečného
jezevce sice trochu bolely nohy, ale
zmrzlina v Mšenské cukrárně vše spravila.
Zahráli jsme si i basketball, v odpalování zazářili hlavně Bystrý sokol
a Šikovný netopýr.
Moudrá sova, Hbitá veverka a
Mrštná ještěrka zase excelovaly při
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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výrobě lapačů snů, ikdyž Obratný
bobr se jimi i přes své mládí nenechal
zahanbit.
Nejnápaditěji pomalované indiánské tričko si domů odnášela Pilná
včelka.
V parných odpolednech si otužilí
indiánští bojovníci chladili rozpálená
těla i hlavy proudem vody z hadice
v zahradě MŠ. Musím říci, že dohnat
a postříkat například Lstivého rosomáka, nebo Rychlého jelena byla do-

cela fuška.
Byl to nabitý a náročný týden jen pro ilustraci - od pondělí do pátku
jsme strávili pouze dvě hodiny uvnitř
ve škole. Domů si děti kromě diplomů
a výrobků odnášely, jak pevně věřím,
hlavně spoustu pěkných zážitků. Doufám také, že se nám podařilo OBJEVIT
AMERIKU - totiž dovést děti k poznání,
že aktivně strávený čas zkrátka zahání
nudu.
Ale prázdniny jsou už opravdu

pryč, stojíme na prahu nového školního roku. Ve školce jsme jej zahájili se
čtyřiatřiceti dětmi, školáků je s pěti čerstvými prvňáčky třicet.
Všem dětem, jejich rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Nebužely přeji
ve školním roce 2014/2015 hodně
zdraví, pohody a úspěchu.

Ing.Lenka Zárybnická, ředitelka školy

Reliéfy na skalní stěně pod Krvomlýnem –
zajímavosti v okolí
Mnozí z Vás si možná na procházce po koupání v Harasovské tůni
povšimli reliéfů vytvořených na skalních stěnách nad cestou do Vysoké –
Bosyně. Jistě jste přemítali jak a proč
vznikly, nebo kdo je vytvořil. Snad to
bude zajímavé i pro ostatní čtenáře,
kteří se do těch míst ještě nepodívali.
Když v roce 1938 zakoupil pan Jaroslav Řehák – majitel pražské továrny
na nábytek, skalní prostory nad stavidlem Harasovské tůně, byl to pouze
skalní převis 9 m dlouhý, upravený na
chodbu, z venkovní strany otevřenou a
Nebuželský zpravodaj 3/2014
Vydává Obecní úřad Nebužely, IČO 237086
Číslo 3, rok 2014, náklad 150 ks
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na ní navazující 3 holé skalní prostory.
Po provedených úpravách vznikly v
zadní části dvě obytné místnosti, které
byly obložené modřínovým dřevem. Z
druhé místnosti se dveřmi vycházelo
na balkon. Pan J.Řehák se zajímal o
staré vykopávky, o přírodu, o umění a
historii, včetně filozofie Číny a orientu
vůbec. Jeho záliba v čínských zahradách ho přivedla k nápadu vytvořit pod
skalami zahradu inspirovanou těmito
zahradami a tento svůj záměr započal vytvořením dvou reliéfů, které byly
vytesány do skalních stěn. Nepřízeň

X.

osudu (2.světová válka a po ní únorová
revoluce), pak změnila jeho možnosti a
zůstalo jen u vize. A zbyly jen vytesané
obrazce.
Reliéf č. 1: Popis: Kruhový reliéf,
který tvoří pět netopýrů hlavami ke
středu kruhu (Dle symboliky „Pět netopýrů kolem čínského znaku štěstí
znamená vše nejlepší a dlouhý život“.), zde však jsou netopýři rozmístěni okolo dvou zrcadlově proti sobě
umístěných stylizovaných "M". (foto
č.1).
Reliéf č. 2: Popis: Kruhový rePříspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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liéf, tvořený osmi trigramy, okolo znaku
nejzazší jedinosti - ve středu kruhu
– znak jin/jang. Trigramy pochází
z obdobi 3000 let před naším letopočtem – podle historických pramenů je objevil legendární čínský král
Fu Si. Jsou tvořeny kombinací tří

čar a jednotlivé kombinace reprezentují osm základních přírodních živlů.
- nebe/země, vítr/bouře, voda/oheň,
hora/jezero. (foto č.2).
Zde uvedené popisy jsou uváděny
na základě vyprávění členů rodiny Řehákových a dále jsou upřesněny podle

údajů, vyhledaných v historické literatuře, které vysvětlují použité symboly.

Mlýn Kroužek dne 10. 9. 2014
Ze své paměti a archivních zdrojů zaznamenala ing. Eva Šestáková

Společenská kronika
Po dlouhých letech jsme jako obecní úřad oddávali.
Svatební obřad se konal u křížku pode vsí a manželství uzavřeli Kateřina Hádková a Martin Slánský. Přejeme manželům Slánským do společného života hodně štěstí.
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Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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Výlukový jízdní řád
platný od 15.9.2014, 0:00 hod. do 19.10.2014, 24:00 hod.

076 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

16420

Ze stanice

Mladějov
v Čechách
$* 5 20
$* 5 26

Mladá Boleslav město 064
Mladá Boleslav hl.n. 064,070,071
/
Mladá Boleslav hl.n. 064,070,071
Bukovno
Líny
Katusice
Skalsko
Sudoměř u Mladé Boleslavi
Trnová
Trnová, v obci Kluky (BUS zastávka)
Vrátno
Skramouš
Skramouš (BUS zastávka)
Mšeno
/
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak
Mšeno
Mšeno, nám (BUS zastávka)
Kanina
Živonín (BUS zastávka Nebužely u hřbitova)
Nebužely (BUS zastávka v obci)
Lhotka u Mělníka
Lhotka u Mělníka zastávka
Hleďsebe
Mělnická Vrutice
Velký Borek
Mělník 072
/

W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

26430

26432

e

e

5 01
{¢5 05
{¢5 07
{¢5 10
{¢5 15
{¢5 17
{¢5 19
{¢5 24
{¢5 27
5 35

$( ¢6 15
Ý {¢6 19
Ý {¢6 21
Ý {¢6 24
Ý {¢6 29
Ý {¢6 31
Ý {¢6 33
Ý {¢6 38
Ý {¢6 41
$( 6 48

26420

$* 5 28
Ý {¢5 40
Ý {¢5 42
Ý
5 48
Ý {¢5 53
Ý {¢5 55
Ý {¢5 58
Ý
Ý {¢6 02
Ý {¢6 06
Ý
$* 6 10
26434
26402

e
W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

6 24
{¢6 28
{¢6 30
{¢6 33
{¢6 38
{¢6 40
{¢6 42
{¢6 47
{¢6 50
6 58

26402
%

$* ¢7 03
$* ¢7 09
W K¢7 11
Ý {¢7 23
Ý {¢7 26
Ý
7 31
Ý {¢7 36
Ý {¢7 38
Ý {¢7 41
Ý
Ý {¢7 46
Ý {¢7 49
Ý
W
7 53

16400

16400

16404

16404

e
Mladějov
v Čechách
$( 7 14
Ý
7 20
Ý
7 28
Ý {¢7 40
Ý {¢7 43
Ý
7 49
$( 7 55 $( ¢8 05
Ý {¢8 07
Ý
Ý {¢8 09
Ý {¢8 14
Ý
Ý {¢8 16
Ý

9 14
9 20
$( 9 28
Ý {¢9 40
Ý {¢9 43
Ý
9 49
$( 9 55 $( ¢10 05
Ý {¢10 07
Ý
Ý {¢10 09
Ý {¢10 14
Ý
Ý {¢10 16
Ý
26408

e
W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

e
Ý
Ý ¢8 27
Ý {¢8 31
Ý {¢8 33
Ý {¢8 36
Ý {¢8 41
Ý {¢8 43
Ý {¢8 45
Ý {¢8 50
Ý {¢8 53
$( 9 01

¢8 01
{¢8 05
{¢8 07
{¢8 10
{¢8 15
{¢8 17
{¢8 19
{¢8 24
{¢8 27
8 35

26408

16408

11 16
11 22
11 28
{11 40
{11 43
11 49
{11 54
{11 56
{11 59
Ý
{12 03
{12 07
Ý
12 11
16408

Lomnice
nad Popelkou
W
14 36
Ý
14 42
Ý
14 46
Ý {14 58
Ý {15 01
Ý
15 06
Ý {15 11
Ý {15 13
Ý {15 16
Ý
Ý {15 21
Ý {15 24
Ý
W
15 28
16410

16410

16412

e

Ý
Ý ¢10 27
Ý {¢10 31
Ý {¢10 33
Ý {¢10 36
Ý {¢10 41
Ý {¢10 43
Ý {¢10 45
Ý {¢10 50
Ý {¢10 53
$( 11 01

¢12 27
{¢12 31
{¢12 33
{¢12 36
{¢12 41
{¢12 43
{¢12 45
{¢12 50
{¢12 53
13 01

W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

16418
%

6059 /
26424

Mladějov
Mladějov
Mladějov
Řepov
v Čechách v Čechách v Čechách
17 14
19 14 W
$( 15 14
22 32
17 20
19 20 Ý
Ý
15 20
22 38
17 27
19 28 Ý
Ý
15 27
22 41
Ý {15 39
{17 39
{19 40 Ý {22 53
Ý {15 42
{17 42
{19 43 Ý {22 56
17 47
19 48 Ý
Ý
15 47
23 02
Ý {15 52
{17 52
{19 53 Ý {23 07
Ý {15 54
{17 54
{19 55 Ý {23 09
Ý {15 57
{17 57
{19 58 Ý {23 12
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý {16 02
{18 02
{20 03 Ý {23 16
Ý {16 05
{18 05
{20 06 Ý {23 20
Ý
Ý
Ý
Ý
18 09
20 11 W
$( 16 09
23 24
16412

e

e

e

¢15 51
{¢15 55
{¢15 57
{¢16 00
{¢16 05
{¢16 07
{¢16 09
{¢16 14
{¢16 17
16 25

$( ¢16 14
Ý {¢16 28
Ý {¢16 20
Ý {¢16 23
Ý {¢16 28
Ý {¢16 30
Ý {¢16 32
Ý {¢16 37
Ý {¢16 40
$( 16 47

¢18 14
{¢18 18
{¢18 20
{¢18 23
{¢18 28
{¢18 30
{¢18 32
{¢18 37
{¢18 40
18 47

076 Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

26431
W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

Mělník 072
Velký Borek
Mělnická Vrutice
Hleďsebe
Lhotka u Mělníka zastávka
Lhotka u Mělníka
Nebužely (BUS zastávka v obci)
Živonín (BUS zastávka Nebužely u hřbitova)
Kanina
Mšeno, nám. (BUS zastávka)
Mšeno
/
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak
Mšeno
Skramouš (BUS zastávka)
Skramouš
Vrátno
Trnová, v obci Kluky (BUS zastávka)
Trnová
Sudoměř u Mladé Boleslavi
Skalsko
Katusice
Líny
Bukovno
Mladá Boleslav hl.n. 064,070,071
/
Mladá Boleslav hl.n. 064,070,071
Mladá Boleslav město 064
/
Do stanice
e
$
%

16401
$*

4 26
Ý
Ý {¢4 30
Ý {¢4 34
Ý
Ý {¢4 38
Ý {¢4 41
Ý {¢4 43
Ý
4 50
Ý {¢4 54
Ý {¢4 57
$* 5 10
5 14
5 20
Stará
Paka

26401

26403

26405

16413

26407

16429

26409

16431

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

5 43
{¢5 51
{¢5 54
{¢5 59
{¢6 01
{¢6 03
{¢6 07
{¢6 09
{¢6 11
6 15

$( 7 07
Ý {¢7 15
Ý {¢7 18
Ý {¢7 23
Ý {¢7 25
Ý {¢7 27
Ý {¢7 31
Ý {¢7 33
Ý {¢7 35
Ý ¢7 39
Ý

7 07
{¢7 15
{¢7 18
{¢7 23
{¢7 25
{¢7 27
{¢7 31
{¢7 33
{¢7 35
¢7 39

$( 9 07
Ý {¢9 15
Ý {¢9 18
Ý {¢9 23
Ý {¢9 25
Ý {¢9 27
Ý {¢9 31
Ý {¢9 33
Ý {¢9 35
Ý ¢9 39
Ý

11 46
{¢11 54
{¢11 57
{¢12 02
{¢12 04
{¢12 06
{¢12 10
{¢12 12
{¢12 14
¢12 18

15 07
{¢15 15
{¢15 18
{¢15 23
{¢15 25
{¢15 27
{¢15 31
{¢15 33
{¢15 35
¢15 39

$( 15 23
Ý {¢15 31
Ý {¢15 34
Ý {¢15 39
Ý {¢15 41
Ý {¢15 43
Ý {¢15 47
Ý {¢15 49
Ý {¢15 51
$( 15 55

17 23
{¢17 31
{¢17 34
{¢17 39
{¢17 41
{¢17 43
{¢17 47
{¢17 49
{¢17 51
17 55

$( 17 23
Ý {¢17 31
Ý {¢17 34
Ý {¢17 39
Ý {¢17 41
Ý {¢17 43
Ý {¢17 47
Ý {¢17 49
Ý {¢17 51
$( 17 55

19 53
{¢20 01
{¢20 04
{¢20 09
{¢20 11
{¢20 13
{¢20 17
{¢20 19
{¢20 21
20 25

16431

26425

18 31
Ý
Ý {18 35
Ý {18 39
Ý
Ý {18 43
Ý {18 46
Ý {18 48
Ý
18 56
Ý {19 00
Ý {19 03
$( 19 16
19 25
19 31
Mladějov
v Čechách

20 32
Ý
{20 36
{20 40
Ý
{20 44
{20 47
{20 49
20 56
{21 00
{21 03
21 15
21 19
21 25

W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

26423
$

26401 /
16405

6 15
Ý
Ý {¢6 19
Ý {¢6 23
Ý
Ý {¢6 27
Ý {¢6 30
Ý {¢6 32
Ý
6 39
Ý {¢6 43
Ý {¢6 46
Ý
p¢¢
Ý
p¢¢
$* 7 00

Ý
Ý {¢7 48
Ý
Ý {¢7 50
Ý {¢7 55
Ý
Ý {¢7 57
$( 8 00 $( 8 05
Ý
8 11
Ý {¢8 15
Ý {¢8 18
Ý
8 31
Ý
8 40
$( 8 46

$*

W
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
W

26403

26405 /
16409

16413

7 57
Ý
{¢8 01
{¢8 05
Ý
{¢8 09
{¢8 13
{¢8 15
8 21
{¢8 25
{¢8 28
8 41
8 44
8 50

Ý
Ý {¢9 48
Ý
Ý {¢9 50
Ý {¢9 55
Ý
Ý {¢9 57
$( 10 00 $( 10 05
Ý
10 11
Ý {¢10 15
Ý {¢10 18
$( 10 31
10 40
10 46

12 27
Ý
{12 31
{12 35
Ý
{12 39
{12 42
{12 44
12 51
{12 55
{12 58
13 11
13 25
13 31
Lomnice
nad Popelkou

spoj náhradní autobusové dopravy, údaje o spojích náhradní autobusové dopravy jsou v jízdním řádu červeně.
Cestující jedoucí do Mladé Boleslavi hl.n. přes Mladou Boleslav město nedoplácejí rozdíl jízdného.
Cestující jedoucí ve směru od Mšena do Mladé Boleslavi hl.n. nedoplácejí rozdíl jízdného přes Mladou Boleslav město
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přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena!
jede v sobotu a v neděli
jede v pracovní dny a v sobotu

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Mělník - vedle staniční budovy
Velký Borek - v obci na zastávce BUS "Velký Borek"
Mělnická Vrutice - v obci na zastávce BUS "Velký Borek,Mělnická Vrutice,žel.zast."
Hleďsebe - v obci na zastávce BUS "Lhotka, Hleďsebe"
Lhotka u Mělníka zastávka - v obci na zastávce BUS "Lhotka"
Lhotka u Mělníka - na zastávce BUS "Lhotka, žel. zast." u žel. stanice
Nebužely - v obci na zastávce BUS „Nebužely”
Živonín - v obci Nebužely na zastávce BUS „Nebužely, u hřbitova”

Kanina - na silnici II/273 u křižovatky do obce Kanina
Mšeno, nám. - zastávka BUS ve Mšeně na náměstí
Skramouš - v obci na zastávce BUS "Mšeno, Skramouš"
Vrátno - u žel. přejezdu u žel. zastávky
Trnová - v obci Kluky na zastávce BUS "Kluky"
Sudoměř u Mladé Boleslavi - u žel. zastávky
Skalsko - před staniční budovou

Vážení cestující,
provozovatel dráhy, společnost SŽDC, s. o., z důvodu zhoršeného technického stavu infrastruktury snížil nejvyšší dovolenou rychlost na
úseku Mšeno – Mělník na 10 km/h, toto omezení znemožňuje jízdu vlaků bez zpoždění.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícímu opatření:
Od 15.9.2014, 0:00 hod. do 19.10.2014, 24:00 hod. je v úseku Mělník – Mšeno zavedena náhradní autobusová doprava. Všechny vlaky
jsou podle tohoto výlukového jízdního řádu nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Mělník - Mšeno náměstí a opačně,
víkendové dopolední vlaky jsou nahrazeny mezi stanicemi Mělník - Skalsko a opačně.
Z důvodu uzavírky ulice Boleslavská (mezi nádražím a náměstím) ve Mšeně není do 19.10. zajištěn přestup mezi vlakem a autobusem ND
(Stanice Mšeno a zastávka ND Mšeno, nám. jsou od sebe vzdáleny 12 minut chůze). Věnujte zvýšenou pozornost při plánování cesty po této trati.
Skupinám cestujících (výlety) doporučujeme cestu do Mšena přes Mladou Boleslav!
Od 20.10. do 31.10. bude výluka a náhradní autobusová doprava v celé trati z Mělníka až do Mladé Boleslavi!

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.
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Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

