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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
Od minulého vydání obecního zpravodaje se mnohé změnilo. Uskutečnily se
volby do obecních zastupitelstev a tak i
v naší obci máme nové zastupitelstvo,
plné odhodlání dostát svým předvolebním slibům. Práce při samosprávě
obce nikdy nekončí. Jen v dílčích položkách je možné občas říci „hotovo“.
Ale jinak se stále objevují nové problémy, nápady na nová řešení, objevují
se nové potřeby a i možnosti, jak je
uspokojovat. Každá nově zvolená samospráva přistupuje ke své práci s počátečním nadšením a to je vždy dobrý
impulz v rozvoji obce. Nic na tom nemění ani to, že jak se noví zastupitelé
seznamují s praktickým chodem samosprávy, jejich počáteční představy
mohou doznat značných korekcí. Ale
právě to období těsně po volbách je
atraktivní tím, jak se snadno vyslovují
odvážné nápady, vize, nekorigované
ještě znalostmi konkrétních možností
rozpočtu obce, naléhavostí řešit některé málo atraktivní oblasti. Využijme
toto krásné období, postavme si třeba
zatím jenom z písku pár vzdušných
zámků. Noví zastupitelé se již několikrát sešli a z našich setkání jsem si
odnesl povzbuzující pocit, že urputnost
předvolebního boje má šanci proměnit
se v konstruktivní povolební spolupráci. Naplánovali jsme si na začátek
příštího roku jakési programové setkání, kde bychom společně formulovali naše představy o činnosti a cílech
nového zastupitelstva při správě obce,
jakési programové prohlášení. ShoNebuželský zpravodaj 4/2014
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dou okolností se nacházíme v raném
stádiu tvorby územního plánu obce,
přípravy strategického plánu rozvoje
obce, takže úvahy nad našimi plány
budou vedeny o to zodpovědněji, s
vědomím, že v mnoha směrech zakládáme budoucí podobu obce s větším
přesahem do budoucnosti.
Využiji této povolební atmosféry a vyslovím některé své představy o rozvoji naší obce. Nevzdám se představy
vytvořit v obci kvalitní prostor pro setkávání a společenské příležitosti. V
naší obci takový prostor chybí a přitom
místa pro jeho vytvoření máme. Třeba
stodola u obecního úřadu, která se poměrně jednoduchým způsobem nechá
upravit a propojit s dosavadní zasedací
místností a vznikl by tak velice atraktivní prostor pro spolky, slavnostní příležitosti i pro denní neformální setkávání s možností občerstvení. Vhodným
místem je i přízemí vily nadace, kde
vedle plánovaného zdravotního střediska je místo pro společenský prostor
se zaměřením na různé vzdělávací aktivity, besedy, tvořivé dílny a podobně.
Pro obě zmíněné lokality již existují
zpracované architektonické studie. O
lepší využití si říká i místo mezi poštou, obchodem a křižovatkou, kde sice
jsou velké jakoby parkové plochy, ale v
zásadě nepřístupné. Je to místo, kde
se nejvíce potkáváme, ale popovídat
si můžeme tak leda ve stoje na chodníku, možnosti k posezení nenabízí.
Také pro úpravu tohoto místa jako skutečného parku již existuje projektová
dokumentace. Velkou výzvou je areál
I.

u vodní nádrže. Dříve, když byla nádrž
plná vody, plné života, nyní jen němá
výčitka naší dosavadní „péče“ o místo,
které nám mnohé okolní vesnice závidí. Přišli jsme s nápadem vybudovat
na obecním pozemku u vodní nádrže
vrt jako zdroj vody pro tuto nádrž a i
pro další využití. Je to zřejmě odvážná
představa, nebot’ mezi občany vyvolala
rozporuplné reakce. Shodou okolností
podobný nápad dostal jeden podnikatel působící u nás v obci a světe div se,
jeho vrt je již vyvrtán a poskytuje vodu
pro jeho potřeby zemědělce. Nechci
říci, že bych se tímto jako příznivec
vrtu cítil zahanben, uvádím to jenom
jako příklad složitosti při správě obce,
kdy je potřeba pro určitá rozhodnutí
hledat širokou shodu.
Rád bych vás spoluobčany vyzval.
Nebojme se odvážných vizí, nezašlapávejme nové myšlenky do prachu
všednosti při jejich pouhém vyslovení,
neřkuli při jejich vytanutí na mysli. On
nás život patřičně usměrní, ale neznamená to, že bychom o obecních
plánech nemohli přemýšlet s větším
nadhledem, odvahou a nebojácným
odhodláním. Máme i v okolních obcích
řadu příkladů dobré praxe, kdy se i z
počátku odvážné projekty staly běžnou součástí života obce. Milí spoluobčané, přeji Vám za celé zastupitelstvo i
za obecní úřad příjemné prožití vánočních svátků a št’astný a úspěšný rok
2015.
Jan Čermák, starosta
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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Výtvarný kroužek
Zdravím vás všechny v tomto příjemném předvánočním čase a přicházím k vám, doufám, se zajímanou nabídkou. Již pár měsíců mi leží v hlavě
myšlenka, jak a čím přispět k tomu,aby
nám tady v naší obci bylo zas o něco
zábavněji. Vždy jsem se cítila velmi
dobře v dětském kolektivu a tudíž bych
svou aktivitu směřovala především k
nim, avšak budu ráda i za nadšeného
dospěláka :-). Abych se dostala k jádru
věci, jednalo by se o výtvarný kroužek.
Mým přáním je děti nadchnout, poba-

vit, chci aby si vytvořily něco pro radost
nebo jako dárek pro někoho blízkého.
Také mě napadlo s touto aktivitou pokračovat i přes léto o prázdniny, aby se
děti zabavily. A na začátku školy udělat výstavu našich děl. Ale to hodně
předbíhám, ještě jsme ani nezačali,
že? Myslím si, že i rodiče uvítají, že
by jejich ratolesti chvilku odsedly od
počítačů a televizorů. Byla bych ráda
kdybychom se stihli sejít ještě před
Vánocemi. Třeba si děti pro někoho
vyrobí na poslední chvíli dárek a po-

můžou tak Ježíškovi s nadělováním.
Tímto bych také ráda poprosila o spolupráci někoho, komu se tato myšlenka
líbí. Kdo by měl jednou týdně chut’,
čas a třeba dobrý nápad. Víc hlav, víc
ví a také bychom se mohli bezvadně
doplňovat. Kolega-part’ák se hodí...tak
prosím, hlaste se:-). Ráda bych začala
19.12. v pátek od 17 hodin na Obecním
úřadě. Těším se na naše výtvarničení.
Krásné Vánoce všem.

Kateřina Slánská

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o probíhajících pracích na novém územním
plánu Nebužel.
Na pořízení územního plánu se podílí a spolupracují pořizovatel (Městský
úřad Mělník, pan Ing. Vecko), určený
zastupitel obce (pan starosta Ing. Jan
Čermák) a zpracovatel (ateliér U –
24, s.r.o.). Každý z nich má stavebním zákonem specifikovanou činnost a
zodpovědnost za pořízení územního
plánu. Zpracování územního plánu
probíhá v následujících krocích:
1. doplňující průzkumy a rozbory
2. zpracování, projednání a schválení
zadání
3. návrh územního plánu pro projednání
4. společné jednání s dotčenými or-

Nebuželský zpravodaj 4/2014
Vydává Obecní úřad Nebužely, IČO 237086
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gány, úpravy návrhu po společném
jednání
5. veřejné projednání, úpravy návrhu
po veřejném projednání
6. projednání návrhu v zastupitelstvu
obce a vydání návrhu zastupitelstvem
V současné době jsme ve „fázi
1“, zpracovatel pracuje na doplňujících
průzkumech a rozborech územního
plánu. Bezprostředně na to naváže
návrh zadání, což je spíše obecný
dokument stanovující co se má řešit (= koncepce rozvoje) a jaké jsou
požadavky na zpracování územního
plánu. K tomu, aby zpracovatelé mohli
správně formulovat rozvojové záměry,
žádáme občany o doručení podnětů k
řešení v územním plánu na obecní
úřad Nebužely nejpozději do 9. 1.
2015.

II.

Návrh zadání bude dokončen přibližně na konci ledna 2015. Text návrhu zadání bude zveřejněn na internetových stránkách obce. K návrhu
zadání se poté vyjádří hlavně dotčené
orgány (to je např. Městský úřad Příbram, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy, Hasičský záchranný sbor Stč.
kraje, Policie ČR, sousední obce a
mnoho dalších). K návrhu zadání může
také každý uplatnit připomínku. Podle
požadavků bude zadání upraveno a
následně schváleno zastupitelstvem
obce.
Teprve poté bude následovat zpracování návrhu územního plánu – tedy
již konkrétní řešení. O dalším postupu
vás budeme včas informovat.

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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Škola Nebužely
Ve čtvrtek 11. prosince jsme si
my, členové chovatelského kroužku,
pozvali na přednášku chovatele hadů.
Přijel k nám do školy autobusem až
z Prahy, přivezl nám ukázat hroznýše,
krajtu a korálovku. Vyprávěl nám o
tom, jak hadi loví a čím se živí. Dovolil nám na hady sahat a vzít je do ruky.
Na závěr jsme se s nimi mohli i vyfotit.
Byl to opravdu dobrý zážitek.
Míša, Adriana, Natálka, Jarda, Karel a Vojta
V listopadu jsme byli na exkurzi
ve Vivariu na Mělníku. To je obchod,
kde prodávají různá zvířata, například
králíky, křečky, morčata, pavouky, papoušky a rybičky. Dají se tam koupit i
granule pro psy a jiná krmiva. Dozvě-

děli jsme se spoustu zajímavostí o zvířátkách a o tom, jak se o ně starat. Moc
se nám tam líbilo.
Tereza, Lucka, Ivan a Matěj
V neděli 30. listopadu jsme se
zúčastnili akce Rozsvěcení vánočního
stromečku v Nebuželích. Na programu
byly vánoční básničky a písničky. Trochu jsme to popletli, ale snad se to lidem líbilo.
V neděli 7. prosince se konala Mikulášská nadílka v nebuželské sokolovně. Program byl trochu delší, přibyla
hra Co víme o narození Ježíška. Potom jsme přivítali Mikuláše, čerta a anděla básničkami a slíbili jsme, že už
nebudeme zlobit. Kdo chtěl, mohl si zatancovat s čertem nebo andělem.

14. prosince vystoupilo se zkrácenou verzí programu 15 dětí na
jarmarku ve Střemech. Museli jsme
hodně improvizovat, protože některé
děti nedorazily. Všichni nám ale moc
tleskali, a tak si myslíme, že se nám
vystoupení povedlo. Ted’ už se nedočkavě těšíme na Vánoce. Čekání na ně
si krátíme i sportem- každé úterý jezdíme bruslit. Sem tam sice ještě upadneme, ale paní trenérka nás všechny
moc chválí, že jsme šikovní.
Ve škole i ve školce chystáme vánoční besídku a potom už budou Vánoce! Přejeme Vám všem, aby byly
št’astné a veselé, a aby se Vám v novém roce všechno dařilo.
Žáci a paní učitelky ZŠ a MŠ Nebužely

Kácení ovocných dřevin nově
S účinností nové vyhlášky o
ochraně dřevin a jejich kácení se změnily podmínky pro kácení stromů. Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 189/2013 sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, je
účinná od 1. listopadu. Nově je možné
kácet bez povolení ovocné dřeviny i
u rekreačních objektů a v zahrádkář-

Nebuželský zpravodaj 4/2014
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ských koloniích. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než
80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů musí mít povolení ke kácení.
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem
nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny v zahradách v zastavěném území obce, včetně většiny

III.

nádvoří, náměstí či parků, a to zcela
bez povolení. Povolení je potřeba na
kácení všech neovocných dřevin s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. O povolení pokácet neovocné dřeviny je třeba
žádat v kanceláři obecního úřadu.

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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Trenér J.Švestka
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IV.

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

