Milí spoluobčané.

práci, ale také za velmi příjemné poznání, že
s touto formou budování obce lze i v dnešní
době u nás v Nebuželích počítat. Však se to také

V běhu dnů se jen těžko hledá vhodná chvíle se
zastavit, ohlédnout se a zhodnotit, co se za
poslední dobu vykonalo, co se událo a co nás
čeká. Přelom roku byl především poznamenán
stavebním ruchem při rekonstrukci sociálního
zařízení v sokolovně. Již jsme psali o tom, že
místní organizace Sokol získala dotaci
z programu
LEADER
obhospodařovaném
místní akční skupinou Vyhlídky a že
zastupitelstvo
obce
přijalo
rozhodnutí
poskytnout Sokolu na tuto akci další finanční
prostředky až do výše skutečných nákladů dle
rozpočtu. Zastupitelé se tak rozhodli při vědomí
toho, že zdejší sokolovna není jen pro místní
sokoly, ale že je to jedinečné zařízení sloužící
všem organizacím a spolkům, potažmo všem
občanům v obci, že si tedy zaslouží investici
z obecního rozpočtu. Již v minulosti se takto
v záležitostech sokolovny postupovalo a to jak
při samotném vzniku sokolovny, kdy se na
stavbě podíleli všichni občané, tak při rozsáhlé
rekonstrukci v roce 1961, kterou organizoval
místní národní výbor za bohaté brigádnické
činnosti občanů.K tomu jen dvě čísla: přestavby
se tenkrát účastnilo 250 našich občanů,kteří
odpracovali téměř 10 000 hodin.
Letošní rekonstrukci svěřili sokolové odborné
firmě, neboť všechny práce byly řemeslně
náročné, nicméně i při této akci se našla řada
ochotných brigádníků, kteří se rozhodli využít
příležitost a zvelebit prostor sokolovny nad
rámec probíhající rekonstrukce. Sokolovna se
tak snad poprvé od zmíněné rekonstrukce v roce
1964 vymalovala, všechny podlahy vydrhnuly,
ušili jsme novou oponu, v prostoru bývalého
zádveří vznikl barový pult
s lednicí a dřezem. Všem, kteří se na
brigádnické pomoci podíleli, bych chtěl na
tomto místě poděkovat a to nejen za odvedenou

potvrdilo při naší společné jarní akci na
koupališti, ale o tom na jiném místě zpravodaje.
Všichni již také asi víte, sledujíce jednání
zastupitelstva, že na základě výsledku
konkurzního řízení byla do funkce ředitelky
zdejší základní a mateřské školy ustanovena
paní Ing. Lenka Zárybnická, celý kolektiv
pracovníků školy a školky je nyní zdá se
konsolidovaný. Škola se vylepšuje i po stránce
materiálního vybavení, v obou třídách jsou nové
lavice, je v plánu oprava plotu v zadní části
zahrady, vybudování zahradního ohniště a
úprava pozemku pro pěstitelskou činnost.
Nejvýznamnější akce ale čeká školu přes léto,
kdy máme v plánu výměnu stávajících letitých
kotlů v kotelně školky. Tato výměna není jen
nutnou náhradou již dávno dosloužilých kotlů,
ale i významným příspěvkem k ekonomice
provozu kotelny jak co do spotřeby paliva tak
náročnosti obsluhy. Také jste si asi mnozí
všimli, že zmizela zeď před školou vpravo od
vrat, která již hrozila zřícením. Otevřel se tak
zcela nový pohled na budovu školy a ta je teď i
opticky více vtažena do prostoru návsi.
V minulých číslech Zpravodaje jsme zmínili
záměr výměny světelných zdrojů veřejného
osvětlení. V současné době jsou tyto nové
zdroje instalovány na třech sloupech a provoz
těchto svítidel je zatím bezproblémový.
Co nás zatím zbrzdilo v pokračování této
výměny je to, že se nyní otevírá možnost využít
pro rekonstrukci veřejného osvětlení dotační
peníze, neboť v přípravě nového rozpočtového
období EU je nově rekonstrukce veřejných
osvětlení podporovaná oblast. Pro tuto chvíli je
tedy aktuální, nechat zpracovat pasport našeho
veřejného osvětlení a připravit projekt
rekonstrukce, abychom byli připraveni žádost o
zmíněnou podporu v příslušnou chvíli podat.

Slovo starosty
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V minulých dnech jsme dokončili etapu
obnovy křížku u čističky a jeho okolí. Na
uskutečnění tohoto záměru získala obec
dotaci od Středočeského kraje ve výši 76 000,Kč a v rámci této dotace se vyčistilo a upravilo
okolí křížku, vyčistila vodoteč, restauroval se
samotný křížek, osadily se lavičky a stůl. U
příležitosti dokončení této etapy obnovy místa
se uskutečnila i slavnost znovuvysvěcení
křížku, které se zúčastnilo asi třicet našich
občanů. Vzniklo tak místo, před nedávnem ještě
zcela zarostlé, které znovu nabízí možnost
spočinout a pokochat se pohledy jak na samotný
křížek, tak v nezvyklém úhlu na obec a krajinu
kolem nádraží. V naší obci máme celkem osm
křížků, některé již renovací prošly, další na ni
čekají. Jsem rád, že mezi našimi občany mají
tyto snahy kladnou odezvu a že mnozí oceňují,
jak tyto drobné památky vnášejí do míst, kde
žijeme, novou hodnotu.
V minulých týdnech se také uskutečnily
brigády na úklid okolí naší obce. Tentokrát
největší akci zorganizovali naši myslivci, kteří
vyčistili celou kaninskou cestu, okolí silnice ke
Kroužku a trasu od Kroužku přes Harasov až
k mlýnu Mlčeň.

Dále na pomoc s úklidem okolí naší obce přišli
gymnazisté z Mělníka, kteří čistili bývalou
historickou skládku na Kloučku. Ta sice byla již
před časem zrekultivována, ale různí hledači
druhotných surovin ji znovu rozryli, na povrch
se dostaly věci, které nějak nezetlely, sklo a
různé plasty, a ty právě studenti vysbírávali.
Celkem asi dvacet pytlů střepů, zbytků
plastových folií a podobně. Oběma skupinám
patří velký dík, že svůj volný čas věnovali této
bohulibé činnosti. A určitě budou mít co dělat i
roky budoucí, neboť se zdá, že je stále ještě dost
takových, kteří uklizené okolí naší obce svými
odpady zase zaneřádí.
Máj máme převážně studený, pasákům, pokud
by zde nějací byli, by hůl rozhodně neoschla,
takže podle pranostik vše v nejlepším pořádku.
Přeji vám všem, aby tomu tak bylo i ve
skutečnosti.
Jan Čermák
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Začali jsme
Pomalu již jen pamětníci vzpomínají na
nebuželské koupaliště, jaké to bylo místo kypící
v letních
měsících
životem.
Pamětníci
vzpomenou při pohledu na prázdnou a
zarůstající betonovou nádrž a mnohým se při
tom vloudí myšlenka na možnou obnovu tohoto
místa. Realisté skeptici ji však raději rychle
zapudí při pomyšlení na nejrůznější problémy
s tím spojené, které v součtu znamenají
praktickou nereálnost takovýchto snah, realisté
optimisté problémy vidí také, ale myšlenka je
láká a navrhují nejrůznější řešení, většinou však
velmi drahá a náročná. Pak je tu ještě další
skupina, nazval bych je odhodlaní optimisté a
lidé činu, kteří říkají zkusme to. Tento přístup
se mi líbí a dělám vše pro to udržet jej při
životě.

Tak se stalo, že jednoho mrazivého sobotního
dopoledne se v areálu vodní nádrže sešla
skupina vybavena odhodláním a motorovými
pilami a neprostupná houšť křovin začala
postupně mizet a pomalu se otevíral pohled na
areál vodní nádrže. Brigáda se pak po čtrnácti
dnech ještě zopakovala a dá se říci, že v tuto
chvíli je prostor vodní nádrže od náletových
dřevin vyčištěn. Vyjednali jsme pomoc
střemských hasičů, kteří přislíbili, že budou
asistovat při pálení zbytků křovin. Další etapou
bude vyčištění vlastní nádrže. Pak teprve
můžeme zjistit, jakým způsobem a zda vůbec
půjde poškozená místa nádrže utěsnit. Věřím, že
nám odhodlání vydrží a že se najdou i další
spoluobčané, kteří při další brigádě přijdou
pomoci.
Jan Čermák
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Myslivecké sdružení Nebužely uzavřelo s honebním společenstvem novou
smlouvu
Právo myslivosti uděluje mysliveckému
sdružení honební společenstvo, což je sdružení
vlastníků pozemků v dané honitbě. Honitba se
pronajímá vždy na 10 let. Za možnost provádět
v daném území myslivost vybírá honební
společenstvo poplatek, který se obvykle
pohybuje ve výši jednotek korun na hektar a rok.
Tento poplatek pak honební společenstvo
rozděluje zpět mezi vlastníky příslušných
pozemků.
V letošním
roce
skončila
Mysliveckému sdružení Nebužely desetiletá
nájemní smlouva na honitbu. Honební
společenstvo Nebužely tedy připravilo návrh
nové smlouvy s požadovanou úhradou 15 Kč,-

na hektar a rok. Vzhledem k tomu, že
Myslivecké sdružení Nebužely tuto výši úhrady
akceptovalo a že nebyla nějakým jiným
subjektem předložena jiná nabídka, byla
smlouva na pronájem honitby na následující
desetileté období uzavřena s Mysliveckým
sdružením Nebužely. Sdružení tak získalo na
dalších deset let nejen povinnost cílevědomého
chovu zvěře na daném území, ale i právo zvěř
lovit a ulovenou či nalezenou zvěř si ponechat.
Popřejme našemu mysliveckému sdružení v této
činnosti mnoho úspěchů.
Jan Čermák

Dlouhá zima 2013 F.K. Nebužely
Po úspěšné podzimní části fotbalového ročníku přístup k celé zimní přípravě!
2012-2013 jsme začali zimní přípravu hned po Docházka na nedělní tréninky byla
Novém roce.
v průměru 10 hráčů, průměrná docházka do
fitka byla 8 hráčů !! I touto cestou chci
Zimní příprava se skládala z několika částí:
poděkovat p. Šípkové za možnost využívání
1. Každou neděli jsme chodili nabírat fyzickou fitcentra k tréninkům v době jejího osobního
kondici do lesů kolem Nebužel od 11:00 volna!
do 13:00 hodin.
Poprvé za mého působení ve fotbalovém
2. Zúčastnili jsme se tří halových turnajů klubu F.K. Nebužely jsme se dali dohromady
v Mělníku v lednu a únoru.
a odjeli na soustředění. Se zajištěním
3. Od ledna jsme využili nabídky paní Jindry soustředění nám pomohla p. Šípková, která
Šípkové – využívat 1 x týdně (stř. od 20:00 vedla i tři posilovací tréninky v tělocvičně. Na
hodin) její fitcentrum v Mělníku.
soustředění odjelo 12 hráčů!! Podle ohlasu
4. Po osmi letech jsme jeli na soustředění do všech zúčastněných se akce povedla po všech
sportovního
zařízení
Baitlich
(České stránkách (ubytování, strava, tréninkové zázemí,
Švýcarsko), kde jsme byli ubytovaní v hotelu počasí a rehabilitační program na 100 % úrovni).
Permon od 14.3 do 17.3.
Personál a paní majitelka nám vyšli maximálně
5. Odehráli jsme dvě přípravná utkání:
vstříc a splnili naše požadavky na výbornou.
1. Spomyšl – F.K. Nebužely so 23.3. Musím pochválit a vyzdvihnout chování a
v 15:00 hodin
přístup hráčů k tréninkům po celou dobu
1
:
0
soustředění !!!!
2. F.K. Nebužely – Spomyšl so 30.3. v 15:0 V současné době jsme rozehráli jarní
hodin
mistrovskou
soutěž
v domácím
zápase
4
:
1
s Vysokou, který jsme vyhráli 2:0. Tímto vás
(P. Kinzl, Hlom, D. Frydrych, Elhenický)
zvu k účasti a fandění na další mistrovská
utkání v domácím i venkovním prostředí.
Z tohoto přehledu vyplývá, že jsme v letošní Na závěr se musím zmínit o aktivitách F.K.,
zimě nezaháleli! Naopak, musím většinu které nemají s fotbalem nic společného. Jak jsme
hráčů pochválit za poctivý a zodpovědný
slíbili, tak jsme se významně podíleli na
4

rekonstrukci
naší
stařičké
sokolovny
(vymalování, úklid, výměna nové opony a
přípravy sálu na masopustní zábavu).
V masopustním reji jsme se rozhodně neztratili
a byli jsme ozdobou.
I nyní se výraznou měrou snažíme pomoci

obecnímu
úřadu
o
znovuobnovení
a
zprovoznění protipožární nádrže (koupaliště).
Tato akce si zaslouží pomoc nás všech pro naše
současné a budoucí generace obyvatel obce
Nebužel.
trenér Švestka Josef

TJ Sokol
Výbor
Tělocvičné
jednoty
SOKOL
v Nebuželích děkuje všem, kteří pomáhali při
malování a úklidu sokolovny.
V sokolovně vzniklo díky dotaci MAS Vyhlídky
a finanční podpoře obce nové sociální zázemí a
bar.

Tělocvičná jednota bude prostory sálu
pronajímat na jednotlivé akce organizacím i
jednotlivcům ke sportovním a kulturním
účelům.
Správkyní sálu je p. Karasová, se kterou je
možno si akce domluvit na tel. č. 605046886.
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Základní škola a Mateřská škola
Stále se něco děje – tak by možná mohl znít
titulek této krátké informace o dění a změnách
v naší škole a školce.
V současné době jsme ukončili plavecký
výcvik, který začal v únoru a během něhož si
školáci a starší děti z MŠ každé pondělí užívali
vodních radovánek v mělnickém krytém
bazénu.
Únorový karneval ve školce i škole byl
vydařenou generálkou na Masopust.
Ve škole byla ve druhém pololetí rozšířena
nabídka zájmových kroužků – starší školáci si
osvojují
základy
první
pomoci
ve
zdravotnickém kroužku vedeném studentkou
Střední zdravotnické školy v Mělníku Kristýnou
Vackovou.
Nevšedním zážitkem bylo pro děti dubnové
setkání s dravci a sovami paní Gilové ze
záchranné stanice v České Lípě.
Prvních slunečných dnů využívají školáci
k práci na novém školním pozemku v prostoru
za budovou MŠ. Bolavá záda z nezvyklé
činnosti a puchýře od motyčky budou určitě
zapomenuty s první vlastnoručně vypěstovanou
ředkvičkou a hráškem.
Ve čtvrtek 2.4.2013 proběhl v naší škole
program „Škola zdravé pětky“. Děti se
seznámily s 5 základními zásadami stravování,
správným složením jídelníčku, ovocem a
zeleninou, pitným režimem. Na každé téma
dostaly úkol, který plnily ve skupinkách. Na
závěr si odnesly vysvědčení a dáreček zdravé

pětky – ovoce pro všechny soutěžící.
Členové chovatelského kroužku přípravili
druhý ročník své výstavy, která proběhla v pátek
26.4. a v sobotu 27.4. Výstava zvířátek byla
doplněna o nabídku chovatelských potřeb,
květin a zeleninové sadby.
Velkou změnou prošel v poslední době interiér
školy – podařilo se nám vybavit obě třídy
moderními výškově stavitelnými lavicemi.
Doufám, že se budou v září líbit i všem
jedenácti prvňáčkům, kteří letos přišli k zápisu.
Výměna lavic by nebyla možná nejen bez
finanční ,,injekce“ zřizovatele, ale ani bez deseti
párů ochotných rukou, které výměnu ve svém
volném čase provedly. Děkuji tedy touto cestou
manželům Chalupeckým a Chodúrovým, paní
Vronové a panu Jedličkovi, p. V. Kinzlovi, P.
Novákovi, J. Čermákovi, K. Jeníčkovi a žákům
školy, kteří také přiložili ruku k dílu – zejména
Anetě Fajfrové a Vaškovi Kinzlovi za účast na
večerní brigádě.
Do konce dubna ve škole probíhal sběr papíru.
Za získané peníze pojedeme na školní výlet.
Závěrem bych chtěla říci, že i do budoucna
bude všechno naše úsilí směřovat k tomu, aby se
dětem v naší školce i škole líbilo.

za ZŠ a MŠ Nebužely
Ing. Lenka Zárybnická
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RECEPTY
Zákusek se zakysanou smetanou
PŘÍSADY:
těsto: 1 prášek do pečiva, 100 g cukru krupice,
100 ml vody, 200 ml oleje, 2 lžíce kakaa, 3
vejce 150 g hladké mouky
krém: cukr, rum, 2 kelímky zakysané smetany, 2
kelímky pomazánkového másla, 1 - 2 kelímky
smetany ke šlehání na ozdobu: 2 hořké čokolády
POSTUP PŘÍPRAVY:
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.
Cukr, mouku, kakao, prášek do pečiva, olej,
vodu a žloutky důkladně zamícháme. Z bílků
ušleháme tuhý sníh, který lehce zapracujeme do
základu těsta. Těsto nalijeme na plech vyložený
pečícím papírem a pečeme ve středně vyhřáté
troubě. Upečený korpus necháme vychladit.
Zakysanou
krémovitou
smetanu
s
pomazánkovým máslem lehce zašleháme. Podle
chuti přidáme cukr, rum. Smetanu ušleháme s
vanilkovým cukrem a opatrně vmícháme do
krému, natřeme na vychladlý korpus a
posypeme hustě strouhanou hořkou čokoládou.
Dáme do ledničky vychladit.

Grilovaná krkovice
PŘÍSADY:
6 silnějších plátků krkovice s kostí, 2 lžičky
najemno nastrouhaného zázvoru (opravdu
čerstvý, nedávejte mletý), 7stroužků česneku ,

3lžíce medu , 8 lžic kečupu (může být i jemně
pálivý ) hrubá sůl , pepř , 2 lžíce sojové omáčky,
5 lžic olivového a 5 lžic slunečnicového oleje ,
petržel a koriandr , 1-2 červené cibule
POSTUP PŘÍPRAVY:
vše smícháme dohromady, naložíme maso a na
to dáme nakrájenou cibuli na plátky, necháme v
marinádě naložené alespoň den a grilujeme.

Univerzální tvarohové těsto
PŘÍSADY:
250g hladké mouky, 250g Hery (jedna kostka) a
1 tvaroh (také 250g) lepší je v alobalu
POSTUP PŘÍPRAVY:
Zpracujeme těsto, necháme hodinu - dvě v
ledničce, jinak je lepivé. Těsto je velmi
variabilní, hodně podobné listovému-sladká
verze-šátečky, taštičky, záviny-plníme buď
tvarohovou náplní, jablečnou, pudingem,
džemem, nejlepší jsou povidla, ta nikdy
nevytečou. Těsto je bez cukru, takže sladší
náplň, nebo pocukrovat nahoře... Na slanotyčinky-potřeme vajíčkem, osolíme, sypeme
sýrem, mákem, kmínem...slané záviny-šunkový,
tvarůžkový...cokoliv
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