Slovo starosty
Milí spoluobčané,
toto je již vánoční číslo zpravodaje. Rozhodli
jsme se tak proto, že Vás chceme včas
informovat o akcích, které na předvánoční
období připravujeme, aby vše nebylo na
poslední chvíli. Ale koledy a vánoční zpěvy
z pražských super a hyper nákupních center
k nám naštěstí nedoléhají a tak se ještě v klidu
můžeme věnovat tématům této roční době
odpovídajícím. V minulých dnech jsme Vám
rozesílali dotazník pro přípravu nového
územního plánu naší obce, kde jsme se Vás
dotazovali na Vaše představy o využití
pozemků, které v obci vlastníte, a i na Váš
názor na využití pozemků obecních ve vztahu
k celkovému
rozvoji
obce
z hlediska
urbánního i funkčního. Takto shromážděná
data budou cenným podkladem pro
zpracovatele samotného územního plánu.
Termín pro příjem Vámi vyplněných dotazníků
jsme stanovili do konce listopadu letošního
roku, nicméně práce na územním plánu se
teprve rozbíhají, budete mít ještě řadu
příležitostí se ke všemu vyjádřit jak
neformálně tak na veřejných projednáváních,
která ke tvorbě územního plánu proběhnou.
Kdo se o problematiku územního plánování
blíže zajímá, může si na stránkách naší obce
prostudovat materiály, které jsme v sekci/ obec
Nebužely/územní plán obce/pro Vás připravili.
Chystáme také malou výstavku, kde bude
k zhlédnutí současný územní plán naší obce
z roku 2002 včetně všech doprovodných
materiálů a také územní plán předchozí,

počítající v urbanismu obce s velkými
změnami, jehož záměry jsou ale v důsledku
společenských ale hlavně vlastnických změn
po roce 1990 nyní neuskutečnitelné.
Dalším velkým tématem současného období
je příprava rozpočtu na rok 2013. I když velká
část příjmů i výdajů obce jsou standardní,
příliš se rok od roku nemění, pro příští rok je
třeba počítat se změnami, dosud nezvyklými.
Především bylo po dlouhých diskusích
parlamentem schváleno nové rozpočtové
určení daní, což v případě naší obce znamená
navýšení daňových příjmů o několik set tisíc.
Tato lákavá vyhlídka samozřejmě uvolňuje
naši fantazii jak tyto prostředky investovat.
Ale je to jako doma, zodpovědnému strážci
financí na mysli vytane nejdříve co je potřeba
a až poté co by se mohlo. Potřebujeme
především rekonstruovat kotelnu v naší škole.
Na podobné akce existují dotační tituly, ale
tam je pro získání dotace potřeba zajistit také
vhodné zateplení budov a náklady na
rekonstrukci
tak
velmi
narůstají.
V zastupitelstvu se kloníme k názoru provést
rekonstrukci vlastními náklady v rozsahu
výměny kotlů a nutných stavebních úprav v
kotelně, což samo o sobě přinese úspory jak
větší účinností nových kotlů, tak menší
náročností obsluhy. Do rozpočtu na příští rok
potřebujeme také schválit příspěvek na
dofinancování rekonstrukce v sokolovně, kdy
získaná dotace nestačí pokrýt nutné výdaje.
Sokolovna je sice v majetku místní organizace
Sokola, ale existuje silný názor, že sokolovna
slouží všem občanům obce a že podpora ze
strany obce je tak plně oprávněná. Na návsi se
rozsvítila dvě světla veřejného osvětlení
osazená svítidly LED. Využili jsme nabídky
jedné firmy, která pro obec zpracovala nabídku
výměny světelných zdrojů v celé obci.
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Tento nový způsob svícení přináší podstatné
úspory jak v nákladech na elektřinu, tak na
údržbu světel. Můžeme se rozhodnout mezi
jednorázovou investicí do nákupu a osazení
nových svítidel, nebo zvolit formu jakéhosi
pronájmu, kdy se obejdeme bez poměrně velké
počáteční investice, obec bude po dobu 4 let
platit měsíční splátku ve výši odpovídající
současným nákladům na provoz veřejného
osvětlení a po uplynutí této doby bude obec
osvětlení provozovat již v tomto novém
úsporném režimu. V současné době ještě
dokončujeme terénní úpravy u křížku na cestě
k čističce, na které obec získala dotaci,
podařilo se nám rozšířit parkoviště u bytovek,
což snad trochu uleví tíživé situaci
s parkováním v tomto prostoru. Další rozšíření
ale již bude možné provést až v souladu
s novým územním plánem. Pokračují práce na
rekonstrukci sociálního zařízení v sokolovně.
Zatím se pracuje venku, po odeznění
předvánočních radovánek uvnitř sokolovny
pak asi od poloviny prosince budou práce
pokračovat uvnitř. Předpokládáme, že práce
skončí do konce ledna příštího roku.
V závěru roku proběhne ještě první jednání
výběrové komise na obsazení místa ředitele
naší školy a školky. V lednu příštího roku pak
zasedne tato komise k závěrečnému jednání,
kdy budou pozváni i samotní uchazeči o toto
místo. Z jednání pak vzejde doporučení pro
starostu obce jmenovat vybraného uchazeče na
místo ředitele. Celý tento proces probíhá
zákonem stanoveným postupem a je veden
komisí, která je složena za zástupců naší obce,

předsedy školské rady naší školy, zástupcem
pedagogického sboru školy, ředitelkou
řepínské školy, zástupkyní školské inspekce a
pověřenkyní odboru školství Krajského úřadu
Stř. kraje. Do procesu výběru nového řediteleředitelky se ovšem snaží vetřít i další
„instituce“ a sice anonym odvolávající se na
blíže neurčené nebuželské matky, jež prý
hrozí, že nebude-li po jejich, tak jejich děti
počnou hromadně opouštět naši školu. Chci
zdůraznit, že takovéto počínání je velmi
kontraproduktivní a ubezpečuji naše občany,
že v žádném případě neovlivní mé konečné
rozhodnutí, které opřu pouze o doporučení
výběrové komise a stanovisko zastupitelů.
Snad zde nemusím připomínat, že každý má
možnost se svými názory či návrhy přijít na
zastupitelstvo, obrátit se na jednotlivé
zastupitele, či je prostě říkat nahlas ale tak aby
byla možná diskuse. Naší povinností je pak se
takovým názorem zabývat.
V jiné části tohoto zpravodaje naleznete
seznam akcí, které pro Vás v předvánočním
období připravujeme. Srdečně Vás na ně zvu a
věřím, že je pojmete také jako příležitost
k setkávání což je podle mého názoru na
podobných akcích to nejcennější.
Přeji Vám všem klidné prožití předvánočního
období a radostné Vánoce.

Ing. Jan Čermák
starosta obce

POZVÁNKA NA MYSLIVECKOU LEČ
Myslivecké sdružení Nebužely pořádá v sobotu 8.12.2012 od 20.00 hodin v místní
sokolovně mysliveckou zábavu „Poslední leč“. Vstup zdarma.
Srdečně zveme všechny občany.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBUŽELY
Když se vysloví slovo PODZIM, vyvolává to v
nás obvykle představu doby, kdy se příroda
chystá k zimnímu odpočinku, utichá ptačí zpěv
a bzukot hmyzu, ustává ruch na polích, jen
lidská činnost plyne stále dál. Proto i ve školce
a škole je živo od pondělí do pátku, od
časného rána, kdy rodiče přivádějí děti do
školky, do školy už to školáci zvládají bez
doprovodu, během vyučovacích činností je
někdy naprosté ticho, jindy aktivní pracovní
rušno. Ukončením vyučování však škola
neutichá, většina dětí se s chutí zapojila do
práce v zájmových kroužcích – v pondělí na
keramiku chodí školáci i předškoláci, v úterý
v chovatelském kroužku pracují starší školáci,
zájemci o hru na flétnu či kytaru se scházejí ve
středu, pohybové vyžití při sportovních hrách
v pátek mají téměř všichni. Škola umožňuje i
dospělým, aby se více zapojili – zatím
tělocvičnu pravidelně využívají seniorky, které
pokračují v loňských pondělních sportovních
podvečerech. Po dohodě se však u nás mohou
uplatnit i další zájemci.
Kromě pravidelného vyučování ve škole
máme i různé další akce – KURZ
BRUSLENÍ je letos levnější, neboť rodiče
hradí jen výuku na ledě, dopravu na Mělník
nám dotuje zřizovatel, za to mu patří náš velký
dík. Ve spolupráci s veřejností byl úspěšný
SBĚR PAPÍRU, neboť plný velký kontejner
dává naději na dobré umístění naší školy
v soutěži podobně jako tomu bylo loni. Žáci 4.
a 5. ročníku strávili jedno říjnové dopoledne
na dopravním hřišti na Mělníku, kde se učili
jak teoreticky, tak hlavně prakticky správnému
chování na silnici. Vedeme děti k CHARITĚ
– výtěžek ze sbírky Šance pomůže mladým
lidem, kteří shodou různých životních
okolností ztratili své rodinné zázemí a svůj
život prožívají na ulici. Zakoupením fotografií
v akci Pomozte dětem se přispěje na granty na
pomoc postiženým dětem a dětem v nouzi.

Matýsek s představením DATLOVÁNÍ, které
se dětem moc líbilo. Nacvičujeme na vánoční
besídku, kterou si uspořádáme ve školce
v předvánočním týdnu. Hodně se otužujeme
pobytem na čerstvém vzduchu – pokud nám
počasí umožňovalo, hráli jsme si co nejvíc na
zahradě, teď chodíme alespoň na vycházky po
obci.
Abychom umožnili co největší informovanost,
budujeme samostatné www stránky naší
školy, které budou funkční již od začátku
prosince,
zatím
využíváme
možnost
prezentovat se na stránkách obce. Chtěli
bychom také vytvořit vlastní logo naší školy.
Proto vyhlašujeme soutěž pro širokou
veřejnost o nejlepší návrh na naše logo, své
návrhy můžete v papírové podobě předat do
obchodu, na obecní úřad či do školy nebo
zaslat elektronicky rovnou na naši adresu
skolanebuzely@seznam.cz
Děkuji všem, kteří sponzorsky podporují naši
školu, i každému z vás za jakoukoliv podporu.
Ing. Lenka Zárybnická, ZŠ a MŠ Nebužely

Po osmiletém působení ve zdejší škole
odcházím na odpočinek, využívám poslední
příležitosti, abych se rozloučila se školou,
s dětmi, se spolupracovníky i s celou
nebuželskou veřejností, děkuji všem za přízeň,
kterou naší škole věnovali.
Přeji krásně prožitou dobu adventní, sváteční
Vánoce i co nejlepší start do nadcházejícího
roku 2013, nechť je celý rok plný úspěchů,
pohody, radosti a zdaru.
Eva Studničková

Ani naše školka nezahálí. I přesto, že máme
hodně malých dětí, snažíme se je rozvíjet po
všech stránkách. Proto jsme pozvali divadlo
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Zasloužené a poctivé podzimní pololetní vysvědčení FK Nebužely:
za 2 = chvalitebný.
Naše účinkování v podzimní mistrovské
„třídě“ se dá hodnotit jako velmi úspěšné,
nadějné a výsledkově chvalitebné!

A teď Vám dám jednu kontrolní otázku:
„Jestlipak víte, jak jsme dopadli?“

Po loňském fotbalovém neúspěchu, který
nezachránil ani velmi dobrý jarní výkon, v němž
jsme získali 14 bodů, byla pro nás celá soutěž
jedna velká nedostatečná. Na druhou stranu
jsme dokázali, že poctivým a zodpovědným
přístupem „na jaře“ k tréninkům a zápasům
jsme schopni patřit ke špičce v naší „třídě“. A
tak po zkrácených letních prázdninách jsme se
pilně pustili do přípravy na nový fotbalový
ročník. Nedílnou a důležitou součástí letní
přípravy je i turnaj, který pořádáme každoročně
začátkem srpna (Memoriál PodráskýchDolských a Pepíka Havlíka). Letošní turnaj měl
kvalitní obsazení a byl velkou zkouškou našeho
mužstva. V našem prvním utkání jsme prohráli
až na penalty s pozdějším vítězem S.K. Mšeno –
2:2 (na penalty 3:4). Ve druhém zápase o třetí
místo jsme změřili síly s loňským vítězem Sokol
Všetaty a po velké a vyrovnané bitvě jsme
prohráli 3:4. Ve zkouškovém období jsme
odehráli ještě dva přípravné testy, ve Spomyšli
jsme zvítězili 1:0 a druhý hodně těžký test
v Nové Vsi, který se prohrál 1:10, ale s velice
kvalitním profesorem.
A po náročné přípravě začalo zkouškové
období na zelené fotbalové tabuli. Zkoušky a
prověrky pro nás dopadly chvalitebně!!

1. Kly „B“ 8 zá. 7 ví. 0 re.
38:9
21 bodů

Lobkovice „C“ – Nebužely
Nebužely – Kly „B“
Vysoká „B“ – Nebužely
Nebužely – Dřísy
Nebužely – Všetaty „B“
Střezivojice – Nebužely
Nebužely – Byšice „B“
Tuhaň – Nebužely

1 : 3 (1:2)
1 : 4 ! (0:1)
1 : 4 (1:1)
2 : 1 (0:1)
7 : 0 (3:0)
3 : 3 (1:2) !!
6 : 3 (2:2)
0 : 5 (0:4)

Z těchto zkoušek nejvíce mrzí nezvládnutá
prověrka ve Střezivojicích (už po několikáté) po
špatném výkonu!!

1 por.

2. FK Nebužely 8 zá. 6 ví. 1 re. 1 por.
30:13 19 bodů
3. Vitana Byšice „B“ 8 zá. 6 ví. 0 re. 2 por.
42:14 18 bodů
Mužstvo mělo v celém podzimním období
průměrnou docházku na mistrovská utkání
14 hráčů!!! I na tréninky se docházka zlepšila a
co je hodně pozitivní, že i parta se dává
dohromady a začíná tahat za jeden provaz! Ale
jsou i špatné zprávy. Dlouhodobá zranění
znemožnila třem hráčům (S. Kinzl, M. Frydrych
a D. Slepička) se více zapojit do dobrých
výsledků v naší „třídě“.
To nejnešťastnější na konec. Nejdelší
omluvenou absenci má a bude mít hráč (V.
Kočí), který si při zápase s Tuhaní ve 2.
minutě zlomil pravý kotník tak, že mu ho
museli operativně srovnat a sešroubovat!!!
Na jarní část a druhé pololetí se musíme dobře
připravit, takže žádný „medvědí spánek“!
Naopak, 2x týdně trénink, zimní turnaj a
soustředění s co největším počtem hráčů. To by
měl být náš program, který se začne plnit od
nového roku. Jen doufám, že přístup hráčů
k zimní přípravě bude i nadále poctivý a
zodpovědný!
Věříme, že s pomocí diváků, jejich hlasivek a
fotbalového fandění se nám podaří složit
závěrečnou mistrovskou zkoušku ÚSPĚŠNĚ!
Na závěr chci všem popřát šťastné a veselé
vánoční svátky a hodně zdraví, spokojenosti a
více úsměvů v roce 2013.

Trenér a občan Nebužel
Josef Švestka
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FOTBALOVÝ TURNAJ ŽEN
"LADY CUP "

JESLIČKY

Turnaj se konal dne 29.9.2012 na místním
fotbalovém hřišti. Zúčastnila se čtyři ženská
družstva : Dračice z Nebužel, Růže ze
Řepína, Andílci z Velkého Borku a Berušky
z Býkve.
Celkem se odehrálo šest zápasů. Hrálo vždy
pět hráček + gólmanka, a hrálo se 2x15 minut.
Po celou dobu turnaje bylo pro hráčky
připraveně občerstvení, aby doplnily síly.
Přálo nám počasí a po odehrání 1. zápasu, ve
kterém jsme porazily Berušky 10:0, z nás
spadla i tréma. Mezi zápasy jsme se
odreagovaly při dovednostní soutěži, kterou
vyhrála nejmladší hráčka turnaje z družstva
Růží ze Řepína. Turnaj se vydařil, všechny
hráčky přežily bez vážnějších zranění a i přes
velmi nízkou účast a podpory našich
spoluobčanů jsme úspěšně reprezentovaly naši
obec a turnaj vyhrály. Na druhém místě se
umístily řepínské Růže, na třetím místě borečtí
Andílci a na čtvrtém býkevské Berušky, které
dostaly zvláštní pochvalu a obdiv za
vlastnoručně vyrobené dresy.
Nakonec bylo rozdáno 40 sladkých medailí a o
hlavní cenu (dort ve tvaru fotbalového hřiště)
který jsme vyhrály, jsme se podělily se všemi
zúčastněnými. Turnaj byl pojat jako tradice a
bude se opakovat každoročně.
Na závěr bych chtěla poděkovat P.Novákovi a
J. Švestkovi, kteří mi moc pomohli při
organizaci turnaje, a našim skalním fanouškům
p.Chodúrovi, p.Nepilovi a starostovi obce
p.Čermákovi za obrovskou podporu a fandění
našemu týmu.
Věřím, že v dalším ročníku budeme obec
reprezentovat stejně úspěšně jako letos.

Vánoce - nejkrásnější svátky v roce - jsou
spoje v symbolice křesťanské víry se stavěním
jesliček, chvílí radosti, která podle biblických
proroků provázela příchod Spasitele na svět.

Za tým Dračic - Jiřina Dvořáková

První podnět k vánočnímu stavění jesliček
dal sv. František z Assisi již v roce 1223. Ten
po návštěvě Svaté země, kde mu bylo dopřáno
navštívit Betlém, přišel na myšlenku
zprostředkovat tento zážitek i ostatním
věřícím, aby tito mohli prožívat chvíle štěstí a
radosti z Kristova zrození. Postavil v jeskyni
na hoře Alverno, nedaleko obce Greccio v
dnešní Itálii, první jesličky a zde sloužil
štědrovečerní půlnoční mši svatou. Mystérium
zrození, láska k Dítěti a Rodičce dalo
vzniknout tradici opakovaného stavění
jesliček, jak je známe až do dnešních dnů. Kult
jesliček tak začal trvale doprovázet symboliku
Vánoc. O rozšíření betlémské tradice do
ostatních evropských zemí se postarali
příslušníci řádu františkánů a později jezuité. S
jesličkami se setkáváme v období gotiky a
zejména pozdějšího baroka.
V Čechách poprvé postavili jesličky jezuité v
Týnském chrámu v Praze v roce 1562. Stavění
jesliček se pak rychle rozšířilo do východních
Čech, na Moravu a do Slezska. Josefínská
osvícenecká doba vytlačila betlémy z kostelů.
Jesličky však brzo našly své místo v
domácnostech prostých lidí. Vznikla tak
tradice lidových jesliček.
Obliba jesliček vrcholí v druhé polovině
minulého století, současně se začínají
uplatňovat i sériově vyráběné betlémy
papírové.
Pater Leopold Paseka
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Ve čtvrtek 29.11.2012 od 17.00 hodin budeme
v zasedací místnosti obecního úřadu vyrábět adventní
věnce. Korpusy budou již připravené hotové, jedlové,
cena 100,- Kč/kus. Svíčky a mašle bude možno zakoupit
na místě nebo použít vlastní.
Nabízíme i možnost zakoupit hotový věnec nebo svícen.

V neděli 2.12.2012 v 17.00 hodin u pošty proběhne

slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku.
Vystoupí děti ze ZŠ Nebužely. Drobné občerstvení
zajištěno.

V neděli 9.12.2012 od 14.00 hodin pořádáme v místní
sokolovně pro děti

Mikulášskou nadílku.
V sobotu 15.12. 2012 se bude konat od 17.00 hodin
v kostele sv. Jiljí adventní koncert.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor INTERMEZZO ze Mšena.

Ve dnech 14.12. – 16.12. 2012 se bude v budově obecního úřadu konat
„Výstava betlémů“
Otevřeno bude:
Pátek 14.12.2012 8.00 – 12.00 hodin
16.00 – 18.00 hodin
Sobota 15.12.2012 15.00 – 17.00 hodin
Neděle 16.12.2012 10.00 – 11.00 hodin
Prosíme občany, kteří by nám na výstavu chtěli zapůjčit své betlémy, aby je ve dnech
10.12. -13.12.2012 přinesli na obecní úřad.

Ve čtvrtek 3.1.2013 od 17.00 připravujeme v místní knihovně

„Novoroční posezení u svařáku“.
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VÁNOČNÍ PEČENÍ

Hvězdičky s čokoládovou náplní

Pudinkové rohlíčky

Těsto: 220g hladké mouky, 80g moučkového
cukru, 150g másla, 1 žloutek, 1 vanilkový cukr
Náplň: 250ml šlehačky, 60g cukru krupice,
50g kakaa, 120g čokolády na vaření

130g hladké mouky, 1/2 lžičky prášku do
pečiva, 1 vanilkový pudink, 2 lžíce medu,
1 vanilkový cukr, 100g tuku (hera), 2 lžíce
rumu

Příprava náplně: Smetanu svaříme s cukrem a
kakaem, necháme mírně vychladit a přidáme
nalámanou čokoládu – mícháme, dokud se
nerozpustí, potom necháme v lednici ztuhnout.
Ztuhlou náplň vyšleháme do hladkého krému,
kterým mažeme hvězdičky.
Horní hvězdičku namáčíme v čokoládě a
dozdobíme mandlemi.

Z těsta tvoříme rohlíčky, upečeme a
obalujeme v moučkovém nebo vanilkovém
cukru.

Ořechové košíčky
Těsto: 200g hladké mouky, 50g moučkového
cukru, 150g hery, 1 žloutek, 40g mletých
vlašských ořechů, skořice
Náplň: 150g másla, 50ml mléka, 50g
moučkového cukru, 100g mletých vlašských
ořechů, 50ml vaječného likéru, 1 vanilkový
cukr
Košíčky pečeme asi 15 minut při 180 C,
vychladlé plníme náplní a zdobíme dle
fantazie.
Příprava náplně: Máslo a cukr utřeme do
pěny, ořechy svaříme s mlékem, necháme
vychladnout, pak přidáme k pěně a ochutíme
vaječným likérem.

DIA očka ( pro diabetiky)
450g polohrubé mouky, 150g másla, 2 vejce,
100g sorbitu, 3/4 balíčku prášku do pečiva,
4 lžíce mléka
Zpracované těsto necháme několik hodin
odpočinout, pak upečeme a slepujeme dia
marmeládou.
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Myslivecké sdružení Nebužely
přeje občanům
krásné prožití vánočních svátků
a
vše nejlepší v roce 2013

Příjemné prožití vánočních svátků
a
vše nejlepší, hodně zdraví
a
štěstí
v roce 2013
přeje
Obec Nebužely
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