Slovo starosty
Milí spoluobčané,
podruhé v průběhu letošních prázdnin se
k Vám obracíme prostřednictvím našeho
zpravodaje. Prázdniny jsou období, kdy je
příležitost především ve škole uskutečnit změny
tak, aby se co nejméně dotkly běžného provozu
školy. Již dříve jsme vás informovali, že jsme se
vzhledem k zájmu občanů rozhodli navýšit
kapacitu naší mateřské školy na 40 žáčků, to
je na dvě paralelní třídy. Toto naše rozhodnutí
vyvolalo potřebu provést v souladu s požadavky
především hygienickými určité stavební úpravy
v budově školky. K dnešnímu dni jsou tedy
dokončeny práce na rozšíření sociálního zařízení
školky a k dispozici je tak požadovaných osm
WC a umývadel spolu s potřebnými doplňky.
K rozšíření sociálního zařízení školky jsme
využili i malou část zdravotního střediska –
místnost s přebalovacím pultem pro miminka,
která především z časového hlediska byla
neefektivně využívána. Stavební úpravy se tak
dotkly i zdravotního střediska, především
čekárny, a zasáhly tak rušivě do jeho běžného
provozu. Všem, kteří to negativně pocítili, se
dodatečně omlouváme. Školka je tak po stavební
stránce k rozšířenému provozu připravena.

školním roce starat Vás bude jistě včas
informovat. Paní magistra Studničková tedy na
naší škole končí. Dovolte mi, abych jí na tomto
místě za její dlouholetou náročnou práci jménem
naší obce jako zřizovatele zdejší školy poděkoval
a popřál jí klidnější období života.

Abychom nějakým opravdu hmatatelným
způsobem přispěli k zvýšení atraktivity naší školy
při rozhodování rodičů kam zapsat své dítě,
rozhodli jsme v zastupitelstvu poskytnout nově
zapsaným žákům k začátku školního roku
finanční příspěvek. Všem ostatním žákům pak
obec v průběhu roku poskytne příspěvek na kurz
plavání, případně na pobyt ve škole v přírodě.
Naší snahou je zajistit pro školu co nejvíce žáků,
protože jenom tak získá škola od Středočeského
kraje dostatek mzdových prostředků. Pro velmi
hrubou představu jeden žák znamená asi 40 000
korun na mzdových prostředcích poskytovaných
Krajem. Má-li škola méně než 21 žáků, musí
obec chybějící mzdové prostředky poskytnout
škole ze svého rozpočtu. Získávat pro naši školu
další žáky je tedy ve vztahu k obecnímu rozpočtu
velmi efektivní. Snažíme se využívat pro to
všechny prostředky od zmíněného příspěvku, přes
osobní jednání s rodiči budoucích prvňáků až po
K významným změnám došlo v personální
výše uvedené změny v samotné škole. Pro naše
oblasti. Pověřena řízením naší Základní a
školáky je ovšem nejdůležitější, abychom pro ně
Mateřské školy byla od 1.8.2012 paní inženýrka vytvořili školu, kde se nejen naučí mnoho
Zárybnická, která školu v tomto režimu povede důležitých věcí, ale kde i poznají, že učit se je
až do doby, kdy na základě konkurzního řízení sice těžká, ale nadmíru zajímavá práce. Přeji
bude místo ředitele řádně obsazeno na náslekolektivu našich pedagogů i všem našim
dující šestileté období, jak to vyplývá z nové
školákům radostný vstup do nového školního
úpravy školského zákona. Paní ředitelka
roku.
Zárybnická nyní vytváří nový pracovní kolektiv
Ing. Jan Čermák
a jací noví učitelé se o naše žáčky budou v novém
starosta obce
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Základní škola a Mateřská škola Nebužely
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám v tomto příspěvku podala informace o tom, co se ve škole a školce děje
v době, kdy děti mají prázdniny a zaměstnanci tudíž mohou čerpat dovolenou.
Budova školy procházela značnými rekonstrukcemi v několika minulých letech (střecha, fasáda,
vytápění, elektroinstalace, vodoinstalace), takže její stavební stav je v současnosti vyhovující.
Školka se však v průběhu posledních prázdnin značně změnila. Spolu se zřizovatelem jsme chtěli
vyhovět velkému zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ, to znamenalo navýšit kapacitu naší MŠ z 28
na 40 míst. Naštěstí jarní měření výskytu nebezpečných azbestových vláken, na jehož výsledky
jsme dlouho čekali, prokázalo přítomnost těchto vláken v minimálním množství hluboko pod
přípustným limitem, takže jsme se mohli po projednání na příslušných úřadech a institucích pustit
rovnou do potřebných stavebních úprav. Nejvýraznější změny jsou v hygienickém zázemí pro děti,
neboť podle normy pro každých pět dětí je třeba mít jedno dětské umyvadélko a WC a každý
jednotlivec musí mít své místečko na ukládání hygienických potřeb. Také prostor šatny se opravil
tak, aby tam každé dítě mělo k dispozici svůj samostatný šatničkový box.
Velká změna je v organizaci práce, neboť 40 přijatých dětí je rozděleno dle věku do dvou
samostatných oddělení. Proto se i bývalá ložnice musela upravit na hernu, lehátka na popolední
odpočinek je tedy nutné denně rozkládat a uklízet.
V oblasti personální nastalo též několik nutných změn. Pro práci s dětmi v I. oddělení MŠ byla
přijata nová učitelka, p. Marie Sekowská, absolventka Vyšší odborné školy pedagogické.
Ve škole nastupuje do I. třídy p. Mgr. Václava Mikešová, zkušená učitelka. Vedením školy byla
pověřena p. Ing. Lenka Zárybnická, neboť můj stále se zhoršující zdravotní stav mi už nedovolí,
abych plnohodnotně pracovala. Proto jsem k 31.7.2012 na své působení ve škole rezignovala.
Své nástupkyni přeji mnoho zdaru v práci, novým učitelkám hodně trpělivosti s dětmi, všem
zaměstnancům školy i obce děkuji za vzornou přípravu nového školního roku. Činnost školy i
školky by nebyla možná bez úzké spolupráce s vedením obce, rovněž jakákoliv pomoc sponzorů je
vítána, proto si dovoluji naposledy všem spolupracovníkům a příznivcům školy vyslovit své
poděkování.
Eva Studničková

Letní kratochvíle
Někdy bývá čas na nesmysly, dalo by se povzdechnout nad pozvánkou na soutěž v sečení luk,
kterou připravilo občanské sdružení Vyhlídky ve spolupráci s obcí Nebužely. Tato sentence z novely
Vladislava Vančury Rozmarné léto se však stala nepatřičnou ve chvíli, kdy se nápadu ujali zdatní
organizátoři. Rozjela se logistika, připravilo organizační schéma, propagační materiály, ceny,
diplomy, zdravotní služba, občerstvení. Byly vyznačeny soutěžní plochy po 25 metrech čtverečních
s dobře vzrostlým bylinným porostem, stanovena hodnotící kritéria. Pro ztížení podmínek byl
začátek soutěže stanoven na 14tou hodinu, kdy je tráva již povadlá a dovednosti sekáčů tak mohou
lépe vyniknout. Po třinácté hodině se u soutěžní louky naproti mlýnu Kroužek začali objevovat
první přihlášení soutěžící a diváci. Začínalo být poněkud nebezpečno, neboť koncentrace
soutěžních kos nejrůznějšího provedení narůstala a organizátoři nestanovili podmínku - snad aby se
pozvaná zdravotní služba nenudila - že právě nekosící kosy musí být opatřeny krytem ostří.Znalcům
našich dějin dle Jiráska při pohledu na ježící se kosy asi pěkně zatrnulo. Bylo stanoveno startovní
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pole, soutěžili vždy tři sekáči v dostatečném rozestupu. Ve 14:00 hodin zazněl první start. Zase,
bylo to poprvé, zkušenosti se teprve sbírají, organizátoři si předem nevyzkoušeli, že vykřiknout ve
skalnatém údolí start znamená mnoho ozvěn a tím i jisté zmatení startujících, ale čas se měřil
individuálně každému startujícímu, takže tento přírodní jev měřené kritérium neovlivnil. Soutěžící
uvolnili svůj adrenalin a nastala i pastva pro diváky, neboť není nad to sledovat někoho při
fyzickém výkonu, kdy odhaluje dovednosti a lad svého těla i vlastnosti morálně volní. Soutěžící se
hodnotící kritéria dozvěděli až těsně před začátkem soutěže, nemohli se cíleně připravovat a tak
právě mohla vyniknout jejich individualita. Viděli jsme soustředěné žence zjevně obdobným
činnostem uvyklé, výjevy mánesovské či přímo alšovské, kdy umělecký dojem - též jedno
z hodnotících kritérií - strhával diváky k pozornosti zcela oprávněně. A netýkalo se to jenom
soutěžících žen. (Zde si dovolím malou poznámku, máme krásná slova jako sekáč nebo ženci, ale
třeba s ženským tvarem těchto slov, abychom nemuseli u žen sklouzávat k navádějícímu, ale
nehezkému sekačka a podobně, je problém. Organizátoři soutěže by pro příště mohli zapracovat i
v tomto směru). Sekáč je v přeneseném smyslu slova frajer, šikovný chlap a i takoví soutěžící byli.
Aristokratický projev vítěze mužské kategorie mohl někomu evokovat postavu hraběte Lenského
z Tolstého Anny Kareniny, kdy hrabě přijel na své panství a z šlechtického rozmaru trávil den
sečením louky spolu se svými mužiky. Tolstým skvěle popsané následky na těle člověka
nezvyklému takovéto činnosti však našemu vítězi nehrozily, neboť jak sám řekl, dělá to celý život.
Soutěž přilákala řadu diváků a zjevně to nebyly jen podpůrné týmy soutěžících. Celou soutěž až do
závěrečného opékaní vuřtů s chápajícím úsměvem ve tváři sledovala paní starostka obce Kluky,
spravedlivě vyhlížející pan starosta Lhotky se ujal role jednoho z porotců a krátce se objevil také
starosta Velkého Borku. Pisatel těchto řádků sice přišel s odhodláním účastnit se soutěže, ale pak
nějak couvl, vymlouvaje se už si nevzpomínám na co. Je však pravda, že majestát starosty
venkovské obce může při nešikovném zacházení s kosou utrpět. Soutěž gradovala a zdálo se, že
poslední soutěžící trojice, bratři z Nebužel, všichni lehce nad 20, zajistí spolupořádajícím
Nebuželům vítěze. S veškerou úctou k jejich snaze se ale znovu potvrdilo, co znamená zkušenost,
píle, rozvaha, léta tvrdé práce. Vítězství patřilo těmto vlastnostem. Na závěr mi dovolte ještě jeden
literární odkaz. Když ne doma v knihovně, tak jistě na internetu naleznete: V. Nezval, Sbohem a
šáteček. Tam jsou slova, jež na závěr příjemného a milého setkání na louce u Kroužku těžko lepší
vymyslet.

Ing. Jan Čermák
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Výlety za poklady
Dne 16.7. byl uspořádán další, tedy druhý výlet za poklady. Jelikož, nýbrž a protože jsme se
účastnili pouze dva lovci pokladů pro dnešní výlet (já a Vítek Kokšál), tak jsem se rozhodl, že
budeme hledat poklady ve městě Mšeno, kde není nouze o krásné kešky.
Naše cesta za dobrodružstvím začala procházkou po náměstí Mšena a první keška byla naše!! Dále
jsme pokračovali cestou kolem rybníků až k místnímu koupališti a druhá keš byla na světě.. Že se
jednalo o skutečné dobrodružství svědčí to, že jsme v lesoparku Debř narazili na obřího pavouka a
červenou muchomůrku v nadlidské velikosti..

Po vybojování třetího pokladu naše sebevědomí stoupalo a bylo jisté, že nás už nic nezastaví před
odlovením dalších keší..
Z lesoparku Debř, jsme vystoupali do malé vesničky Romanov, kde jsme navštívili uměle
vytvořenou jeskyni známou pod názvem Obraznice.. Na tomto místě jsme měli chvíli opravdu co
dělat, abychom úkryt pokladu nalezli.. Nenechali jsme se však zaskočit a i tato keš byla opět naše..
Po návratu do Mšena jsme museli nevynechat návštěvu nově zrekonstruované Hlovecké studánky,
kde jsme měli možnost doplnit si znalosti o tom, jaké to tu kdysi bylo, když se k této studánce
scházelo celé město pro vodu.
Dnešní den jsme navštívili mnoho krásných
a neokoukaných míst, které stojí zato vidět a přitom
jsou nedaleko našeho domova..

Další výlet jsme
podnikli 31.7.2012 a začali jsme hned zvesela,
protože jsme se sešli v hojném počtu celých tří
lovců pokladů (Vítek Kokšál, Vojta Chodůr a já).
Ještě před odjezdem vláčkem do Lhotky jsme navštívili kapličku u rozcestí před Nebuželí. První
keš u kapličky hbitě našel Víťa.. Pak jsme vystoupili z vláčku v obci Lhotka, kde je velkou
chloubou obce Skalní byt. Bohužel jsme se netrefili do otevírací doby tohoto bytu, ale keš, která
zde byla nedaleko skrytá byla brzy naše..
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Pak jsme pokračovali rázným krokem přes posečená pole směrem k další skrýši u vysílače na
Chloumku.. Zde jsme se dozvěděli díky kešce celou historii tohoto úchvatného místa i technické
parametry této stavby.
Po cestě z Chloumku dolů jsme ještě stihli dalších pár krásných keší s luxusním výhledem na
město Mělník..
Po příchodu na Mělník následovala zastávka v blateckém krámku s potravinami, kde nám sílu
dodala zmrzlina. Pak už jen poslední keš zvanou Světická studánka a šup, šup na zpáteční vlak do
Nebužel. Tento výlet byl plný pozitivních zážitků, kdy se nám podařilo nalézt asi 6 nových keší. Po
dnešním výletě mají Nebuželští hledači pokladů na svém kontě celkem 15 nalezených kešek.

Doufám, že se necháte inspirovat a přidáte se k nám
až zase vyrazíme na další výlet..
Martin Slánský

Pozvánka
Myslivecké sdružení Nebužely pořádá v sobotu 1.9.2012 od 8.00 hodin na místní střelnici závody
ve střelbě. Zveme všechny občany k posezení na střelnici. Občerstvení zajištěno.
Zároveň žádáme o dodržování bezpečnosti při používání cest v okolí střelnice.
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Nejen o fotbalovém klubu v Nebuželích
Blíží se konec letních prázdnin a na bránu fotbalového klubu hodně nahlas klepe nový soutěžní
ročník 2012-2013. Chce se mi věřit, že letošní sezóna bude úspěšnější a výsledkově veselejší než ta
loňská. Co mě k tomu vede? Výsledky a výkony mužstva v jarní části soutěže, kdy hráči ukázali, že
fotbalově rozhodně mají na to, aby hráli o nejvyšší příčky! Ale toto mužstvo má i dva velké
nedostatky: 1. špatná docházka většiny hráčů na tréninky a u některých hráčů i na zápasy a 2.
problém, že mužstvo není ta správná fotbalová parta!! I přesto věřím, že budeme hrát o postup do
třetí třídy.
U žákovského týmu je jiný problém a dost smutný! Co je platné, že hráčky i hráči chodí poctivě na
tréninky a na zápasy, když nemají pro koho hrát!! Ta největší motivace pro děti není samotný
výsledek utkání, ale přítomnost těch nejbližších – rodičů! Z vlastní zkušenosti vím, že účast rodičů
na zápase (a fandění), několikanásobně zvětší chuť a výkon hráčů!! To platí i na utkáních venku. Je
veliká škoda, že není víc takových rodičů jako pan Slavík z Jenichova nebo pan Karabáček, kteří
jezdí s dětmi na cizí hřiště! Hanba by mě fackovala, kdybych zapomněl na člověka, který pro žáky i
žákyně dělá absolutně nejvíc práce. Tímto člověkem je jejich trenér pan Novák, který si zaslouží
velké poděkování!
Přijďte nám malým i velkým fotbalistům fandit!!!
Sokolovna se konečně dočká zasloužené pozornosti a čeká ji vnitřní rekonstrukce. Jak bude velká,
záleží i na nás. Tolik financí, aby se provedla generální oprava, obec nemá, ale věřím, že drobné
opravy, úklid a vymalování zvládneme i my sami. Malí i velcí fotbalisté na Sokolovnu
nezapomenou a přijdou jí věnovat svůj volný čas. Tato společenská a kulturní budova slouží nám
všem a zaslouží si naše šikovné ruce.
člen FK Nebužely a občan obce Josef Švestka

Redakce
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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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