Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nepodařilo se nám vydat zpravodaj ještě před
prázdninami, jak jsme celou dobu plánovali, ale
doufám, že i teď v rozletu prázdnin a
dovolených si najdete na přečtení zpravodaje
čas.
Začnu žhavou aktualitou z obecního úřadu,
naše úřednice paní Kamila Bartošová úspěšně
dokončila studium pro úředníky územně
samosprávných celků a splnila tím zákonem
stanovenou podmínku pro výkon této činnosti.
Gratulujeme jí a obzvláště oceňujeme, s jakým
osobním nasazením ke studiu přistupovala.
Neoddechne si však, neboť výkon práce
úředníka na obci, v době, kdy se zcela zásadně
mění postupy v účetnictví obcí, uvádí se do
života systém základních registrů, mění se řada
zákonů dotýkajících se správy obcí, to vše
znamená učit se nové věci průběžně.
Chtěl bych na tomto místě také pogratulovat
všem studentům v naší obci, kteří úspěšně
dokončili svá studia, byť třeba s různými
zaškobrtnutími a přeji jim povedený start do
profesního života či do dalšího studia.
Když jsme u vzdělávání, samozřejmě se
musíme věnovat zdejším vzdělávacím
institucím. Základní škola letos nemá žádné
absolventy, neboť nebyla naplněna pátá třída a
tak v podstatě všichni dosavadní žáci zůstávají a
přibudou prvňáci. V souladu s novou zákonnou
úpravou jsme vyhlásili konkurz na místo
ředitele naší základní školy, který by se měl
konat v říjnu letošního roku. Zásadnější změny
ale čekají ve školce. V reakci na požadavky
občanů jsme se rozhodli a v zastupitelstvu obce
schválili rozšířit kapacitu školky na počet žáčků
40 a provozovat tak dvě paralelní třídy. Jak jste
asi zaznamenali, tak kolem školek je všeobecně
velmi rušno, neboť dětí je hodně, dosavadní
kapacity školek nestačí, a tak prakticky každá
obec řeší „kam s nimi“. A protože problémy
mají tendenci se kumulovat, tak letos na jaře
proběhla akce „odhalování“ staveb obsahujících

azbest a právě naše školka byla vybrána
k důkladnému průzkumu. Hygienická stanice
provedla v březnu tohoto roku odběr vzorků,
které pak byly zaslány do příslušné laboratoře
k vyhodnocení.
Na výsledky měření jsme samozřejmě
netrpělivě čekali a čekali jsme dlouho, neboť
obdobných měření proběhla v celé republice
řada a laboratoř na vyhodnocování vzorků je jen
jedna. Negativní výsledek měření by
samozřejmě byl pro naši školku velkou
komplikací s těžko odhadnutelnými náklady na
případnou sanaci azbestové zátěže. Nyní nám je
již hej, neboť 20. června jsme s paní ředitelkou
na hygienické stanici v Mělníku převzali
protokol o provedeném měření, kde je
konstatováno, že prostředí naší školky
z hlediska obsahu azbestových vláken v ovzduší
splňuje příslušné zdravotní normy. Nyní se tak
už plně můžeme věnovat dalším věcem
souvisejícím s rozšířením kapacity školky.
Především je třeba rozšířit sociální zařízení
školky, kdy je třeba dodržet normu 1 WC a
umyvadlo na pět žáčků. Ve spolupráci
s projektantem se nám podařilo nalézt řešení
s minimem stavebních zásahů do stávajících
konstrukcí stavby a tím i přijatelných
finančních nákladů. Celá rekonstrukce musí
proběhnout o prázdninách tak, aby školku bylo
možné připravit k běžnému provozu od začátku
září. Na pokrytí finančních nákladů
rekonstrukce i nákup potřebného vybavení
školky použijeme rozpočtovou rezervu obce, jak
to schválilo zastupitelstvo obce. Jistě jste
zaznamenali, že naše obec má nové
internetové stránky, které již splňují všechny
standardy kladené na tuto formu prezentace
obce a komunikace s občany. Mají zde svůj
prostor i škola a školka i společenské organizace
v obci. Mrzí mě, že zatím se této příležitosti
nechopily a že jejich prostor na stránkách obce
doposud zeje prázdnotou. Obdobně nově
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zavedenou službu pro občany tzv. info kanál,
kdy vám zprávy z obecního úřadu zasíláme
formou SMS zpráv na mobilní telefon či
hlasovou zprávou na pevnou linku, zatím
využívá jen asi 33 občanů a ti si to vesměs
chválí. Je to prostě tak: kdo nepoznal chléb, ten
ho nežádá. Registraci k odběru SMS zpráv
můžete kdykoliv provést ze svého mobilu –
postup je na našich webových stránkách – nebo
nám na úřad sdělíte svoje tel. číslo. Máme tak
v současné době k dispozici několik cest
informování občanů: Veřejný rozhlas, SMS
zprávy, internetové stránky, letáčky do schránek,
vývěsky obecního úřadu. A samozřejmě osobní
kontakty s občany jak na úřadě tak při různých
příležitostech kdekoliv jinde. Právě přitom
mnohdy musím řešit různá dementi, neboť
kromě zmíněných cest existuje samozřejmě
mezi občany i jakási tichá pošta, kde se
informace navzdory elektronickému věku šíří
asi nejrychleji, a kdy se nestačím divit, co se o
věcech, o kterých vím, co se dozvím. Ale to asi
patří k životu, lidé nejsou sdělovací zařízení ale
tvořivé bytosti, které interpretují různé události
tak, jaké by je chtěli mít. S tím musíme umět žít.
V průběhu jara se v obci uskutečnilo několik
společenských akcí. O nich se dočtete na jiných
místech zpravodaje, zde bych se chtěl zmínit o
veřejné prezentaci projektu “ Studie využití vily
Nadace“, který zpracoval Ing. arch. Pavel
Prouza. Jak již víte z minulého zpravodaje i
z informací o jednání zastupitelstva, naše obec
získala dotaci na zpracování studie využití
objektu „vila Nadace“, v rámci výběrového
řízení bylo zpracování studie zadáno firmě Rio
Frio z Prahy. Součástí výstupu tohoto projektu
bylo i veřejné představení studie s podrobným
výkladem autorů. To se uskutečnilo v květnu
letošního roku v budově obecního úřadu. Při
organizaci takovéto akce předem nevíte, přijdeli občanů padesát nebo pět. Čítárna knihovny je
pro padesátku malá, zasedačka v přízemí
dispozičně nevhodná, a tak jsme se rozhodli pro
netradiční řešení – vyklidili jsme část půdy
obecního úřadu a odkryli tak velice zajímavý
prostor, který jsme ještě s minimálními náklady
upravili, aby se nechal pro akci použít. Stačilo
přinést židle, stoly, projekční plátno, panely pro
zavěšení obrázků, květiny a kelímky
s limonádou a presentace mohla začít. Nastala

varianta číslo 2, tedy že přišlo pět občanů a tak
organizátoři byli opět v přesile. Ale tak to asi je,
když si podobné akce vymýšlíme na dobu, kdy
jaro je v plném proudu, venku svítí slunce a
nebudeme přeci někde na půdě poslouchat
nějaké přednášky. Přesto ale tuto akci
považujeme za počátek veřejné diskuse o dalším
využití vily nadace, máme díky Studii velmi
kvalitně zpracovány různé varianty a je jen na
našem rozhodnutí, kterou cestou se vydáme.
Chci jen připomenout, že jedním z výstupů
Studie je také text o tom, co je to vlastně ta
Nadace, zpracovaný velice zajímavou grafickou
formou. Zájemci o tento plakát-brožurku se
mohou přihlásit na obecním úřadě. Ostatní
výstupy Studie jsou k nahlédnutí také na
obecním úřadě.
Zmínil jsem, že v obci proběhlo několik
společenských akcí. Chtěl bych na tomto místě
poděkovat všem, kteří se na jejich úspěšném
průběhu podíleli a věřím, že i nadále budou
podílet a přispívat tak k tomu, aby náš sídelní
útvar žil jako obec v pravém smyslu tohoto
slova.
Na závěr již jen telegraficky. Stavební úpravy
ve školce, které musíme během prázdninových
měsíců zvládnout, jsem již zmínil. Budeme dále
upravovat prostor u křížku a renovovat vlastní
křížek na cestě k čističce – získali jsme na to
dotaci od Středočeského kraje. Sokolu se
podařilo získat dotaci na rekonstrukci sociálního
zařízení v sokolovně. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce poskytne obec Sokolu
finanční podporu ve výši 70 000,- na spoluúčast
na tomto projektu. Ve spolupráci s obcí byla
úspěšná i zdejší Římskokatolická farnost a
získala dotaci na rekonstrukci zdi kolem areálu
kostela. Rekonstrukce proběhne letos na
podzim, popřípadě na jaře příštího roku. Bude to
jistě významný krok nejen k obnově této
památky, ale i další příspěvek k revitalizaci
návsi naší obce. Probíhají drobnější práce jako
obnova oplocení areálu Sokolovny včetně vrat,
oprava vrat u školy a školky, výstavba plotu u
přístupové cesty ke školce, natíráme co se dá,
obcí zní vrčení křovinořezů v jejich v tomto
období hektickém úsilí krotit travní porosty
obecních prostranství.
S přáním pěkného léta
Ing. Jan Čermák, starosta obce
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Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nebužely konaného dne
19. 6. 2012 od 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Nebuželích
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Zapisovatele jednání.
4. Rozpočtové změny č. 2/2012.
5. Navýšení kapacity v MŠ na počet žáků 40, stavební úpravy v MŠ a
nákup potřebného vybavení.
6. Vnitřní směrnici obce Nebužely č. 1/2012 „Zásady upravující postup obce
při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“
7. Nepodpořit finančně Mělnický maraton míru.
Bere na vědomí: Zprávu kontrolního výboru a vysvětlení starosty k závěrům zprávy.
Informaci o stanoviscích vydaných obcí.

Jarní úklid Kokořínska
Jarní úklid Kokořínska je název dobrovolnické akce organizované občanským sdružením
Vyhlídky, o. s., která se konala poslední dubnovou sobotu. Výkonná rada občanského
sdružení vytipovala po dohodě se správou CHKO čtyři trasy v oblasti územní působnosti
místní akční skupiny Vyhlídky, o.s., které byly nejvhodnějšími „kandidáty“ na úklid.
Jednalo se o následující úseky:
Jenichov –Hleďsebe, Střemy-nádraží Lhotka, Nebužely-Harasov, Želízy-Chudolazy.
Pytle na sběr odpadků v příkopech podél silnic poskytla správa CHKO Kokořínsko a dotčené
obce a ochranné rukavice sdružení získalo jako sponzorský dar. Členky vedení sdružení
napekly z vlastních zdrojů domácí sladké i slané pečivo a pro brigádníky byly zajištěny i
nealkoholické nápoje. Občerstvení rozvážela též dobrovolnická jednotka tvořená členkami
sdružení. Počasí se poslední dubnovou sobotu vydařilo a proto byly úklidové práce během
dopoledne dokončeny. Nepořádku bylo shromážděno víc než dost a pytle byly umístěny
na označená stanoviště domluvená se Správou a údržbou silnic ve Mšeně, která měla
následující pondělí zajistit jejich odvoz.
Na všech stanovištích se sešlo asi 60 dobrovolníků, kteří neváhali věnovat volnou sobotu této
záslužné činnosti. Velké zastoupení měli i účastníci z naší obce, za což jim samozřejmě
děkujeme.
Ing. Petra Jáchymstálová
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Geocaching – hra pro mozek a nohy
Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno najednou. Spočívá v tom, že
někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache – čtěte a dnes už také
většinou pište „keš“. Na internetu někdo zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace.
Ostatní tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitu ve
schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého. Po návratu svůj
nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce.
V česku se pro geocaching vžila místní výslovnost geokešink. Anglicky mluvící cizinec by vám asi
neporozuměl, zde používejte správnou výslovnost džiokešin. Na začátku geokešingu bylo
rozhodnutí vlády Spojených států amerických vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS.
Do té doby to pro civilní použití byla jen drahá hračka s přesností kolem 50 metrů. V noci z 1. na 2.
května 2000 se přesnost GPS rázem zvýšila na metry.
V internetových diskuzích se hned začalo řešit, jak této přesnosti využít. Jistý Dave Ulmer
následující den umístil do lesa v Oregonu schránku a zveřejnil její souřadnice. Kdo jí našel, mohl si
z ní něco vzít a zanechat něco svého – knihy, CD atd. Během několika dnů se v USA objevily další
podobné schránky a do měsíce byly na internetu nové stránky, kam se daly psát dojmy a zážitky
z hledání. Slovo geokešing bylo poprvé použito 30. května 2000. Skládá se z předpony geo –
označující činnost související se Zemí, a slova cache – skrýš.
Dnes si už můžeme vybírat více než milionem pokladů v několika stovkách zemí. V ČR jich je přes
třicet tisíc keší a toto číslo stále stoupá.
Proč to děláme a co z toho máme??
Několik doposud „nepostižených“ lidí se ptalo, proč to vlastně ti lidé dělají, co je k tomu vede? Co
máme z toho, že někde najdeme skrytou krabici se sešítkem, do něhož se zapíšeme? Většinou navíc
až po té, co v lázni z vlastního potu vylezeme na kopec, prodereme se trním, zamotáme do pavučin,
scvrkneme z kalhot několik klíšťat a pokud možno ještě zmokneme.
Kešeři říkají: je to radost z pokoření určité výzvy. Víte, že na určitém místě na vás čeká „poklad“ a
vy ho chcete najít. Vycházky dostanou vyšší smysl, mají konkrétní cíl.
S geokešingem se navíc dostanete na zajímavá místa, o kterých třeba ani netušíte. Keše by měly být
ukryty tam, kde to má nějaký smysl, kde můžete něco zajímavého vidět. Zakladatel skrýší vám chce
něco ukázat, samotná keš je už potom spíš bonus. Na poklad ulovíte i děti.
Keše mají různou úroveň složitosti. Rozlišujeme třeba multikeše, kde je nutné projít několika místy,
dále mysterykeše, kdy je třeba napřed vyřešit hádanku nebo hlavolam, abyste dostali souřadnice
konečné keše. Tohle všech přidává další adrenalin. Na příslušných internetových stránkách potom
vidíte, kolik keší jste našli a toto číslo chcete zaokrouhlit na desítky, na stovky, na tisíce… Přidá se
k tomu boj o tzv. FTF neboli o první nalezení nové keše. Potom sami začnete zakládat vlastní
schránky.
Při geokešingu poznáte také nové lidi. Stačí pár desítek keší a už budete vědět, kdo je kdo. Protože
geokešink je v Česku velmi rozšířený, u schránek se budete setkávat se známými tvářemi. Všechny
vás bude pojit stejný zájem.
Geokešing má i výchovný efekt. Rodiče určitě ví, jak je někdy těžké vytáhnout ratolesti na výlet.
Hrady, zámky, rozhledny a muzea v okolí se časem vyčerpají a z procházky na kopec dítě nebude
zrovna nadšené. Ale jen do té doby, než zjistí, že tam může najít poklad. Po nalezení si z keše
vybere hračku, za kterou do schránky vloží nějakou vlastní.
Teď už jen stačí se zaregistrovat na www.geocaching.com, sbalit si dobrou náladu, chuť překonávat
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nové výzvy a vydat se za keškou. Než však takto učiníte, musím vás varovat!!! Tato hra je vysoce
návyková!! :D Všechny další podrobné informace v případě zájmu získáte na českých stránkách
www.geocaching.cz. Tak hodně zdarů…
Martin Slánský
zdroj: www.geocaching.cz

Pověst Harasov
V romanticky divoké a přesto malebné krajině mezi Mělníkem a Kokořínem se táhne úzký skalní
hřbet, končící náhle vysokou sráznou stěnou spadající k Harasovské tůni na dně Kroužeckého dolu.
Zde, jihovýchodně od obce Bosyně, jsou zbytky bývalé tvrze, obehnané několika příkopy a valy,
dnes sotva znatelnými. Uprostřed skalní stěny jsou dvě místnosti vytesané v pískovci. K nim přiléhá
začouzená jeskyně, sloužící dříve jako chodba. Místo nahoře, u bývalé tvrze, zarostlé lesem, působí
velmi smutně. Ještě chmurnější pocit však na člověka padne uvnitř skalních komnat. Náhodný
kolemjdoucí se tu raději ani nezastaví a matky v okolních vesnicích hrozí dětem: “Nezlobte, nebo si
pro vás přijde krvomlýnská pana“.
Pryč je již doba, kdy si rytíř Slavibor z Hrádku vyhlédl za své sídlo strmé skály nad jezerem a
proměnil je v pevnou tvrz, ve které léta spokojeně žil v ústraní světského života a svoji jedinou
dceru, spanilou dívkou Ladkou. A zatímco rytíř Slavibor lovil v okolních lesích zvěř a vedl
hospodářství, vzdělával jeho dospívající dceru zbožný poustevník, usedlý nedaleko tvrze. Tehdy
náležel blízký hrad Vidim starému a hrdému rytíři Milotovi. Ten měl syna Břetislava, statného a
krásného mládence. Jedinou Břetislavovou zálibou a vášní byl lov. Jednou, když se stále více a více
vzdaloval od domova, ve skalách a lesích zabloudil. Po několika hodinách se dostal až do
Kroužkovského dolu. Tam zemdlen klesl u úpatí skály. Unaven toužil po odpočinku a za chvíli
usnul. Mezitím přišla do těchto míst Ladka, která sbírala v lese jahody. V údivu stanula před spícím
mládencem. Poté, co mladý rytíř procitl ze spánku a spatřil před sebou dívku, myslel, že je to lesní
víla. Když mu ale Ladka podala natrhané jahody, aby se občerstvil, poznal, to není přelud. Břetislav
se zahleděl do dívčiných krásných očí a zanedlouho si oba šeptali něžná slůvka lásky. Rozloučili se
teprve při západu slunce. Pustý Kroužecký důl se potom stal místem dostaveníček milenců a
svědkem jejich čisté lásky. Jednou se již Břetislav chystal povědět o svých citech Slaviborovi i
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svému hrdému otci Milotovi a požádat o splnění svého přání, vzít si Ladku za manželku. Naděje
mladých lidí se ale náhle zhroutily. Již dlouho pozoroval starý Milota s nedůvěrou synovy časté
zálety na Kokořínsko. Když Břetislav odmítl ruku bohaté dědičky mocného hradu Housky, odhalil
konečně otec jeho tajný milostný vztah. Bezcitný Milota si umínil, že milence od sebe odloučí
násilím. Rozhněván na dívku, která svým půvabem okouzlila jeho syna, schoval se v jedné strži
Kroužeckého dolu s napjatým samostřílem. A když krásná Ladka spěchala okolo za svým milým,
vyletěla střela zlotřilého Miloty, aby zlomila útlý květ života nevinné dívky. V krvi nalezl dívčino
tělo starý poustevník a s nářkem jej odnesl do tvrze. Ještě než dívka skonala, stačila se svěřit
zdrcenému otci se svou láskou k Břetislavovi. Nešťastný Slavibor nad její mrtvolou přísahal
hroznou pomstu vrahovi i celému jeho rodu. Na Slaviborově tvrzi se od toho dne začali scházet
podivní tovaryši. Brousili si zbraně a kovové meče. Uprostřed nádvoří nechal Slavibor postavit
lešení s lopatkovým mlýnským kolem. Nad lešením bylo upevněno stínadlo s ostrým nožem, od
kterého vedl žlábek na kolo, umístěné pod ním. Na toto tajemné lešení jednoho dne vstoupil
Slavibor, proměněný v té chvíli v zuřivého a nelidského tvora. Přede všemi tovaryši přísahal, že
pomsta nebude dovršena dříve, dokud tekoucí krev nepřátel neuvede kolo do pohybu. Hrůza pojala
při tom slibu i ty nejotrlejší tovaryše. Ale Slavibor šel bezohledně za vytčeným cílem. Nejdříve lstí,
předstíraje přátelství. Vlákal do své tvrze poctivého a šlechetného Břetislava, kterého neprávem
považoval za svůdce své dcery Ladky, a jeho krví vysvětil vražedné lešení. Potom za bouřlivé noci
přepadl se svými tovaryši vidimský hrad, rozbořil ho, starého Milotu i s posádkou zajal a odvlekl
na svůj hrádek. Za strašného smíchu vykonal na krvavém lešení smrtící pomstu nad Milotou a
jehodruhy. Proud krve byl tak mohutný, že se kolo pod lešením poprvé otočilo. Od té doby byla tvrz
nazývána Krvomlýnem. Později se přátelé ukrutně popraveného Miloty zmocnili šíleného
Slavibora a odsoudili ho k spravedlivému trestu. Na lešení byl popraven i on. Tak se krví svého
vynálezce otočilo kolo podruhé a naposledy. Potom lešení i kolo zničili a tvrz zpustošili. Na místě
pod skalou, kde Ladka poprvé spatřila Břetislava, očekává každou noc dívčin duch svého milence.
A když k ní přes jezero ve člunu připluje, oba se obejmou a zmizí na vodní hladině.

Vítání občánků 21.6.2012
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Základní škola a Mateřská škola Nebužely
Vážení spoluobčané!
Rok se nám láme, prázdniny jsou na začátku, já si proto dovolím připomenout pár akcí, které se
nám podařilo úspěšně zvládnout.
KROUŽEK KERAMIKY
Šikovné děti ze školky, nejen předškoláci, a zájemci ze školy se pravidelně scházeli v úterní
odpoledne při keramice. Vytvářeli krásná sluníčka, misky a některé další výrobky jako je
zvonkohra. Měli z práce radost, a proto věřím, že i v příštím roce budeme v této činnosti
pokračovat.
SBĚR PAPÍRU
Tradičně dvakrát ročně škola organizuje sběr papíru, v květnu se podařilo ve spolupráci
s pracovníky obecního úřadu nashromáždit tolik, že se nám všechno nevešlo do školní chodby.
Firma WEGA RECYCLING z Vavřinče musela vše odvážet nadvakrát plným vozem,
ve výkupu nám vykázali 830 kg kartonových obalů - to bylo prvním odvozem, a pak podruhé to
bylo 1230 kg směsného papíru, tj. noviny a časopisy. A navíc ještě 75 kg víček z PET lahví. Za toto
množství nás odměnila částkou 2 739,50 Kč. Tyto peníze použijeme z části na odměny dětem,
z části jako příspěvek na výlety a exkurze.
Děkuji vám všem, kdo jste doma trpělivě papír střádali, svazovali a pak do školy dopravili, abyste
dětem pomohli. A poděkování patří i všem, kdo pomáhali při nakládání a odvozu.
ODMĚNA ZA SBĚR PAPÍRU
Návštěva, která mi udělala radost v těsném závěru školního roku, byla ze sběrové firmy WEGA
RECYCLING. Jejich manažerka nám přivezla jednak drobné dárečky na odměny pro dobré sběrače,
ale hlavně vyhodnocení celé soutěže. Celkovým množství sebraného papíru nemůžeme konkurovat
velkým školám, ale v přepočtu na jednoho žáka jsme obsadili 4. místo. Za to jsme získali jak
finanční hotovost ve výši 2 000,- Kč, tak i slevový poukaz na pobyt v kempu ALEGRO rovněž
v hodnotě 2 000,- Kč, platný pro příští školní rok. Bude to dobrý příspěvek na naše akce
v budoucím roce.
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ŠKOLNÍ VÝLET
Výlet na konci školního roku bývá pro děti odměnou za jejich celoroční dobrou práci. Při plánování
výletu bereme vždy v úvahu, že chceme (kvůli ekonomickému využití celého autobusu), aby si
mohly užít jak menší děti ze školky, tak i větší školáci. Proto jsme letošní cíle zvolili do
pohádkového zámku Staré Hrady a do ZOO v Chlebech. Počasí nám přálo, proto se všichni vrátili
nadšení a děti s chutí vyprávěly své zážitky – viděly na zámku zimní království, rodinku obrů,
čaroděje a kouzelníky, čertí školu a mnohé další pohádkové bytosti. Ze ZOO byly nejvíce nadšené
z geparda, k němuž se mohly odvážné učitelky přiblížit na dosah, líbily se i želvy, opice, kozy,
velký papoušek ARA i drobnější zvířátka.

NOCOVÁNÍ V „PIRÁTSKÉ ŠKOLCE“
Poslední červnové pondělí se naše mateřská školka proměnila v neobyčejnou „pirátskou školku“.
Předškolní děti a jejich paní učitelky se rozhodly společně přenocovat ve školce. V podvečer začala
bojová hra cestou směrem ke střelnici a návrat na školní zahradu, kde byly připravené různé
pirátské úkoly a hledání ztraceného pokladu. Následovalo opékání špekáčků a dětská diskotéka.
Když se setmělo, rozběhly se děti na stezku odvahy. Za výborné zvládnutí všech úkolů každý dostal
sladkou odměnu. Pak už jen umýt, vyčistit zoubky a hybaj do postýlek.
„Třešničkou na dortu“ našeho pirátského řádění byla polštářová bitva. Radost a smích nebraly
konce. Není divu, když se všichni snažili trefit kamaráda nebo (ještě lépe) učitelku.
Bitva měla dobrý konec, všechny polštáře „přežily“ a všichni, hezky unaveni, jsme se uložili ke
spánku. Jen paní učitelky ne a ne usnout.
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LOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Vyvrcholením konce školního roku bylo rozloučení s předškoláky. Děti si pro rodiče připravily
pásmo říkanek, písniček a dramatizaci krátké veršované pohádky. Následovalo slavnostní pasování
na školáky, všichni dostali absolventské šerpy, knížky a malý dáreček na vzpomínku na
nebuželskou školku.

Jsou krásné letní dny, doufáme, že i celé prázdniny bude krásně, aby si všichni mohli užívat letních
radovánek. Přejeme dětem i vám všem pohodovou dovolenou, odpočinek, relaxaci, načerpání hodně
sil, abychom se po prázdninách zase sešli s elánem a chutí do další práce.

Eva Studničková, Ivana Binderová

Byli jsme gratulovat
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RECEPTY
Řezy 3bit
Ingredience:
Těsto: 1 vejce, 100 g moučkového cukru, 100 ml oleje, 250 ml mléka, 2 lžičky kakaového prášku, 1
prášek do pečiva, 300 g hladké mouky
Pudinková náplň: 500 ml mléka, 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku, 2 sáčky vanilkového cukru,
150 g másla, 100 g moučkového cukru
Karamelový krém: 1 plechovka salka, 250 g másla
2 balíčky be-be sušenek, čokoládová poleva nebo strouhaná čokoláda, rum
Postup:
Plechovku salka minimálně den předem vaříme 1 a ½ hodiny ve vodě (neotevřenou plechovku zalijeme
vodou, přivedeme k varu a vaříme na mírném ohni).
Suroviny na těsto důkladně promícháme a nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, upečeme.
Z mléka, pudinkového prášku a vanilkového cukru uvaříme hustý pudink, necháme vychladnout a do
vlažného přidáme máslo a moučkový cukr a důkladně vyšleháme.
Karamelový krém připravíme vyšleháním másla s uvařeným salkem.
Vychladlý piškot pokapeme rumem a potřeme pudinkovým krémem, poklademe be-be sušenkami a opět
pokapeme rumem. Na sušenky natřeme karamelový krém, uhladíme a posypeme strouhanou čokoládou
nebo polijeme polevou.
Necháme ztuhnout v lednici do druhého dne.
Bábovka z pudinku
5 vajec, 1 hrnek cukru, 1 hrnek oleje, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 5 pudinků
- vše smícháme a upečeme.

Brambory s masem a Moravankou
Suroviny: syrové brambory, vepřové maso, 1 sklenice Moravanky, sůl, pepř, vegeta, kečup
Brambory nakrájíme na hranolky, maso na nudličky, přidáme Moravanku, kečup, vegetu, dle chuti
osolíme a opepříme a dobře promícháme. Nasypeme do vymazaného pekáče a přiklopené pečeme
v troubě, až je vše měkké. Nakonec necháme odklopené zapéct do růžova.
Tatarák nejen pro chudé
Suroviny: vařené brambory a koření na klasický tatarák, tj. sůl, pepř, kečup, hořčice, cibule, česnek,
sojová omáčka, worcester.

Brambory nastrouháme najemno, přidáme ostatní suroviny dle své chuti, promícháme a necháme
odležet. Mažeme na topinku.
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a ještě k odpadům.....

Putovní kontejner
Ve středu 18.7.2012 a ve čtvrtek 19.7.2012 bude v naší obci přistaven putovní kontejner – putující
místo zpětného odběru elektrozařízení.
Do přistaveného kontejneru můžete odkládat:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby……
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény,
holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, …..
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, brusky,
řezačky, akušroubováky

Televize a monitory do kontejneru nepatří!
Kontejner bude umístěn u obecního úřadu a ukládat do něj bude možné po dohodě s p. Fouskem.

EKO-KOMUNIKACE
Na webových stránkách obce www.nebuzely.cz v sekci informace pro občany - nakládání s odpady je
zveřejněno poslední číslo časopisu EKO-KOMUNIKACE - zpravodaj pro klienty společnosti EKOKOM, a.s., kde se dozvíte zajímavé informace o třídění odpadu.

Starý papír
nevyhazujeme do kontejneru, ale odkládáme v úřední hodiny nebo po dohodě s p. Fouskem
na obecním úřadě.
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Obec Nebužely pořádá
v sobotu 21.7.2012 od 19.00 hodin
na hřišti u sokolovny disco pro děti,
které se postupně přemění
v letní zábavu pro dospělé.
Hraje DJ Bacara.
Vstupné 50,- Kč, děti 25,- Kč.

Redakce
Ing. Jan Čermák, Eva Studničková, Lenka Kloučková, Jan Klouček

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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