Slovo starosty
Milí spoluobčané.
Kdybychom vydávali náš zpravodaj častěji, neřešil bych teď problém, z které strany začít. Minulé
číslo vyšlo někdy před vánocemi a od té doby se nashromáždilo mnoho témat. V časové lince mého
sdělení tak mohou být značné nepřesnosti.
V závěru minulého roku schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na rok 2012. Rozpočet je sestaven
jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 4.430.000,- Kč. Oproti minulému roku to je asi o pět
procent méně a vychází z prognóz ekonomického vývoje, jak jej poskytuje ministerstvo financí.
Kdo sledujete tyto informace podrobněji víte, že odhady se průběžně mění a to spíše záporným
směrem, takže je pravděpodobné, že i náš rozpočet dozná během roku další změny. I letos počítáme
s mimořádným příspěvkem ve výši 220 000,- Kč na mzdové náklady pro školu, neboť situace, kdy
máme málo žáků ve škole, se zatím nezměnila a prostředky na mzdy poskytované škole z rozpočtu
středočeského kraje, odvozované právě z počtu žáků, na základní platy učitelů nestačí. V této
souvislost bych rád zmínil, že na úrovni ministerstva školství se nyní připravuje nový systém
financování škol, kdy měřítkem už nebude počet žáků, ale bude určena síť tzv. podporovaných škol,
které pak obdrží prostředky na mzdy v plné výši. Mezi tyto podporované školy by podle nové
koncepce měly patřit i venkovské malotřídky a z toho odvozujeme i naše naděje. Nicméně
koncepce má mnoho odpůrců, postihuje především malé venkovské školy s prvním až devátým
ročníkem, a tak závěry pro minimálně příští rok nelze dělat žádné. Pro nás je pozitivní alespoň to,
že si snad i na vyšších místech uvědomují význam existence škol v malých obcích.
Ještě se vraťme k hospodaření obce v minulém roce. I přes některé mimořádné výdaje, se kterými
rozpočet na rok 2011 nepočítal, se nám podařilo udržet vyrovnané hospodaření s přebytkem na
konci roku ve výši 70 000,- Kč. Dosáhli jsme toho především úsporami ve mzdových nákladech na
obecním úřadě, kdy při zachování všech činností došlo meziročně k úspoře 180 000,- Kč. Je třeba
také říci, že jsme nerealizovali nějaké velké investiční akce a opravy, neboť jsme ještě spláceli úvěr
z minulého období, nicméně se podařilo z různých dotačních titulů a i svépomocí vybavit školu
novou výpočetní technikou a interaktivní tabulí, ve školce máme nové šatničky, máme nově
vybavené veřejné internetové pracoviště v knihovně a malou „přestavbou“ v knihovně jsme získali
místnost s datovým projektorem pro pořádání menších společenských akcí. Získali jsme též
prostřednictvím občanského sdružení Vyhlídky dotaci z programu rozvoje venkova na zpracování
architektonické studie využití budovy nadace. Studie se nyní zpracovává a její součástí bude i
brožura o vzniku a fungování „Huňkovy nadace“ – viz malá ukázka tohoto textu ve zpravodaji dále.
Ukazuje se přitom, jak budova, která před nedávnem již byla předmětem nabídky k prodeji a nové
zastupitelstvo rozhodlo o stažení této nabídky, svými možnostmi využití a ideou, která se k její
historii váže, může být pro naši obec jedním ze stavebních kamenů její identity.
V souvislosti se zpracováváním tohoto projektu připravujeme setkání zpracovatelů projektu
s našimi občany, kdy by zpracovatelé presentovali svoji práci. Když jsme u projektů a žádostí o
dotace, pro letošní rok jsme již získali dotaci na renovaci křížku u čističky a úpravu jeho okolí,
máme podanou žádost o dotaci na opravu místní komunikace U Solařů, naši sokolové získali dotaci
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na rekonstrukci sociálního zařízení v sokolovně, ve spolupráci s Řk. farností připravujeme žádost o
dotaci na opravu zdi kolem areálu katolického kostela.
Začínáme přípravu nového územního plánu obce a strategického plánu rozvoje naší obce. Současně
platný územní plán byl vytvořen roku 2002, v některých směrech již potřebám rozvoje obce
nevyhovuje a rozhodli jsme se tedy jít cestou zpracování zcela nového plánu. Zatímco v územním
plánu obce se řeší především využití území, jednotlivých parcel a je připravován v souladu se
stavebním zákonem a jeho existence je nutnou podmínkou pro jakoukoliv stavební činnost v obci,
je strategický plán obce zaměřen na sociálně ekonomický rozvoj obce, jinými slovy zabývá se tím,
jaké typy činností v obci podporovat a jak je rozvíjet. Jeho příprava a zpracování je tedy příležitostí
zamýšlet se a formulovat co od života v obci očekáváme a co pro naplnění těchto očekávání je třeba
udělat. Projednávání obou plánů bude časově náročné, je důležité do něho zapojit co nejvíce našich
občanů, chcete-li aktérů místního rozvoje, aby výsledky co nejvíce odrážely naše očekávání a
plány, osobní i společenské. Věřím, že se při tomto projednávání budeme často setkávat.
Připravujeme také nové internetové stránky obce. To se poslední roky stále odkládalo, především
z finančních důvodů, až jsme se předpotopní úrovní těch dosavadních dostali mezi ostatními
obcemi někam na chvost ve využívání této dnes už nezbytné formy komunikace. Předpokládáme
spuštění nových stránek během měsíce dubna.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na příští zasedání obecního zastupitelstva a na všechna další jeho
jednání, obracejte se na nás, na své zastupitele, přicházejte s problémy i s nápady, nenechávejte
nás v klidu.
Ing. Jan Čermák
starosta obce

Ukázka z připravovaného textu „Vznik a fungování Nadace JUC Otakara
Huňka a Antonie Machulkové rodem Huňkové ku podpoře slovanských
studentů v Praze“.
Příběh nebuželské Nadace je jedním z mnoha příkladů toho, jak těžká může být realizace ušlechtilé
myšlenky, když se odvíjí na pozadí malicherných sporů na straně jedné a širších dějin české
společnosti na straně druhé.
Prvotní myšlenka na vznik studentské nadace vzešla z přátelství JUC Otakara Huňka a JUDr.
Františka Valiny. Jejich rodiny byly spřízněny a často se stýkaly. František Valina byl také právním
zástupcem a důvěrníkem jak pana Huňka, tak i jeho sestry Antonie Machulkové. Podnět k založení
nadace na podporu „slavistiky“ vyvstal z doporučení, které dal JUDr. Valina Otakaru Huňkovi
během diskuse o možnostech, jak by mělo být s jejich rodinným majetkem naloženo, když oba
sourozenci byli bezdětní a neměli blízkých příbuzných, kterým by rozsáhlý statek chtěli odkázat.
Myšlenka využít statek k financování studentské nadace se Otakaru Huňkovi zalíbila a zevrubně ji
s přítelem Valinou probírali. Jedním z jeho přání také bylo, aby JUDr. František Valina a jeden další
člen jeho rodiny byli členy kuratoria zmíněné nadace a měli na starosti administrativu nadačního
jmění. Když na jaře roku 1924 Otakar Huněk nečekaně zemřel bez písemné závěti, rozhodla se
Antonie Machulková v záměru svého bratra odkázat majetek studentské nadaci pokračovat. Ještě
v květnu téhož roku sepsala testament, který později ještě doplnila dodatkem. Vedle několika
menších finančních darů dobročinným ústavům odkázala celý nebuželský statek a výtěžky z jeho
pronájmu nadaci. Vykonavatelem své poslední vůle ustanovila právě JUDr. Františka Valinu.
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Černé zlato pod námi
Jistě jste mnozí slyšeli, že naše obec se nachází v poměrně rozsáhlé oblasti se zásobami kvalitního
černého uhlí. Tato oblast sahá od Slaného až někam ke Staré Boleslavi. V minulosti zde již při
mapování tohoto ložiska proběhly průzkumové práce, ale s využitím ložiska se doposud nezačalo,
především z důvodů možného ohrožení zdrojů pitné vody. Nyní se ale objevila australská firma
Wildhouse Energy, která se obrátila na naše státní orgány s žádostí o povolení průzkumu tohoto
ložiska za účelem zjistit možnosti využít jej jako energetický zdroj metodou podzemního
zplynování uhlí. V rámci vyřizování této žádosti se na naši obec jako účastníka řízení obrátilo
Ministerstvo životního prostředí, které by mělo případný souhlas vydat, s výzvou o sdělení našeho
stanoviska. Podobně byly osloveny všechny obce a města v celé oblasti. Vyvolalo to samozřejmě
bouřlivou odezvu. Uskutečnilo se pracovní setkání starostů obcí z oblasti a vypracovalo se
společné stanovisko podložené odbornou argumentací v zásadě odmítající jakékoliv kroky, které by
k případnému využívání ložiska mohly vést. O co při podzemním zplynování jde? Velmi
zjednodušeně řečeno uhlí se v podzemí za omezeného přístupu vzduchu zapálí a podobně jako ve
vašem kotli na dřevo s pyrolytickým spalováním dojde k uvolnění plynů, které se odvedou na
povrch a dále využívají. Znamená to vytvořit hlubinné vrty – jen tak mimochodem přes mimořádně
cenné zásoby podzemní vody – jimi dopravit do podzemí různé chemikálie a vzduch, naopak na
povrch dopravovat vznikající plyn a spaliny. Na povrchu je pak třeba vybudovat kompresorové
stanice, rozsáhlá zařízení na čištění vytěženého plynu a pokud možno též energetická zařízení na
využívání tohoto plynu, aby se nemusel někam daleko dopravovat. Prostě krajina jako z obrázku –
z budovatelských let raného socialismu.
Nebudu rozebírat další okolnosti a rizika takovéhoto počínání. Zájemci o kvalifikované informace
o tomto způsobu využívání ložisek uhlí si je jistě najdou jinde, zde bych chtěl jen připomenout něco
jiného. Máme pod sebou černé zlato, nad ním vrstvu tekutého zlata – myslím zásoby skvělé
podzemní vody, nikoliv tedy, jak by se snad mohli domnívat milovníci zlatého moku, piva. Nevím
také, zda praotec Čech při pohledu z Řípu viděl též toto bohatství země a z prozíravosti mluvil
raději jen o mléku a strdí. Nicméně vidíme, kam se podělo z podřipska mléko i strdí, kam se
podělo bílé zlato cukrovky, kam odtékají zisky z naší drahocenné vody. Staly se obětí
nekompetentních rozhodnutí odpovědných míst, chabého úsilí při hájení našich zájmů ze strany
politiků ale i netečnosti mnohých z nás k dění kolem sebe, kdy se pak nestačíme divit. A nyní zase
někdo zkouší, co všechno vydržíme, co si necháme líbit. Je jen potěšující, že tentokrát se zvedla ze
strany samospráv taková vlna odporu. I naše zastupitelstvo přijalo usnesení nevydat k provádění
průzkumných prací souhlas. Věřme tedy, že tentokrát se nájezdu zlatokopů, po nichž nezbyde nic
než poničená země, ubráníme.
Ing. Jan Čermák

Sběrový den
V sobotu 31. března 2012 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
Sběrový kontejner bude přistaven na křižovatce u Bartošů od 8.50 do 9.20 hodin.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad ukládali na označené místo až v pátek 30.března.
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Česká obec sokolská
Tyršův dům – Újezd 450/40, 118 00 Praha
www.sokol.eu

Tisková zpráva
Sokolu je 150 let; je nejstarší v Česku
Sokol - jedna z nejstarších sportovních organizací na světě oslaví 16. února 2012 už
150 let od svého založení. Právě v tento den se sešli čeští vlastenci v čele s dr. Miroslavem
Tyršem a založili první českou tělocvičnou organizaci na našem území – původně Tělocvičnou
jednotu Pražskou. Název Sokol byl oficiálně uznán až v r. 1865, přestože už v prvních
stanovách byl „sokol v letu“ používán jako spolkový znak a jednotě se tak od počátku obecně
říkalo.
Ukázalo se, že nápad využít přirozené lidské touhy po pohybu a založit organizaci tělocvičnou, byl
přímo geniální. Sokol hrál význačnou roli za Rakousko–Uherska, byl rozhodujícím prvkem při
vytváření československých legií v období první světové války. V době první republiky se stal
nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací na našem území, která sdružovala občany
různého politického a náboženského přesvědčení i vzdělání
a sociálního postavení.
V boji za národní samostatnost, svobodu a demokracii ve druhé světové válce i po ní představoval
v československé společnosti vysokou morální autoritu. Sokolové neváhali přinést v tomto boji i
oběti nejvyšší. Během let 1939 – 1945 bylo zatčeno na 12 000 členů Sokola a více než 3 400
popraveno či umučeno. Další tisíce jich položilo své životy na frontách druhé světové války a
v květnovém povstání roku 1945 padlo 664 sokolů. Celkové ztráty však byly daleko vyšší.
Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce 1948, kdy měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 jednotách. Na
všech tehdejších sletových vystoupeních po celé republice cvičilo 585 000 sokolů
a přihlíželo jim kolem 2 milionů diváků.
Činnost Sokola byla v historii třikrát přerušena (v roce 1915 zakázán rakouskými úřady, podruhé 8.
října 1941 rozpuštěn za nacistické okupace a po únorovém puči a XI. všesokolském sletu vyloučeno
komunisty ze Sokola přes 11 000 členů a tělovýchova byla násilně sjednocena).
Už v lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 sokolů včetně zahraničních delegací, rychle se začaly
obnovovat jednoty a sokolské župy. V roce 1994 už měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách. I
v roce 2012 zůstává Česká obec sokolská významnou společenskou organizací v naší republice.
Téměř 51 procent členů je ve věku do 26 let. Velmi aktivní jsou i sokolské jednoty v zahraničí.
„V letošním roce chceme prezentovat to nejlepší, co našich více než 180 000 členů sdružených v
1 145 sokolských jednotách, představuje. Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout řadu
sportovních a kulturních akcí v krajích, městech i malých obcích. Vrcholem oslav pak bude sletový
týden v Praze od 1. do 7. července. Hlavní sletové dny XV. všesokolského sletu se budou konat na
nejmodernějším stadionu v republice, v Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích,“ uvedla starostka
České obce sokolské Ing. Hana Moučková.
Krásnou choreografií hromadných sletových skladeb nepředvedou jen sokolové, ale i členové
dalších českých sportovních organizací a velký zájem je i ze strany zahraničních sokolských jednot.
V Praze se počítá s cca 15 000 cvičenci. V doprovodném programu se bude Sokol prezentovat také
soutěžemi svých sportovců, představením sokolských uměleckých souborů a pódiovými skladbami
na mnoha místech Prahy.
Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola převzal prezident republiky Václav Klaus.
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Česká národní banka vydá při této příležitosti 15. února 2012 pamětní stříbrnou minci v nominální
hodnotě 200 Kč, Česká pošta s. p. pak vydává ve stejný den příležitostnou známku v hodnotě 14
Kč.
Pro informaci:
Celkem 12 sokolských hromadných skladeb pro XV. všesokolský slet se tradičně orientuje na
všechny věkové kategorie.
Rodiče s dětmi například secvičují skladbu „Muzikantova písnička“ s plovacími tyčemi, celé rodiny
cvičí skladbu pro děti, mladší žáky a rodiče „Ať žijí duchové“, mladší žákyně pilují skladbu
„Jonatán“ na písničky z večerníčků a pohádek, rockový podtext bude mít cvičení dorostenek a žen
„Nebe nad hlavou“ na sestřih hudby skupiny Olympic. Tradičně se nacvičuje skladba muže
„Chlapáci III“ a melodie z filmů pro pamětníky doprovodí skladbu pro seniory nazvanou „Jen pro
ten dnešní den.“ Ženy letos cvičí na „Suitu“ Antonína Dvořáka. Po úspěchu na sletu v roce 2006 se
opět připravuje folklorní skladba Radostná země.
Helena Rezková
členka Předsednictva ČOS

Byli jsme gratulovat
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Základní škola a Mateřská škola Nebužely
ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
Je na naší škole tradicí, že se poslední lednovou středu odpoledne scházejí k zápisu do prvního
ročníku základní školy ty děti, které do konce srpna dovrší šest let. Ani letošní 25. leden nebyl
výjimkou. V doprovodu rodičů se dostavily 3 děti z Nebužel, 1 dítě z Jenichova, 1 dítě ze Střem – ti
všichni navštěvují zdejší školku, dobře se mezi sebou znají, ani prostředí školy jim není neznámé,
protože zápisu předcházela společná vyučovací hodina předškoláků se školáky, takže tento pro děti
velice důležitý životní krok jistě nebyl traumatem. Dále přišla ještě se svým předškolákem jedna
rodina z Velkého Újezda, která se tam teprve nedávno přestěhovala z Prahy.
Mimořádného termínu zápisu 7. března využila 1 nebuželská rodina.
Ze sedmi zapisovaných dětí celkem šest zvládalo požadavky školní zralosti, v jednom případě byl
dán návrh odkladu školní docházky.
MASOPUST VE ŠKOLE
Začátkem února, když se probírají různé tradice a starodávné lidové obyčeje, tak jsme si také
připomněli masopustní zvyky. V družině si děti vyráběly škrabošky či masky, které si mohly doma
zdokonalit. A proto se na masopustní diskotéce ve škole 15. února objevily různé tradiční i moderní
maškary – např. čarodějnice, víla, fotbalista, motorkář aj. O dva dny později na karnevalu ve školce
byl výběr masek také velice pestrý, nechyběli např. vodníci, strašáci, princezny, bojovníci, zvířátka
apod. Děti si užily hodně soutěžení, tancování a různých her, den karnevalu byl pro ně značně
výjimečný a já děkuji všem rodinám, jež svým dětem napomohly s maskami.

SNĚHULÁKOVÝ DEN VE ŠKOLCE
Letošní zima byla dost netradiční. Což školáci, ti si užili bruslí aspoň při každoročním bruslařském
kursu na zimním stadionu na Mělníku, ale školkovým dětem se tak stýskalo po sněhu, že si začaly
sněhuláky vyrábět z vaty či z různých jiných materiálů, až se ve školce sešla krásná přehlídka různě
nápaditých výtvorů, do jejichž výroby byli zapojeni mnozí rodinní příslušníci. A na jeden
z posledních lednových dnů se i z dětí stali sněhuláci – bílá trička, na ně přilepit knoflíky z černého
papíru, z červeného kornoutu s gumičkou nos jako mrkev a už se zas mohlo soutěžit a tancovat.
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JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Loni jsme poprvé uspořádali přehlídku práce členů našeho chovatelského kroužku, byl při tom i
doplňkový prodej různých chovatelských potřeb, některých živých exponátů i dalších produktů.
Letos bude pojetí výstavy trochu jiné, do přípravy se zapojuje i školka, už teď však mohu slíbit
doplňkový prodej rostlinného materiálu podobně jako tomu bylo posledně.
Zvu proto všechny zájemce do školy na návštěvu koncem března – výstava bude otevřena
v tělocvičně školy v pátek 30.3. od 14 do 17 hodin a v sobotu 31.3. od 10 do 13 hodin.
Eva Studničková
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Motto:
Příklady táhnou

******************** J A R N Í Ú K L I D
********************
Občanské sdružení Vyhlídky
Vás zve na společné přátelské sousedské setkání,
spojené s jarním úklidem.
Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko byly vybrány tři úseky na území CHKO, čtvrtá
trasa je umístěna mimo její hranice.
Budeme odstraňovat nepořádek do připravených pytlů,
které budou po ukončení úklidu odvezeny.
Pytle a pracovní rukavice jsou připraveny pro Vaše ruce.

Sejdeme se 28.dubna v 9:00,ve výchozích bodech jednotlivých tras
1.trasa:Nebužely – Harasov
Výchozí místo: na konci Nebužel, směr Kroužek

3.trasa:Želízy – Chudolazy

2.trasa:Střemy – Lhotka želez.stanice
Výchozí místo: na konci Střem, směr Lhotka, žel.st.

4.trasa:Jenichoy – křižovatka na lukách

Výchozí místo: na konci Želíz, směr Tupadly

Výchozí místo: na konci Jenichova, směr Hleďsebe

Připraveno je občerstvení (nápoje, káva,čaj a něco malého k tomu).
Těšíme se, že společně přispějeme ke zlepšení našeho okolí a zvýšíme jeho
reprezentativnost pro návštěvníky z jiných koutů republiky i z ciziny.
Upravené a krásnější okolí znamená,
že i my se staneme krásnějšími.
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Ze života obce
Masopust 2012

Zábavné odpoledne ve Vysoké Libni
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Velikonoční pečení
Velikonoční kucmoch
Těsto: 30 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru, 20 dkg hery, 2 vejce, ½ prášku do pečiva, 150 ml
mléka
Náplň: 3 tvarohy, 30 dkg cukru, 1 ½ vanilkového pudinku, 3 vejce, 1 skl. oleje, 6 velkých lžic
rumu, ¾ l mléka
Těsto nalijeme na hlubší plech, nalijeme náplň a upečeme.
Kokos kostka
Těsto: 4 vejce, 200 g cukru moučka, 200 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 100 ml oleje,
100 ml mléka, 2 PL rumu.
Náplň: 500 ml mléka, 90 g cukru, 40 g polohrubé mouky, 100 g strouhaného kokosu.
Poleva: 100 g tmavé čokolády, kousek 100% tuku.
Nejdříve si uvaříme kaši z mléka, cukru a mouky, sundáme z ohně a ihned vmícháme kokos.
Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Vyšleháme žloutky s cukrem, přiléváme olej, mléko a rum, přisypeme
mouku s práškem, nakonec ručně vmícháme sníh. Oddělíme 1/2 těsta, zamícháme do něho 1 lžíci
kakaa a nalijeme na menší plech s pečícím papírem. Předpečeme na 180°C 10 minut. Na horký
tmavý korpus opatrně natřeme vlažnou kokosovou kaši, rozetřeme zbytek světlého těsta a
dopečeme dalších 25 - 30 minut.
Vychladlý moučník polijeme čokoládovou polevou a posypeme kokosem.
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