Slovo starosty
Milí spoluobčané,
odpady, to na první pohled asi není téma pro vánoční číslo zpravodaje. Ale když si představíme
předvánoční úklid a pak povánoční likvidaci různých obalů a zbytků a s tím spojené přetékající
popelnice, je zřejmé, že pro téma likvidace komunálního odpadu není vhodnější doba. Možná
někteří nevíte, jaký systém svozu a likvidace komunálního odpadu u nás ve vesnici funguje. Obec je
ze zákona vlastníkem odpadu, který vzniká na jejím území a zodpovídá také za jeho další využití. A
protože obec má za povinnost svůj majetek, tedy i odpady, využívat účelně a hospodárně, musí být
naší snahou nalézat při správě obce způsoby, jak odpady nejen likvidovat, ale co nejlépe využívat.
Ekonomický pohled na celou záležitost s odpady je předmětem článku naší hospodářky, zde jen
shrnu, že do popelnic, které má každý u domu, patří tak zvaný netříděný komunální odpad,
respektive takový, který nám doma zůstane, když vybereme to, co patří do kontejnerů pro tříděný
odpad. Právě za tyto složky odpadu, které se stávají druhotnou surovinou, získává obec nějaké
prostředky a zde je asi největší prostor pro hledání efektivních řešení. Jednáme se svozovou firmou
o zřízení kontejneru na nápojové kartony a na textil. Naopak chceme snížit počet kontejnerů na
papír a omezit je na jeden u obchodu paní Maškové, neboť v současné době vychází výhodnější,
když starý papír sbírají děti v rámci školy a ta jej pak prodává do sběrny. Pro celoroční průběžné
shromažďování tohoto sběru ve formě svázaných balíčků vyhradíme místo ve stodole u obecního
úřadu. Další položku likvidace komunálního odpadu představuje tzv. nebezpečný odpad. I to
významně zatěžuje pokladnu naší obce. Vždyť třeba za odvoz jedné pneumatiky od traktoru obec
zaplatí 500 korun. Ceník likvidace jednotlivých položek je k nahlédnutí na obecním úřadě. Zde
především záleží, abychom důsledně využívali možnosti, kdy při nákupu nového zboží, třeba
pneumatiky, lednice a podobně, má prodejce povinnost starou pneumatiku či lednici od vás odebrat.
Prožíváme advent a to je také čas přemýšlení o smyslu našich činů a dělání pořádku v sobě
samém, jakýsi vnitřní úklid. I přitom se dá najít mnohé, co patří do odpadu a i zde mohu jen
doporučit – třiďte odpad. Jistě najdeme, co do popelnice určitě patří, jiné zase, takto očištěné od
balastu, může být skvělou surovinou pro novou krásu naší duše.
Přeji Vám všem radostné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2012

Ing. Jan Čermák
starosta obce
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Poplatky za odpady
V těchto dnech se v naší obci schvaluje nová vyhláška o místních poplatcích. Nejvýznamnější
položkou této vyhlášky je poplatek za odpady. Obec každý rok uhradí za svoz a likvidaci odpadů
cca 400.000,- Kč, od občanů však vybere přibližně polovinu. Výše poplatku je totiž v současné
době limitována zákonem výší 500,- Kč na poplatníka. Připravovanou novelou zákona by však tato
výše mohla vzrůst až na 1000,- Kč na poplatníka. Jistě se nikomu z Vás nebude moc líbit, pokud
bude obec tento poplatek zvyšovat. A to by mohla až do výše skutečných nákladů, což by dle
aktuálního stavu činilo cca 950,- Kč na poplatníka! Všichni však máme možnost tuto částku do
budoucna ovlivnit a to tím, že se budeme chovat hospodárně, budeme se snažit odpad co nejvíce a
dobře třídit a popelnice vystavovat ke svozu až když jsou opravdu plné a pouze ty, které jsou plné.
Takto můžeme přímo ovlivnit-snížit náklady obce spojené se svozem a likvidací odpadu a tím i
výpočet výše poplatku pro další období. A nejen to; za tříděný odpad obec také inkasuje – za loňský
rok to bylo 22 000 Kč, takže budeme-li odpad důsledně třídit, bude to mít dvojí efekt: méně nákladů
za odvoz netříděného odpadu a větší zisk za tříděný odpad. Zkuste se nad tím prosím zamyslet.
Výše poplatků pro rok 2012 je stanovena takto:
dospělí i děti trvale žijící v obci 500,- Kč/osoba
objekt určený k rekreaci
500,- Kč/objekt
Kamila Bartošová

Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nebužely
konaného dne 22.11.2011 od 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v
Nebuželích
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje:

1. Program zasedání.
2. Ověřovatele zápisu.
3. Zapisovatele zápisu.
4. Vypořádání výměny pozemků s Ing. Pavelkou vydržením.
5. Vyhlášku o místních poplatcích.
6. Rozpočtový výhled na 2012 - 2014.
7. Přípravu nových nájemních smluv pro obecní byty
s výší nájemného v čp. 130
30 Kč/m2 v garsonce
40 Kč/m2 byt v prvním poschodí
45 Kč/m2 byty v přízemí
ve škole
45 Kč/m2
ve vile
40 Kč/m2 (1+1).
8. Nové úřední hodiny na obecním úřadě.
9. Podání žádostí o dotace.

Neschvaluje: 1. Dodatek č.4 ke smlouvě o likvidaci TKO ze dne 1.1.2008
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Základní škola a Mateřská škola Nebužely
Vážení spoluobčané!
Je čas adventní, předvánoční, čas krátkých dnů, kdy už mnozí z nás nemají tolik práce venku kolem
domu či na zahrádce, zato však večery jsou dlouhé, umožňují nám víc rozjímat nad životem,
přemýšlet o záležitostech, které nás obklopují. Ráda bych zmínila několik věcí, s nimiž jsem se v
poslední době setkala.
Dověděla jsem se, jak se na některých velkých pražských školách rozvíjejí způsoby výuky a metody
práce, které se na málotřídkách na venkově osvědčují už dlouho. Jde o spojení žáků více ročníků do
jedné třídy a jejich současné vyučování – ti mladší si leccos zapamatují z látky předkládané starším,
starší naopak si opakují učivo mladších, vysvětlují jim, učí je a tím se sami zdokonalují. Pro učitele
je takováto práce daleko náročnější, ale pro děti je efektivní. Důkazem může být dobré uplatnění
našich bývalých žáků na středních i vysokých školách. Už od útlého věku jsou vedeni k
samostatnému vyhledávání informací, jejich zpracování a dalšímu využití. Jinde se teprve zavádí to,
co je pro naše žáky naprosto samozřejmé, že po zvládnutí základů a při respektování „pravidel hry“
si může každý sám zvolit, jak bude dál postupovat, vždyť učit se lze nejen vsedě v lavici! Je
pochopitelné, že v menším kolektivu se může víc uplatnit individualita každého jednotlivce, každý
podle míry svého nadání přispívá ke zdaru práce.
Velice mile mě překvapily naše bývalé žákyně, které se zapojily do příprav na adventní vystoupení,
docházely na zkoušky a s chutí pak spolu s mladšími dětmi vystupovaly se svým přichystaným
programem při slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Střemech, v Nebuželích i v
nebuželském kostele. Věřím, že každý, kdo toto jejich vystupování viděl, byl potěšen. Pro mne to
bylo milé pohlazení po duši, a proto děkuji jak pí Kratochvílové za trpělivou přípravu, tak i dětem
za vzornou reprezentaci školy.
Blíží se vánoční svátky, chystají se dárečky, v domácnostech vrcholí předvánoční úklidy, voní
pečené cukroví, pro děti to bude asi nejšťastnějších pár dní v roce, pro dospělé vytoužený
odpočinek, já si dovolím velkou prosbu: „Vy velcí, najděte si dostatek času a trpělivosti pro své
potomky na společné prožívání volna, společné procházky, aktivní sportování, návštěvy seniorů a
známých, společnou četbu knížek apod., aby měly děti dlouho nač vzpomínat!“
Přeju všem hodně pohody, radosti a lásky nejen o Vánocích, ale i ve dnech následujících, do
nadcházejícího roku co nejvíc optimismu, zdraví a elánu, ať se nám všem splní každé rozumné
přání!
Eva Studničková, ředitelka školy

Upozornění pro rodiče
Od 1.1.2012 se stravné v MŠ a ZŠ upravuje takto:
MŠ

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina

7,- Kč
15,- Kč
7,- Kč

ZŠ

1. kategorie (děti do 10 let) 20,- Kč
2. kategorie (děti nad 10 let) 21,- Kč
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FOTBALOVÉ PODĚKOVÁNÍ
Na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří se starají o fotbal a akce s ním spojené. Veškeré funkce
spojené s činností fotbalového klubu jsou dobrovolné, tudíž neplacené.
Poděkování patří nejen vedení fotbalového klubu, ale také rodičům, kteří zde mají své děti a
pomáhají nejen v dopravě na fotbalová utkání, ale i s trénováním a ostatními akcemi. Škoda jen, že
těchto rodičů je minimum. Naštěstí jsou zde i tací, kteří ač mnohdy dojíždějí z okolních vesnic se
nevěnují jen dětem svým, ale všem.
To, že se rodiče nevěnují svým dětem mě až tolik „nemrzí“ ale děti, které fotbal hrají, ty ano.
Někteří rodiče se totiž na své děti nepřijdou ani podívat.
Ještě malé ohlédnutí za letošním rokem. Jak asi někteří ví, letos jsme nechtěli přihlásit žáky do
soutěže.
Jedním z důvodů byly nejasnosti okolo ČSTV, ale i malý zájem dětí o fotbal.
Po usilovném dohadování a zjišťování podrobností, které vyřizoval p. Václav Kočí, předseda
fotbalového klubu, se nám nakonec podařilo přihlásit žáky 7+1 na malé hřiště. Zde bylo málo týmů,
proto se hrálo s každým týmem 2x, aby bylo více zápasů. V této skupině jsou především kluby
zvučnějších jmen, např. Libiš, Tišice, Byšice. Nebužely společně s Tuhaní zde zastupují malé
vesnice. Někdy byly výsledky zápasů s rozdílem třídy, a to nejen na výsledcích . V našem
žákovském týmu je poměr děvčat a chlapců 1:1, což je výjimka oproti ostatním týmům, kde jsou
maximálně 2 děvčata. I tak se v mnoha zápasech ostatním vyrovnáme.
Závěrem bych chtěl všem žákům, kteří chodí na trénink a hlavně fotbalová utkání poděkovat za
jejich docházku a doufám, že se uvidíme i v příští sezóně.
Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2012.
Pavel Novák

Mikulášské disco
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Vánoční pečení na poslední chvíli
Čertovy kuličky:
150 g mletých ořechů, 150 g čokolády na vaření, 100 g moučkového cukru, 150 g rozinek
nakrájených nadrobno a namočených v rumu, 1 lžíce mléka. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu,
vmícháme ostatní suroviny a necháme prochladnout. Tvarujeme kuličky, které obalujeme v kakau.
Koňakové kuličky:
2 lžíce vaječného koňaku, 100 g moučkového cukru, 80 g másla, 4 natvrdo uvařené žloutky, mleté
ořechy. Žloutky nastrouháme, smícháme s máslem, cukrem, koňakem a zahustíme ořechy.
Tvarujeme kuličky, do každé vmáčkneme kousek kompotovaného ananasu a kuličky obalujeme v
piškotových drobečcích smíchaných s ořechy.
Šohajky:
250 g 100% tuku rozpustíme ve vodní lázni, vmícháme 100 g kokosu a 350 g moučkového cukru.
Dáváme trošku do papírových košíčků, naplníme náplní – 150 g mletých ořechů, 150 g
moučkového cukru, 1 dl rumu, 50 g krájených rozinek – zalijeme opět bílou hmotou, ozdobíme
ořechem a necháme ztuhnout.
Vanilkové vandle:
3 žloutky, 1 celé vejce, 30 dkg krupicového cukru – vše třeme do zhoustnutí.
Do vymazaných a moukou vysypaných formiček na ořechy dáme asi 1 lžičku a velmi pomalu
upečeme. Opatrně vyklápíme, jsou křehké.

Myslivecké sdružení Nebužely
přeje
občanům
krásné prožití vánočních svátků
a
vše nejlepší v roce 2012
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NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Po 8.00 - 12.00 hod 14.00 - 18.00 hod
Út 8.00 - 12.00 hod
St 8.00 - 12.00 hod 14.00 - 16.00 hod
Čt -------------------------Pá 8.00 - 12.00 hod

Nebužely na facebooku
Nově se můžete o akcích pořádaných obecním úřadem dozvědět také na facebooku, stačí když si
vyhledáte stránky "Nebužely obec" a kliknete na "To se mi líbí". Vložené novinky se pak budou
zobrazovat na Vaší zdi

Příjemné prožití vánočních svátků
a
vše nejlepší, hodně zdraví
a
štěstí
v roce 2012
přeje
Obec Nebužely
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