Slovo starosty
Milí spoluobčané,
při našich rozhovorech s panem Fouskem jsme samozřejmě došli také na téma zimní údržba a
vůbec zima, jaká bude. Dozvěděl jsem se, že byl střelen daněk s abnormální tukovou zásobou –
zima zřejmě bude tuhá, kožichy králíků v místních chovech ovšem prý zase příliš nehoustnou.
Shodli jsme se, že dalším hodnotícím kritériem budoucí zimy by mohla být velikost zásoby uhlí,
kterou pořídila paní ředitelka pro školní kotelnu. Tam také zatím vládne optimismus. Pan Fousek
ovšem, jako zkušený pečovatel o zimní sjízdnost místních komunikací, již objednal dostatek
posypové soli a suchého písku. A po zkušenostech z minulých let nastolil také téma pořídit pro obec
sněžnou frézu. Je to téma nečekaně vzrušivé a názory na koupi se překvapivě různí. Sněžná fréza by
velmi pomohla při odklízení sněhu třeba na cestě k nádraží nebo na hřbitově, problematické je zase
její používání v uzavřených částech obce. Nakonec rozhodnou, jako vždy v podobných případech,
finanční možnosti obce a zmíněná diskuse prozatím zůstane jen tříbením argumentů. Je pravda, že
jsme letos poměrně dost investovali do oprav naší techniky a to mimo jiné připomíná, že tato
technika stárne a je třeba počítat s její obměnou. V souvislosti s nadcházející zimou je třeba také
říci, že se nám podařilo poněkud zmírnit adrenalinovou záležitost fungování školní kotelny, kdy
jsme po řadě let opakovaných výtek revizního technika podstatnou část nedostatků odstranili.
Vraťme se do tepla kanceláře obecního úřadu. Blíží se závěr roku a s ním období různých
uzávěrek, bilancí a především přípravy rozpočtu na příští rok. Již jsem na tomto místě psal, jak
přichází obec k penězům. Velmi proto sleduji vývoj příjmů státního rozpočtu a tím potažmo i toho,
kolik z něho zbude pro naši obec. Asi také vidíte, jak se tyto odhady mění ve vyhlášeních našich
politiků a taky jste asi zaznamenali, jak vášnivé diskuse se v příslušných kruzích vedou o tak
zvaném rozpočtovém určení daní, tedy o poměru, jakým se o výnosy daní podělí stát, velká města a
ostatní obce. Pro tuto chvíli tedy počítáme s příjmem obce pro příští rok ve stejné výši jako letos a
bude to zřejmě velmi optimistické očekávání. Rozpočet obce budeme schvalovat na prosincovém
zasedání zastupitelstva.
Upravili jsme také pravidla samotěžby v obecních lesích pro získávání palivového dřeva.
Smyslem je zavést do této oblasti transparentnost a mít na obci trvalý přehled, kdo si co objednal,
kde a kdy dřevo bude těžit a kdy ho bude odvážet z lesa domů. Zároveň jsme zvýšili cenu za
prostorový metr takto získaného dřeva na 350,- Kč s tím, že pokud se bude jednat o dřevo ze zvláště
nepřístupných míst je možné cenu po dohodě snížit.
Další oblast, kde budeme muset, vzhledem ke změněným zákonným podmínkám, přistoupit k
určitým úpravám, je nájemné v obecních bytech. Od letošního roku se již toto nájemné neurčuje
stanovením stropu nájemného, ale jeho výše je výlučně věcí dohody mezi nájemcem a
pronajímatelem. Výše nájemného se má přitom kromě dalších hledisek určovat podle výše tzv. v
místě obvyklé. Budeme proto uzavírat nové nájemní smlouvy se všemi, kdo užívají obecní byty, a
tento proces by měl proběhnout v co nejkratší době a jistě ještě bude předmětem řady diskusí, jak
neformálních, tak předmětem schvalování na zastupitelstvu obce. Nechceme se tím vézt na vlně
všeobecného zdražování všude kolem nás, ale musíme jednat tak, aby obecní majetek přinášel
užitek všem, minimálně pak aby výnosy z něho zajistili alespoň jeho prostou reprodukci. Les je
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potřeba s určitými náklady obnovovat a podobné je to s obecními byty.
V těchto dnech dorazily na bankovní konto naší obce finanční prostředky jako dotace, kterou jsme
obdrželi od středočeského kraje na vybavení obecní knihovny novou technikou. V rámci takto
podpořeného našeho záměru pořídíme do knihovny nové počítače pro internet a datový projektor,
který umožňuje obsah obrazovky počítače velkoplošně zobrazovat na plátno a tak mimo jiné
například promítat filmy z DVD disků. Slibujeme si od toho obohacení činnosti knihovny o různé
besedy, setkání a semináře s možností velkoplošné prezentace různých obrázků, fotografií a filmů.
A právě v souvislosti s uvedením tohoto zařízení do provozu bychom Vás chtěli pozvat na první
takovou besedu o kraji, ve kterém žijeme – Kokořínsku. Přesný termín konání včas sdělíme. S
podzimní dobou ubývá příležitostí setkávat se někde venku, při sportu, na výletech. Věříme, že
právě knihovna by v této době mohla být místem, které nám tuto možnost setkávání při podobných
příležitostech nabídne.
Přeji Vám krásný teplý podzim
Ing. Jan Čermák, starosta obce

Petra má problém
Máme u nás v obci organizaci tělovýchovné jednoty Sokol Nebužely. Říkejme jí zjednodušeně
Petra. Po dlouholetém snažení a za povzbuzování různých místních hecířů se Petře podařilo
dosáhnout toho, že budova zdejší sokolovny byla převedena zpět do vlastnictví místní organizace.
Vyřešilo to mnohé potencionální problémy, kdy hrozilo, že se sokolovna dostane do rukou neznámo
koho a s kdovíjakým záměrem jejího využití. Takže nyní je zase sokolovna Petry a Petra má
problém.
Jistě mnozí dokážete označit stav budovy sokolovny výstižnějšími slovy, než která by snesla tato
tiskovina. Při zábavách rozjaření návštěvníci ledacos nevnímají, ale zkuste si sokolovnu
prohlédnout ve stavu střízlivého vnímání skutečnosti. Vstup, vytápění, stav střechy, zašedlé stěny,
při potřebě mnozí návštěvníci zvažují, zda by nebylo lepší stihnout to domů. Petra jistě nebude
křísit původní náplň činnosti organizace, žádné kruhy, skoky podél či napříč koně nebo dokonce
prostná na značkách v živých obrazech, i když možná zkusit něco z toho s dnešní zdejší populací by
mohla být docela legrace. Ale je mnoho nových forem společenských činností, které může Petra
zastřešovat a pro něž je sokolovna zde ve vsi nepostradatelná.
V dnešní době, je-li investiční záměr, hledá se tzv. dotační titul, nebo naopak. Marně však Petra
hledala v archivech za jaké c.k. dotace naši pradědové sokolovnu postavili. Namísto toho pomalu
objevovala šokující zjištění, že to snad jako místní lidé dali dohromady své prostředky, ochotné
ruce, a jsou i fotografie, kdy ještě naši otcové přistavují brigádně vchdovou část sokolovny.
Co dneska s tím. Zbývá nám Petra po večerech vyplňující žádosti o dotace na všechny světové
strany. A čeká, která dotace vyjde a třese se, že až některá vyjde, nebude mít ona Petra ani na
spoluúčast. Jednu žádost však Petra zatím nepodala. A při jejím realistickém založení se to dá
pochopit. Nestoupla si na nějakou vyvýšeninu na veřejném místě a nezvolala: pojďme, ledacos
zvládneme sami!
Pozorný čtenář si jistě všiml, jak v textu míchám dohromady Petru s Petrou, tedy tělovýchovnou
jednotu s tou pravou Petrou, starostkou Sokola. Mnozí by řekli, že je to jedno a totéž, takže aby se
to nepletlo, budu to dále jen Petry. A Petry v naději, že v každém z nás dřímá alespoň zbytek
sokolíka schopného se nadchnout pro záchranu sokolovny, volají.
Někteří to již slyší. Kdo další ještě uslyší?
Ing. Jan Čermák
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Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nebužely konaného dne
20.9.2011 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. Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Nebužely jak je předložen zpracovatelem v
dodatku č. 1 k plánu společných zařízení a dále souhlasí se změnou katastrální hranice KPÚ v k.ú.
Nebužely s částmi k.ú. Kanina, Velký Újezd a Živonín tak, jak jsou zpracovány v dodatku č.1 .
Mapová část – dodatek č.1 je nedílnou součástí přílohy zápisu.
5. Zastupitelstvo obce Nebužely schvaluje smlouvu o zajištění správy víceúčelové
telekomunikační věže s rozhlednou na Vrátenské hoře, která má být uzavřena mezi Sdružením obcí
Kokořínsko, společností Telefonica Czech Republic, a.s.(dále jen O2) a T- Mobile Czech Republic,
a.s. (dále jen T-Mobile). Zároveň zplnomocňuje předsedkyni správní rady Sdružení paní Hanu
Rašákovou k uzavření předmětné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Nebužely zplnomocňuje Sdružení obcí Kokořínska k výkonu správy
multifunkční věže a pozemků ve vlastnictví Sdružení obcí Kokořínska, na nichž je věž umístěna.
Zastupitelstvo obce Nebužely schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcných břemen na umístění
technologií na pozemku ve vlastnictví Sdružení obcí Kokořínska, které by měly být uzavřeny mezi
Sdružením obcí Kokořínska na straně jedné a společnostmi O2 a T –Mobile CZ na straně druhé.
Zastupitelstvo obce Nebužely schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na umístění
stavby na pozemku ve vlastnictví Sdužení obcí Kokořínska, které by měly být uzavřeny mezi
Sdružením obcí Kokořínska na straně jedné a společnostmi O2 a T – Mobile CZ na straně druhé.
6. Ing. Šachovou členkou finančního výboru
7. Rozpočtové změny č. 1
8. Příspěvek 1 000,- Kč Běhu Kokořínským údolím
9. Úvazek pro neúřednici na obecním úřadě ve výši 0,55
10. Odměny zastupitele p. Nováka ve výši 0 Kč v období od 31.5.2011 do
31.12.2011

Bere na vědomí:
1. Informaci o Veřejně prospěšných pracích
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Základní škola a Mateřská škola Nebužely
Vážení spoluobčané!
Zdá se, že je to nedávno, co jsme zahajovali nový školní rok, ale krásné babí léto přešlo do
sychravého podzimu a my už se chystáme ke čtvrtletnímu bilancování. Podařilo se nám za těch pár
týdnů mnohé:
− prvňáčci, kteří byli zpočátku dost nejistí, se už docela pěkně zapojili do školního režimu
− zúčastnili jsme se sportovního dopoledne, organizovaného mšenskou školou
− navštívili jsme Kadlín a prohlédli si výstavu dýní a dalších výpěstků místních zahrádkářů
− v mladoboleslavském divadle jsme shlédli pohádku o zlobivém Budulínkovi
− starší školáci absolvovali podzimní část dopravní výuky na dopravním hřišti na Mělníku
− ve školce už i ty nejmladší děti zvládají odpoutávání od rodičů a zapojování se do většího
dětského kolektivu
− ostřílení borci školáci většinou neradi opouštěli prázdninové lenošení, ale teď již každý dle
svých možností plní školní povinnosti
− ve škole jsme dětem nabídli zapojení do několika zájmových kroužků
− ve spolupráci s místním Sokolem jsme ve škole umožnili sportování dospělých
− většina rodičů využila nabídky profesionálního fotografa – získat portréty svých dětí v
dárkovém vánočním balíčku
Děkuji našemu zřizovateli, že se podařilo v létě opravit rozpadající se komín a upravit kotelnu tak,
že topnou sezonu máme zabezpečenou. Teď nás ještě čeká rekonstrukce hromosvodů na školce, aby
byl technický stav této budovy vyhovující.
Využívám této příležitosti k poděkování všem pracovnicím školky za nadstandardní zajištění
provozu během léta, děkuji všem zaměstnancům naší ZŠ a MŠ za jejich maximální pracovní
nasazení při přípravě nového školního roku i za jejich současnou vzornou péči o svěřené děti.
Zahájení školního roku
Ke slavnostnímu zahájení nového školního roku 1.září se ve škole sešlo všech 15 letošních žáků,
učitelky pí Kratochvílová, Studničková a Zárybnická, hostem byl starosta p. Čermák, veřejnost
zastupovali četní rodinní příslušníci našich pěti prvňáčků, vzpomněli jsme i na našeho dlouholetého
příznivce p. Kastnera, který už mezi nás bohužel nikdy nepřijde.
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Návštěva v Kadlíně
Pozvání na různé akce do Kadlína nás vždy potěší, ani tentokrát jsme nebyli zklamaní. Děti si se
zájmem prohlédly venkovní expozici starého zemědělského nářadí a strojů, interiér staré kovárny i
bydlení kovářovy rodiny, nejvíc se však líbila výstava výpěstků, zejm. dýní a výtvorů z nich. Viděli
jsme mnoho odrůd jablek, hrušek, keříčky s paprikami, různě narostlé mrkve či brambory –
podobaly se např. srdíčku či madoně s dítětem, aj. Dýně byly v nejrůznějších barvách, tvarech a
velikostech, ta největší vážila 52,5 kg! Děti si při návratu mohly jako dárek vybrat a odnést každý
jednu dýni, kterou doma mohly různě upravit a ozdobit. Ve škole jsme pak z jejich výtvorů měli
zajímavou přehlídku.

Sportovní dopoledne ve Mšeně
Mšenská škola v rámci grantového projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“ zorganizovala 29.9.
nejen pro své žáky, ale i pro děti ze sousedních malotřídek sportovní dopoledne. Na programu byl
nejen atletický trojboj (skok daleký, sprint na 5O metrů, hod kriketovým míčkem), ale i nebodované
zajímavé disciplíny, např. běh v pytlích, přetahování lanem, srážení plechovek, trojnohý běh apod.
Odměnou dětem bylo na místě nejen občerstvení, ale i porovnání svých schopností s více
vrstevníky. Nezúčastnili jsme se celkového vyhodnocení, protože jsme chtěli ještě vidět kadlínskou
výstavu, ale vítězům bylo jejich ocenění předáno později ve škole. Ceny získali: Ivan Rajz, Adriana
Červeňáková, Natálka Procházková. BLAHOPŘEJI!!! Zajímavé dárky však získali všichni
účastníci. Počasí nám velice přálo, celá akce byla velmi zdařilá. Příště pojedeme rádi zas.
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Zájezd do divadla v Mladé Boleslavi
Boleslavské divadlo, kam velice rádi jezdíme, uvádělo 3. října pohádkový příběh se zpěvy
Budulínek Mandelinka. Jeli tam jak školáci, tak i skoro všechny děti ze školky. Děti přišly pěkně
slavnostně ustrojené a naladěné, náladu nám nepokazilo ani to, že jsme se museli ve škole trochu
učit, na divadlo jsme se těšili a zklamáni jsme nebyli. Pěkným správným chováním jsme dokázali,
že si zasloužíme jet i někdy příště.

Zájmové kroužky
Chovatelský kroužek, vedený pí Zárybnickou, již několik let pečuje o rybičky, hlodavce i opeřence,
děti se každodenně musí věnovat jak vlastní výuce, tak starání se o svěřené živé tvory, a to je velká
zkušenost pro jejich další budoucí život.
Kroužek dovedných rukou vede i letos pí Vronová z Jenichova. Jsou přihlášeni všichni mladší žáci,
kteří chtějí dokázat, že jejich prstíky jsou dostatečně šikovné, aby vytvářeli zajímavé předměty.
Dramatický kroužek, který vede pí Kratochvílová, se schází nepravidelně dle potřeby, kromě
současných školáků jsou zapojeni i zájemci z řad našich bývalých žáků.
Sportovní vyžití nabízí dětem oddíl fotbalistů, pod vedením p. Pavla Nováka se k pravidelným
tréninkům a zápasům scházejí chlapci i dívky, co jsou školou povinní.
Bruslení
Každoročně se naši školáci i odvážní předškoláci v rámci výuky tělocviku zúčastňují kurzu bruslení
na Zimním stadionu Mělník. Ani letos nevynecháme, a proto každé listopadové a prosincové úterý
hned po obědě tam budeme jezdit.
Pohybové aktivity pro veřejnost
Ve spolupráci s vedením místního Sokola se ve škole každý čtvrtek začali pravidelně scházet
zájemci o cvičení populární ZUMBY. Protože však řady cvičenců, resp. cvičenek se rozrostly, byla
ZUMBA přesunuta do sokolovny.
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Další cvičení, které probíhá ve škole pravidelně v pondělní podvečery, je zacíleno víc na seniorské
kategorie, v programu má zejména různé uvolňovací a protahovací cviky.
Sběrové aktivity
Aktuálně ve škole probíhá podzimní kolo sběru starého papíru. Má-li ještě někdo možnost a chuť
přispět (např. pevně svázané noviny, časopisy, letáky apod.), neodmítneme. Víčka od plastových
lahví vybíráme průběžně po celý rok. Výtěžek z těchto sběrů slouží zpětně dětem při dalším
vzdělávacím procesu.
Sběr vybitých baterií je bezúplatný, vychováváme tím děti k větší ochraně životního prostředí.
Tentýž důvod nás vedl k instalování boxu na odkládání vyprázdněných kazet od tonerů či barev do
tiskáren.
Eva Studničková, ředitelka ZŠ a MŠ Nebužely

Naše Škola
Tak už je to tady! Od 1 září je můj syn žákem zdejší základní školy. A jako každý starostlivý
rodič, zajímal jsem se o názor psychologa na úroveň výuky v malotřídních školách. Dle jeho názoru
vždy nejvíce záleží na konkrétních osobách, které děti vyučují. A tak se svým synem denně
probíráme, jak to vlastně ve zdejší škole chodí. Zatím jsem u něj nenarazil na žádný špatný
zážitek, který by jeho dosavadní návštěvu školy poznamenal. Jedinou "závažnou" stížností je prý
to, že jsou příliš krátké přestávky na zábavu a dlouho se učí. A tak jsem moc rád, že můj syn nemusí
brzo vstávat, daleko a složitě dojíždět, že bez problémů zvládl přechod ze zdejší školky do školy
a že zdejší paní učitelky jsou právě Ty správné a nej......
Lukáš Schneider
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Štafetový start oslav 150. výročí Sokola
Vyvrcholením oslav 150. výročí založení Sokola se v roce 2012 stane XV.
Všesokolský slet. Ale již nyní, na začátku podzimu roku 2011 dostali nejen
všichni sokolové, ale celá republika pozvání být tomuto nejdůstojnějšímu
zakončení oslav přítomni. A to ať již aktivně na ploše stadionu, tak i pasivně
jako diváci hromadných vystoupení na sletu. Pozvala je k tomu předsletová
štafeta, která se běžela po celé republice i z blízkého zahraničí. Sokolská sletová
štafeta protnula ve dnech 23.–25. září 2011 Českou republiku. „Předpokládali jsme účast asi 4 000
kurýrů ze 400 sokolských jednot, kteří nesli štafetové kolíky a sletová poselství ze sídel 42 žup za
jediný víkend do Prahy”, uvedl hlavní organizátor štafety bratr Zdeněk Lauschmann. Celkem 15
hlavních tras letos měřilo 2 389 km a kurýři běželi a jeli i po 85 župních přípojkách v délce 1 713
km. Celková délka trasy štafety tedy měřila 4 102 km. Zúčastnily se i sokolské jednoty ze zahraničí
– Slovenska (2), Německa, Švýcarska, američtí sokolové symbolicky poslali sletové poselství. ČOS
štafetu po vzoru svých předků v novodobé historii uspořádala už v roce 2005, tehdy byl model
opačný – sletová poselství putovala z Prahy do sídel žup (poprvé se tzv. „rozestavný běh” pořádal v
roce 1919 a do roku 1947 se konal čtyřikrát; v roce 1937 se do něj zapojilo rekordních 120 000
osob, které proběhly trasu v délce 16 000 km). Do Tyršova domu dorazila jedna skupina historickou
tramvají z Hostivaře, další dvě skupiny připluly po Vltavě na lodích a poslední houf přišel od
Hradčanské přes Klárov a Kampu. Čekání na doběh štafet divákům zpříjemnil pestrý program. V
něm vystoupili také Vycpálkovci a jejich muzika Rozmarýnek. Soubor se chystá oslavit výročí 65
let svého trvání - vznikl v roce 1947 v Praze a v současnosti působí v rámci České obce sokolské.
Vystoupily zde také gymnastky ze Sokola Vinohrady a Věrná garda předvedla část sletové skladby.
Celý program na nádvoří se přihlížejícím divákům líbil a dávali to na vědomí nadšeným potleskem.
Uspořádat akci tohoto rozsahu v době, kdy se Sokol stejně jako ostatní sportovní organizace potýká
s velkými finančními problémy, nebylo jednoduché. Štafeta se rozběhla díky obrovskému nadšení a
nasazení dobrovolníků a symbolicky odstartovala oslavy 150. výročí vzniku organizované tělesné
výchovy.
Nebuželská jednota se štafety táké zúčastnila a měla dokonce dvě zajímavosti.Náš štafetový
kolík a originální poselství, které vyrobily děti ze základní školy bylo vystaveno v Tyršově
domě v Praze.
účastníci štafety, v pozadí velmi zajímavý plakát ze
sletu v roce 1920
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Putovní kontejner
V úterý 8. 11. 2011 a ve středu 9.11.2011 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!
Umístění kontejneru a jeho otevírací doba bude vyhlášena místním rozhlasem a vyvěšena na
obecních vývěskách.

Vítání občánků 25.10.2011

Byli jsme gratulovat
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Upozorňujeme občany,
že pokud budou po dobu padání sněhu překážet svými vozidly na veřejných prostranstvích,
nebudou tato prostranství udržována !

Redakce
Ing. Jan Čermák, Mgr. 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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