Slovo starosty
Milí spoluobčané,
chtěl bych mít také prázdniny. Ten zdánlivě nekonečný časoprostor plný volnosti a nevšedních
dnů. Ale vím, že toto jsem si odbyl již kdysi dávno a tedy každé ráno hezky do úřadu. I zde ale nyní
prožíváme nevšední dny.
Dohodou o rozvázání pracovního poměru skončila s prací na obecním úřadě paní Smolíková.
Obec proto podle Zákona o úřednících vyhlásila veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice
úředník územně samosprávního celku, účetní a hospodář. Přihlásilo se pět uchazeček, pro výběr
nejvhodnější kandidátky jsme jmenovali výběrovou komisi ve složení Ing. Jáchymstálová, Ing.
Protiva a paní Kinzlová. Komise na svém prvním zasedání stanovila kriteria pro hodnocení
jednotlivých uchazeček a kontrolovala, zda přihlášky obsahují všechny náležitosti a data
požadovaná zákonem (jak jsem se doslechl, někteří členové požadovali pro druhé kolo vizualizaci
těchto dat, ale předsedkyně komise prý tvrdě zasáhla proti a zůstalo tedy u dat na papíře). Ve
druhém kole komise hodnotila jednotlivé přihlášené podle zvolených kriterií a nakonec doporučila
k přijetí na obsazovanou pozici paní Kamilu Bartošovou, se kterou jsme poté dne 7.července
uzavřeli pracovní poměr. Dokumentace k výběrovému řízení je uložena na obecním úřadě.
Máme tedy na obecním úřadě novou tvář, která nastupuje s chutí do nové práce a odhodláním
zvládnout tuto novou výzvu. Popřejme jí v nové práci úspěch, protože pokud se dostaví, je to
významné nejen pro ni osobně ale pro nás všechny, neboť ona kromě správy různých pro občany
běžně neviditelných agend je i výraznou představitelkou obecního úřadu a spoluvytváří jeho obraz
nejen před našimi občany, ale i před různými úřady, které nás kontrolují, dozorují a všelijak o nás
pečují.
Že máme školu od jara nově vybavenou moderní didaktickou technikou jste všichni mohli vidět
na dnech otevřených dveří, které škola pořádala, bohužel málokdo do nich vstoupil. Před nedávnem
nám byla na základě naší žádosti schválena dotace na nové vybavení knihovny – jedná se o nové
počítače pro internetové místo, datový projektor a regál pro knihy. A minulý týden jsme
podepisovali smlouvu o přijetí dotace na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vily
Nadace. Zároveň připravujeme výzvu na přihlášení do výběrového řízení na zpracování nového
územního plánu obce. Máme zpracován projekt a několik nabídek firem na rekonstrukci ulice u
Solařů a připravuje se žádost na získání dotace na tuto akci. V úvodu jsem zmínil představu
prázdnin jako prostoru s koncem v nedohlednu, ale pro nás je na obzoru jejich konec už velmi
zřetelný, neboť musíme stihnout opravit komín u kotelny, dát do pořádku hromosvod na budově
školky a především připravit školku na větší počet žáčků – postýlky, šatny apod.
S podzimem bychom chtěli zavést také některé změny v rozvržení úředních hodin na obecním
úřadě a dále se zaměřit na zlepšení dosavadních a hledání nových forem účasti našich spoluobčanů
na projednávání a spoluúčasti při řešení nejrůznějších obecních záležitostí. Pro to jako první krok
vidíme zlepšení informovanosti o dění v obci, protože nejhorší je, když člověk slyší: já bych přišel,
přišla, já bych pomohl, pomohla ale já o tom nevěděl, la. Věřím, že k informování a v této době i
k lehkému pobavení poslouží i toto číslo našeho zpravodaje.
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Znovu se vracím ke slovu prázdniny. Užívejme si jich, bavme se, rekreujme se, anténujme se,
kamaráďme se, choďme na schůze zastupitelstva obce a těšme se zase na školu!
Ing. Jan Čermák
starosta obce

Fotbal snů
V sobotu 16.července se na místním hřišti uskutečnilo fotbalové utkání „starých gard“ Nebužel a
Cítova. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít nutkání psát komentář k takovéto příležitosti, však
stále jsem v úžasu z tohoto zážitku a toto mi umožňuje stále si ho prohlubovat. Snad mi tedy čtenáři
prominou chabou odbornost mého pohledu a že si všímám spíš jiných věcí, než by se od komentáře
fotbalového utkání dalo očekávat.
Při zahájení utkání jsem popřál našemu týmu vítězství, cítovským pak aby měli více ze hry. Zápas
začal brzkým vedením našich, což navodilo uvolněnou atmosféru a člověk mohl bez nervozity
sledovat hru a fotbalové kousky hráčů. Pak skórovali také soupeři, ale to se jim dalo přát, aby jejich
očekávaná prohra nebyla tak krutá. Bylo se opravdu na co dívat. Hrálo se s nasazením, odhodláním,
ale i s pocitem, že jde především o hru – a o to, vydržet se silami až do konce. Utkání řídil
s elegancí anglického gentlemana v dlouhých kalhotách pan Hráček a vůbec nevadilo, že si údajně
doma zapomněl žluté i červené karty. Nebylo je potřeba, fauly prakticky nebyly, občasné jejich
písknutí, řekl bych, bylo jen proto, aby si hráči mohli vydechnout. Nicméně dech postupem času
docházel, góly v naší síti bohužel přibývaly. Až se zdálo, že se schyluje k „výprasku“. Mám rád
zdánlivě bezvýchodné situace, kdy se otevírá prostor pro netradiční řešení. Na hřišti se náhle
objevily dva červené dresy s čísly 1 a 12 s „náplní“, která zjevně neodpovídala jejich velikostem.
Jako by jacísi rarášci vstoupili do hry. To ale pan Bláha, režisér zápasu, vypustil na hřiště sestry
Podráské a toto afrodiziakum způsobilo, že naši udýchaní starší dorostenci náhle ožili. Skóre zápasu
se začínalo vylepšovat.
Je pár minut do konce, stav 5:4 pro Cítov. V této situaci použil svoji nejmocnější zbraň, jak ovlivnit
zápas, rozhodčí. Nařídil penaltu (řekněme pravdu, přece jen do hospody chodí v Nebuželích a ne
v Cítově). Tehdy by prohrávající tým postavil k míči dělostřelce. Nikoliv však Nebuželáci. Snad
aby zmírnili krutost verdiktu rozhodčího, nasadili proti soupeřově brankáři, který díky své postavě
vyplňoval velkou část brány, křehké stvoření v dresu č. 1 v podobě Věrušky Podráské. Ďábelské
řešení. Nevím, zda v té chvíli Věrušce proběhla hlavou vzpomínka na finále mistrovství světa
v Bělehradě, kdy v podobné situaci Antonín Panenka skvělým dloubákem, který od té doby patří
k světovému fotbalovému dědictví, přehodil brankáře. Pamatovat si to Věruška nemůže, ale jistě
zafungoval efekt živé tradice českého fotbalu, která, když je potřeba, jakýmsi vtělením vstoupí do
hráče, na němž v dané chvíli všechno záleží. A tak způsobem nikoliv nepodobným geniálnímu
Panenkově kopu tato dívčina poslala míč za rozložitá záda brankářova. Zápas tak skončil jak měl,
přátelským 5:5.
Nejen místní svobodní mládenci, ale i starší fotbaloví bardi si teď jistě pochvalují, jaké to u nás
máme panenky.
Všem aktérům tohoto velmi příjemného odpoledne bych chtěl poděkovat za skvělý sportovní i
společenský zážitek.
Ing. Jan Čermák
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Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nebužely, konaného dne
24.5.2011 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
v Nebuželích
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje: 1. Program zasedání
2. Závěrečný účet obce za rok 2009
3. Závěrečný účet obce za rok 2010
4. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
5. Rozšíření kapacity školky
6. Příspěvek na mzdy škole ve výši 228 tisíc Kč
7. a) Pořízení územního plánu obce
b) Podání žádosti o pořízení územního plánu
c) Starostu pro spolupráci při pořizování ÚP
8. Cena za pronájem pozemku se nemění
9. Směnu pozemků – obec, p. Zárybnický
Bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebužely za rok 2010

Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nebužely konaného dne
19.7.2011 od 19,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
v Nebuželích

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje: 1. Program zasedání
2. Přijetí dotace na knihovnu ve výši 47 500,- Kč
3. Darovací smlouvu Obec Nebužely –FK Nebužely
4. Bezúročnou půjčku pro SOK autobusy ve výši 50 000,- Kč
5. Snížení pracovního úvazku neúřednice na 0,5
Bere na vědomí:
1. Žádost M. Polívkové o odpuštění poplatků za hrob
2. Informaci o smlouvě o společné správě věže na Vrátenské hoře
3. Informaci o dotaci na zajištění bydlení pro azylanty
4. Informaci o akciích VKM
Ukládá:
1. Starostovi zjistit technický stav budovy Nadace pro možnost poskytnout ji
pro bydení
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ZE ŽIVOTA OBCE
Čarodějnice

Svátek matek

Dětský den

4

Základní škola a Mateřská škola Nebužely
Vážení spoluobčané, prázdniny jsou nyní sice v plném proudu, děti si užívají volna – koupání,
sportování, domácí pomoc či pouhé lenošení, aby nabraly sil do budoucího školního roku, tak jako
dospělí o dovolených, přesto si dovolím v několika ohlédnutích vrátit se zpět do uplynulého období.

Nocování ve školce a loučení s předškoláky
Naši školku navštěvovalo devět předškoláků, většinou byli docela odvážní a šikovní, proto jsme pro
rozloučení se školkou zvolili netradiční a náročnou formu – přenocovat bez rodičů ve školce. Padlo
to na poslední červnové úterý. V podvečer jsme nejprve uspořádali bojovou hru a stezku odvahy
směrem ke střelnici, následovalo hledání pirátského pokladu na školní zahradě, diskotéka a opékání
buřtíků, a když se začalo stmívat, tak se pořádně umýt, šup do pyžámek a na lehátka, vyslechnout
poslední pohádku toho dne a zavírat očka. Na některé děti přeci jen trochu dolehla úzkost
z nepřítomnosti rodičů, ale díky mateřskému přístupu všech velkých opatrovnic celá noc proběhla
v klidu.
Za zdar celé akce patří velké poděkování jak vzorným dětem, tak především všem pracovnicím
školky, které všechno bezvadně nachystaly, ale rovněž i našim bývalým žákyním Lucii a Anežce,
které s přípravami i realizací nádherně pomáhaly.
Vyvrcholením byla pak besídka na rozloučenou posledního června – předškoláci předvedli
přítomným rodičům a prarodičům pásmo veršů, písní a scének, byli oceněni za různé celoroční
soutěže, dostali absolventské šerpy, upomínkové předměty a knížky, aby si i po letech mohli na
nebuželskou školku zavzpomínat.

Ukončení školního roku v ZŠ
Tradičně končí školní rok 30. června, ani letošek nebyl výjimkou. Poslední den ve škole je slavnost,
což ještě podtrhuje přítomnost hostů, proto i žáci byli většinou slavnostně ustrojeni a s rozechvěním
a kytičkou či drobným dárkem v ruce jako poděkování učitelkám očekávali zhodnocení své roční
práce ve škole. Po vyhodnocení celoročních soutěží ve sběru papíru a plastových víček a rozdání
odměn a dárků nastoupili páťáci k slavnostnímu dekorování. Dostali šerpy absolventů naší školy,
své třídní učitelce se slovy díků předali i vlastnoručně vyrobené upomínkové předměty a s celou
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školou se loučili krásnými verši. Jistě netřeba dodávat, že se v mnohém oku zaleskla slzička dojetí:
V první třídě začali jsme,
v páté všechno končí.
Vzpomínky, ty neztratí se,
dál to bude horší.
Budete nám chybět moc
a my budem vzpomínat na vás.
Budeme vás někdy prosit o pomoc,
tak nezapomeňte na nás.
A pak když už každý dostal to své vysvědčení, tak se jím šel pochlubit do školky i do jídelny a po
brzkém obědě se většina dětí rozprchla na prázdniny. Jen páťáci se ne a ne rozejít, drželo je
pohromadě vědomí, že takto jsou pospolu naposledy – tvořili dobrou partu!

Den otevřených dveří ve škole
Poslední červnový pátek a sobotu jsme ve škole zorganizovali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Kdo
přišel, mohl si zalistovat ve školní kronice, prohlédnout si dětské výtvarné práce či současné
učebnice a pomůcky, s kterými ve škole s dětmi pracujeme, přehlédnout výsledky činnosti
chovatelského kroužku i ukázky práce kroužku dovedných rukou, hlavně však nově zřízenou
interaktivní učebnu (za evropské peníze pořízenou tabuli s projektorem, žákovská počítačová
pracoviště), kde se promítaly ukázky z několika posledních akcí.

Děti a varhany
V pátek 17.června se hned po ránu žáci školy i velké děti ze školky sešli u katolického kostela, aby
se zúčastnili výchovného varhanního koncertu. Po krátké instruktáži jsme vešli za zvuku varhan
dovnitř a usadili se v lavicích (mnozí tam byli poprvé, už tato skutečnost byla silným zážitkem), pak
následovalo zajímavé vyprávění pana varhaníka o historii, stavbě a využití tohoto hudebního
nástroje, proložené ukázkami hry na varhany, na závěr jsme mohli vystoupat po úzkých příkrých
schodech až na kúr a prohlédnout si zdejší varhany hodně zblízka. Moc se nám to líbilo.

Celodenní výlet do Liberce
Úterý 14.6. bylo příjemné výletní počasí, když se školka i škola vypravila do Liberce. Pro malé děti
jsou nejvděčnějším objektem pozorování zvířátka, proto školka zamířila do ZOO. Krásně si vše
prohlédly, ani jim moc nevadilo, že trochu zmokly. Pro školáky jsme zvolili návštěvu IQ parku
v zábavním centru BABYLON. Žáci měli možnost sestavovat některé hlavolamy, pochopit princip
dojení (že to není jen tahat struky) a na modelu si to sami vyzkoušet, pozorovat zdánlivé optické
klamy či zauvažovat nad některými zdánlivými nesmysly. Také navštívili vodní ráj v Aquacentru
s jeho bazény, skluzavkami či tobogány. I velkým dětem se výlet líbil. Tady patří naše díky podniku
ČSAD Mělník za sponzorské zajištění autobusu.

6

DEN ZEMĚ,
který je 22. dubna, si školáci připomněli účastí na dvou akcích. 19.4. jsme přijali pozvání do
Kadlína na jejich tradiční SÁZENÍ BRAMBOR, kde na návrší Hradišť si každý mohl nejen
vlastnoručně vyzkoušet kladení brambor do vyoraných řádek, ochutnat pečené brambory či další
bramborové speciality, prohlédnout přichystané exponáty, ale taky se podívat na krajinu z rozhledny
nebo navštívit místní muzeum v centru vsi.

Na druhou akci nás pozvali pracovníci z CHKO Kokořínsko – bylo to hned následující den
slavnostní otvírání nově vybudované naučné stezky BEŠKOVSKÝ LES, nacházející se nedaleko
hradu Houska. Po úvodních projevech a přestřižení pásky jsme si prošli všechna zastavení
s komentářem zkušené pracovnice CHKO, žáci po cestě vyplňovali pracovní list s úkoly
vztahujícími se k právě procházenému místu, např. proč na jednom místě roste tolik mladých
semenáčků, jakou funkci pro les má mrtvé dřevo nebo k čemu slouží křovinatý okraj lesa apod. Na
závěr padlo několik kontrolních otázek, správné odpovědi byly oceněny, všichni dostali drobné
upomínky, využili nabízené možnosti občerstvení a přešli jsme k poslednímu stanovišti, což bylo
setkání s ornitology. Vyprávěli nám o své práci v terénu, o významu kroužkování, ukázali několik
právě odchycených ptáků, pozorovali jsme, jak opatrně a bezpečně byli ptáčci okroužkováni a hned
zas vypouštěni do volné přírody. Byli jsme z celé akce nadšeni!

v

Práce chovatelského kroužku
Zájemci pod vedením pí Zárybnické se celý rok pečlivě starali o živé školní exponáty, úspěšně se
daří odchovávat mláďata, vyvrcholením práce kroužku bylo uspořádání březnové chovatelské
prodejní výstavy ve školní tělocvičně, spojené s nabídkou doplňkového prodeje některých
chovatelských a pěstitelských potřeb.

Práce kroužku dovedných rukou
Na podzim se děti scházely k činnosti pod vedením pí Jiranové a Vronové, své výrobky si většinou
nechávaly jako dárky pro své nejbližší, vánoční svícínky byly nabídnuty veřejnosti při mikulášské
besídce. Po zimní přestávce kroužek v obměněném složení dětí a vedený pí Vronovou ve své práci
pokračoval, přehlídka jejich tvorby byla k vidění na Dni otevřených dveří ve škole.
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Činnost dramatického kroužku
Tento kroužek vedený pí Chodilovou přichystal několik kulturních vystoupení pro nebuželskou
veřejnost, žáci vystoupili i na Seniorském odpoledni ve Vysoké Libni, dlouhou pohádku DOKTOR
BOLÍTO předvedli nejen nám ve škole, maminkám v sokolovně k oslavě jejich svátku, ale speciální
představení bylo i pro klienty o.s. Zahrada.

Chystané změny v personálním zabezpečení pro budoucí školní rok
V MŠ zůstává vedoucí učitelkou p. Ivana Binderová, nově nastoupí na zkrácený úvazek p. Lenka
Kloučková a dětem se bude více věnovat i p. Věra Podráská. Ze školy odchází p. Božena
Chodilová, třídní učitelkou u starších žáků zůstává p. Lenka Zárybnická, u mladších dětí p. Eva
Studničková a na zkrácený úvazek přijde i p. Eliška Kratochvílová. Zajištění provozu ve školní
jídelně, vytápění a úklidu v obou budovách se nemění.
Všem, kdo opouštějí své dosavadní pracovní pozice, děkuji mnohokrát za jejich obětavou práci,
nově nastupujícím přeji hodně zdaru a pedagogického optimismu v nelehké práci s mládeží.
Děkuji vedoucím kroužků za jejich obětavou práci s dětmi, rovněž i dalším zaměstnancům školy i
školky, neboť někdy i na úkor vlastního volna a s maximálním nasazením zajišťovali bezvadný
provoz celého zařízení. Mé zvláštní poděkování patří všem učitelkám i kuchařkám ve školce za
inovativní plnění pracovních povinností a maximální pochopení potřeb naší organizace.
A dovolím si využít této příležitosti, abych poděkovala našemu zřizovateli, zastupitelům, že se snaží
pomoci nám překlenout současné nelehké období. Přeji všem pohodové krásné léto a načerpání
nových sil do budoucna!
Eva Studničková, ředitelka ZŠ a MŠ Nebužely

Myslivci sázeli stromky
Nejen kácení, ale i obnova lesů je potřeba. A tak členové Mysliveckého sdružení Nebužely jednu
dubnovou sobotu vysadili v lokalitě Vranova a Rážkova rokle přes 500 stromků – buků, dubů,
javorů, břízy a jeřabin. Stromky zajistil obecní úřad Nebužely.
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INFORMACE
OTRÁVENÝ RYBNÍK
Ve vodní nádrži v obci Nebužely došlo k hromadnému úhynu ryb. Rozborem vody z této nádrže
Státním veterinárním ústavem Praha bylo zjištěno, že voda je znečištěna saponáty a amoniakem.
V této souvislosti vyzýváme naše občany, aby se vyvarovali používání saponátových prostředků pro
mytí aut, úklid, praní prádla, pokud není zajištěn bezpečný odtok splašků do kanalizace a aby
zamezili únikům tekutin z hnojišť a chlévů. Pokud se výskyt těchto látek v povrchové vodě bude
opakovat, budeme muset nechat zjistit zdroj tohoto znečištění a s původcem znečistění zahájit
správní řízení ve smyslu příslušných zákonů.

CVIČENÍ PRO STARŠÍ
Od října povede paní E. Kratochvílová cvičení pro starší ženy. Cvičit budeme 1x týdně v tělocvičně
základní školy. Zájemkyně, hlaste se na obecním úřadě nebo přímo u p. E. Kratochvílové.

ZUMBA VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 8.9.2011 od 18.00 hodin začínáme v tělocvičně ZŠ cvičit ZUMBU.
Cvičitelé: Blanka Smolčáková a Jirka Zeman.
Cvičit budeme každý čtvrtek v 18.00 hodin, s sebou vezměte boty na cvičení.
Cena 45,- Kč členové Sokola, 65,- Kč ostatní.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE.

KOMÍNY
Jak jsme již dříve upozorňovali, v letošním roce by měli všichni občané nechat zrevidovat komíny
svých domů. Během měsíce srpna po dohodě s panem kominíkem Jiřím Bláhou nabídneme našim
občanům termíny, kdy by bylo možné si revizi komínů objednat. V této souvislosti upozorňujeme,
že podobné služby nabízejí i kominíci, kteří nemají příslušnou licenci. Potvrzení, které o „revizi“
poskytují, nemá pak právní relevanci. Je důležité, aby zpráva o provedené kontrole komínu
obsahovala číslo osvědčení odborné způsobilosti kontrolující osoby, její IČO, razítko a podpis.
Obvyklá cena této revize je cca 500,- Kč.
Pozor na nepoctivce využívající situace.

POZVÁNKA
FK Nebužely zve všechny občany na celodenní turnaj mužů, který se koná v sobotu 6.8.2011
od 9.30 hodin na místním fotbalovém hřišti.
Účastní se ho mužstva: FK Nebužely, Stará garda Nebužely, Sokol Střezivojice a TJ Sokol Všetaty.
Po ukončení posledního zápasu, cca v 17.00 hodin bude hrát k poslechu živá muzika.
Celodenní vstup 20,-. Kč.
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Česká obec sokolská a Tělocvičná jednota SOKOL v Nebuželích
zve všechny občany na

slavnostní předání štafetového kolíku.
Štafeta proběhne v neděli 25. září 2011 před místní sokolovnou u příležitosti Všesokolského sletu,
který se bude konat příští rok. Štafeta za mělnickou část Župy Barákovy vyráží ze Mšena a končí
v Praze.
Štafeta spočívá v tom, že z každé ze 42 žup bude vyslán jeden dutý štafetový kolík se stuhou, kde
v dutině bude umístěno poselství župy všesokolskému sletu. Štafetový kolík za naši obec vyrobí
děti ze základní školy. Dovezené kolíky zůstanou v Praze až do září 2012, budou vystaveny
v prostorách Tyršova domu, aby si je mohli prohlédnout všichni účastníci všesokolského sletu,
popř. veřejnost.
Zveme všechny, kteří si chtějí připomenout historii sokola a sokolských sletů na tuto slavnostní
událost.

Tělocvičná jednota oznamuje,
že nebuželská sokolovna byla dne 24.6.2011 zapsána na list vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL
v Nebuželích.
Tento zápis znamená, že sokolovna konečně patří do majetku nebuželských sokolů o což se
usilovalo mnoho let.
Vlastnit budovu znamená velký závazek, je před námi složitý úkol zajistit finance na opravy a
údržbu i běžný provoz.
Sokolovna a přilehlý areál slouží všem občanům, jsme velice rádi, že se využívá a doufáme, že se
podaří všechny plány na jeho obnovu a bude stále sloužit i pro další generace.
Ing. Petra Jáchymstálová

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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