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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
v běhu dní aktuální události překrývají události
nové a co se před pár týdny zdálo jako
veledůležité, o tom dnes člověk pochybuje, zda
se k tomu vůbec vracet. Přesto jenom jeden
postřeh k dávným již volbám. Kdo sleduje dění
v politice ví, jak mnohdy dramatické a vypjaté
bylo dění kolem vzniku nových zastupitelstev a
jsem rád, že můžu říci, že u nás v obci to bylo
tak jako mnohde jinde a tedy normální.
Nevím, kolik dnů hájení novému zastupitelstvu
spoluobčané poskytnou, ale běh věcí v obci nám
neposkytl ani den. I když věcí k řešení je stále
dost, nechtěl bych hned na začátku své práce v
obci upadnout k čistě technicistním přístupům,
ale stále mít na paměti to, na co by podle mého
měl starosta dbát.
-Podporovat iniciativu lidí, nebát se jí. Starosta
musí nasávat nápady, které mu občané přinesou,
a ty dobré a prospěšné podpořit. Život obce je
natolik různorodý, že ho ani ten nejaktivnější
starosta nemůže úplně uchopit, ale může
podporovat tvůrčího a podnikatelského ducha
obyvatel.
-Podporovat spolkový život. Obec musí ve svém
rozpočtu najít peníze na podporu hlavně
mládežnických a seniorských aktivit. Základem
činnosti všech spolků je komunikace mezi lidmi,
navazování vztahů a vyjasňování problémů, i
těch obecných. Členové spolků tvoří kolektivní
mínění obce a jejich představitelé mohou včas
upozornit na to, co je v obci špatně.
-Kde to lze, pomáhat lidem. Někdy je opravdu
těžké najít hranici, kdy si lidé mohou za své
problémy sami a kdy se do nich dostanou nikoli
vlastním přičiněním. Trvale hledat v každém
lidském osudu tuto hranici je úkolem starosty a
tam, kde starosta pomoci může, je pomoc jeho
povinností.

-Pracovat s informacemi - i článek na obecní
vývěsce vysvětlující činnost zastupitelstva je
lepší než nic. Využívejme tedy obecní zpravodaj
a další informační možnosti, abychom o své
práci informovali naše občany. Pro práci
zastupitelstva je neocenitelnou výhodou dobře
fungující obecní úřad, kdy se plně můžeme
věnovat věcem samosprávy a opřít se přitom
profesionální podporu všech zaměstnanců obce
a obecního úřadu. Představit plány nového
zastupitelstva a opustit tak rovinu proklamací
směrem ke konkrétním představám o fungování
a rozvoji obce bychom chtěli v příštím čísle
zpravodaje. Pro tuto chvíli bych chtěl spolu s
novým zastupitelstvem Vám všem popřát klidný
zbytek roku, radostné Vánoce a příjemné prožití
všech radovánek, které k tomuto období patří,
úspěšný a optimistický start do nového roku.

Ing. Jan Čermák
starosta obce
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Sníh a ten sníh....
Letošní zima nás svým razantním nástupem prověřila opravdu důkladně. Po stránce technické i v
tom, jak jsme připraveni snášet úskalí zimy psychicky.
Kdo z Vás měl možnost vidět situaci v okolních vesnicích, na Mělníku či v Praze, potvrdí, že u nás
máme komunikace ošetřené nadstandardně.Vznikají samozřejmě kolizní situace, spory co je či není
veřejné prostranství, kdo má kde sníh odklízet, ale jde nám o občany a tak s technikou zajíždíme i
tam, kde jde o pozemek někoho jiného – např. kolem pošty. Přitom sníh třeba nahrneme někam, kde
zase překáží a je mela. Musíme si ale uvědomit, že takový příval sněhu, jaký jsme obdrželi na
začátku prosince, není v našich podmínkách zcela běžný. Obecními prostředky ošetřujeme veřejné
komunikace v obci, chodníky, okolí autobusových zastávek, přístupové cesty do školy, školky a ke
zdravotnímu středisku. Pokud jsou volné parkovací plochy, odhrnujeme sníh i odtamtud. Může se
stát, že sníh při pluhování nahrneme i před Vaše vjezdy, ale zde už opravdu záleží na pochopení nás
všech, že opravdu nezbývá, než se chopit lopaty a nehledat v tom nedbalost našich zaměstnanců.
Jsou zkrátka situace – a sněhová nadílka je právě jednou z nich, kdy musíme fungovat jako
společenství, kdy každý v rámci možností pomůže nebo alespoň má pochopení, že vše nelze
zvládnout hned.
Přeji našim spoluobčanům vánoce pod sněhem, chodníky a komunikace však upravené, což se nám
společně určitě podaří.

Ing. J. Čermák
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Historie Vánoc
Vánoce (období od 25.12.do první neděle po 6.lednu) jsou nejoblíbenější tradicí.
První oslava Vánoc se konala již roku 336 v Římě. Vánoce předchází čtyřtýdenní Advent –doba
čekání a příprav. V našich zemích se na oslavu Vánoc nejprve stavěly Jesličky. Poprvé roku 1560,
kdy byly postaveny v Kostele sv. Klimenta v Praze.
Tradice zdobení vánočního stromku k nám přišla z Německa. První byl ozdoben v roce 1812 v
Libeňském zámečku. Tento zvyk se velmi rychle rozšířil nejprve mezi pražskou smetánku, do
měšťanských domů a postupně později i do obyčejných domácností, do všech stavení. Na vesnici,
kde v sednici nebylo tolik místa, se malý ozdobený stromek zavěšoval nad stůl. Zdobení stromečku
se stalo hlavním symbolem Vánoc pro každou rodinu a nechybí snad v žádné domácnosti.
Umělý vánoční stromeček je velmi praktický, živý vánoční stromek však udělá Vánoce krásně
voňavé a při dobrém ošetřování vydrží po celé vánoční období.Nejčastějšími vánočními stromky
jsou smrky, borovice a jedle. V současné době většina prodávaných stromků na stáncích pochází z
plantáží. Mají lepší vzrůst a jejich jehličí po uříznutí na stromku déle vydrží. I tak by měl stromek
co nejdéle zůstat v chladu.

Jak udržet vánoční stromek co nejdéle svěží
Pokud preferujeme živý vánoční stromek, musíme věnovat velkou pozornost tomu, jaký stromek
kupujeme. Stromek by měl být svěží – neovadlý.
Zkontrolujte také stav a barvu jehličí, zda není viditelně seschlé či nějak netradičně zbarvené. V
žádném případě nesmí opadávat. Stromek by také neměl silněji ronit pryskyřici. Větve musí volně
splývat do prostoru, nesmí být deformovány dopravou nebo skladováním. Postavte stromek do
chladné místnosti do nádoby s vodou. Před tím mu seřízněte kmínek asi o dva centimetry. Při
teplotách okolo nuly není nutné dávat stromek do vody.
Kupujte stromek s kmínkem, který nebudete muset ořezávat, aby se vešel do stojánku. Neloupejte
kůru na konci kmínku. Kmínek čerstvě seřízněte a upevněte do stojánku s vodou. Čerstvý řez saje
lépe – starý bývá často zalepený pryskyřicí, zaschlý a roztřepený. Stromek ve stojánku dejte na
nějaké světlé místo, kam však nedopadají přímo sluneční paprsky. Stromek bude moci po seříznutí
kmene vodu pít a vydrží mnohem déle. Dbejte na to, aby byla ve stojánku stále voda a kmínek byl
ponořený. Vypije až půl litru vody denně, zejména je-li v místnosti sucho. Vodu může nahradit
vlhký písek, keramzit, perlit či zelená aranžovací hmota (udržujte je stále vlhké). Pravidelně také
roste jehličí. Na přísun vody jsou nejnáročnější smrky.
Existuje také možnost pořídit si stromek v květináči.Trvalé místo živého stromku je na zahradě
nebo v dostatečně velké a proti mrazu izolované nádobě na balkoně. Důležitá je také postupná
aklimatizace – týden či dva by měl stromek stát na chladnější, ale bezmrazé světlé chodbě či v
garáži, pak teprve by se měl přenést do tepla.

pokračování na další straně...
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...pokračování ze strany 3
Ten samý postup v opačném sledu je vhodný i po odstrojení. Do bytu si jej můžete vzít pouze na
krátkou dobu – pokud možno jen na Štědrý den či tři dny, maximální dobou je 10 dní – pokud stojí
na chladnějším a vlhčím místě. Po delším pobytu v teple by se jeho úsporný zimní režim přeladil na
jarní a návrat do zimy by nepřežil. Stromek v květináči je třeba v pokoji dostatečně zalévat, dvakrát
denně rosit a můžete jej ochladit i kouskem sněhu, který Vám navíc na chvilku ozdobí povrch
substrátu.
Pokud nechcete vánoční stromek, doporučuji pořídit si alespoň ozdobnou větvičku, protože
etherické oleje, které se z ní uvolňují, mají uklidňující účinek a osvěží vaši psychiku v době
předvánočního stresu. Vrací se trend věšet stromek ze stropu, pak nehrozí, že jej na sebe strhnou
děti či pes nebo kočka.
Ať použijete jakýkoliv způsob vánoční výzdoby, přeji Vám bezproblémové šťastné a veselé
prožití Vánoc se stromečkem v perfektním stavu po celou dobu.
Eva Šestáková, Kroužek

Kancelář MAS Vyhlídky o.s. se zapojila do programu Zelená úsporám
Dne 16.7. 2010 jsme v kanceláři MAS Vyhlídky o.s. zahájili poradenství ohledně projektů Zelená
úsporám. Zájemcům poskytujeme veškeré informace o možnostech čerpání finančních prostředků z
programu a poradíme, jak postupovat při realizaci projektu a podání žádosti. Do dnešního dne jsme
uspokojili 30 klientů a zájem o program Zelená úsporám neustále roste. Klienti nás mohou
kontaktovat telefonicky, e-mailem a domluvit si schůzku v poradně nebo dojedeme za klientem.
Veškeré poradenství je zdarma.
Program Zelená úsporám je zaměřen na oblasti úspory energie a využití obnovitelných zdrojů
energie, zateplovacích technologií, vytápěcích a solárních soustav i systémů tepelných čerpadel,
jakož i jejich možných kombinací tak, aby se maximalizoval užitek pro žadatele a byly dodrženy
podmínky programu Zelená úsporám. Program je určen vlastníkům rodinných, bytových domů.
Žadatelem může být fyzická osoba, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva,
města a obce, podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Materiály a další informace můžete získat v kanceláři MAS Vyhlídky o.s., nám. Míru 30, Mělník.
Úřední hodiny :
pondělí od 14,00 – 18.00 hod
pátek od 14.00 – 18.00 hod
nebo přímo kontaktovat konzultanta Janu Laubovou telefonicky 721 167 487 nebo e-mailem
info@vyhlidky.cz
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Investice roku 2010
V letošním roce pracovala obec na třech projektech, na jejichž financování získala dotaci.
Největším projektem byla úprava prostranství před katolickým kostelem – projekt „U nás na vsi“.
V rámci tohoto projektu byly vybudovány cesty ke kostelu, k ZŠ a MŠ a parkoviště před bývalou
váhou. Celé prostranství bylo pěkně upraveno a doplněno o lavičky a odpadkové koše. Celkové
náklady na tuto akci byly 1 036 727,- Kč, z toho dotace od SZIF z Programu rozvoje venkova přes
MAS Vyhlídky o.s.činila 777 266,- Kč, vlastní náklady obce byly 259 461,- Kč. Dalším projektem
bylo „Dětské hřiště před bytovými domy“. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 200 000,- Kč ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, z Programu obnovy venkova, dopravně-bezpečnostní
opatření. Celkové náklady činily 230 000,- Kč a vlastní zdroje obce 30 000,- Kč. Cílem tohoto
projektu bylo doplnit zelenou plochu před bytovkami o dětský mobiliář, lavičky a odpadkové koše,
což se, myslím, velmi podařilo. Nejmenším projektem tohoto roku, i když pro obec též velmi
důležitým, byla „Obnova památníku obětem 1. a 2. světové války“. Dotaci na tento projekt jsme
získali ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Celkové náklady na obnovu pomníku
činily 95 000,- Kč, z toho dotace 85 000,- Kč a vlastní zdroje obce 10 000,- Kč.
L. Kloučková

Vítání občánků 11.10.2010
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Upozornění pro občany
Dle Nařízení vlády č. 91/2010 ze dne 1. března 2010 s účinností od 1. ledna 2011 má každá
domácnost povinnost provádět kontrolu spalinové cesty (revizi komínů).
U kotle o výkonu do 50 KW včetně 1x za rok, u kotle o výkonu nad 50 kW 2x ročně.
Kontrolu spalinové cety (revizi komínů) provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Celé Nařízení vlády a kontakty na kominíka získáte na obecním úřadě.

Vážení spoluobčané!
Je čas adventní, čas vzpomínání, čas těšení, čas dětské nedočkavosti, čas předvánočních
shonů s chystáním dárků, někdy možná i nervozity, zda stihneme všechno na Vánoce připravit tak,
aby naši nejbližší byli spokojeni. Dovolím si tedy jen několika poznámkami přiblížit vám školní
akce.
Tradiční kulturní vystoupení školáků při slavnostním rozsvícení vánočního stromku v centru
obce se jistě líbilo – usuzuji tak z potlesku, kterým jste odměnili zpívání a recitaci dětí, vedených
tentokrát paní Chodilovou. Milou změnou bylo jistě i podávání teplých nápojů. Děkuji proto všem,
kteří se zúčastnili jako pozorní diváci, ale zejména těm, kdo celou akci pečlivě připravovali.
Ani letos jsme nevynechali oblíbený kurz bruslení na Mělníku. Zúčastnili se všichni zdraví
školáci, ba dokonce i jeden sportovně založený odvážný předškolák. Během sedmi lekcí se ti starší
zdokonalovali, ti mladší získávali základní návyky, jak se na bruslích pohybovat. Doufejme, že
zima bude natolik příznivá, aby si děti mohly užívat i přírodního ledu.
Mikuláš s čerty a andílky navštívili naši školu a školku už v pátek 3.12. Tuto akci si naprosto
samostatně připravili naši páťáci. A díky sponzorskému daru z obchodu paní Maškové mohli své
mladší kamarády za básničku či písničku odměnit pěknou nadílkou.
Tradiční obecní Mikulášská ve zdejší sokolovně se koná vždy o něco později. Kulturní
program si připravují jak školáci, tak i šikulkové ze školky. A já děkuji všem učitelkám, které
trpělivě s dětmi nacvičují, a taky všem rodinám, které dětem pomůžou při přípravě potřebných
rekvizit a kostýmů. V neposlední řadě se na zdaru akce spolupodílejí i ti rodiče, kteří se v roli
diváků zúčastňují i s malými ratolestmi a neumožní jim přitom, aby volným pobíháním po sále
rušili vystupování těch starších.
Poslední ohlédnutí bych ráda věnovala našemu zřizovateli – Obci Nebužely. Za těch pár let,
kdy tu působím ve škole, můžu pozorovat proměny vzhledu obce (např. nové chodníky,
zrekonstruované obecní budovy, úpravy veřejných prostranství u kostela a u bytovek, příjezd do
obce od Mšena i od Mělníka, apod. Za to si jistě zaslouží veliký dík odstoupivší vedení obce. Nové
zastupitelstvo, vzešlé z říjnových voleb, má na co navázat a jistě bude v tomto zlepšování
pokračovat. Věřím, že i nové vedení obce zachová škole svou přízeň a budeme dobře
spolupracovat.
Přeji nám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně radosti, úspěchů, pohody a
optimismu do nadcházejícího roku 2011.
Eva Studničková, ředitelka školy
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Ze života školy
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Advent – začátek nového církevního roku
Roční okruh církevních svátků se nazývá církevní rok. Začíná první adventní nedělí (letos 28.11.).
Název pochází z latinského slova “adventus” (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz
označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.
prosince).
V adventu se věřící vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských
dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního
života. Adventní doba trvá dnes 4 neděle před slavností Narození Páně (25.12.).
První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13.
století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
K předvánoční výzdobě patří již tradičně
adventní věnec se čtyřmi svícemi , které se postupně
zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou
tradici starou více než 2000 let při slavení svátků světla zvaných “chanuka”, které spadají na přelom
listopadu a prosince.
V adventní době se při bohoslužbách používá
fialová barva a oltáře se nezdobí květinami - na
znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění
radostného očekávání). V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu - např.
kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování. Výraznou postavou adventní doby je
poslední z řady starozákonních proroků svatý
Jan Křtitel , který je Kristovým bezprostředním
předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem a obrácením a
nakonec svou mučednickou smrtí.
Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně , který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví
slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část liturgického
mezidobí.
L. Paseka

Byli jsme gratulovat
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Myslivecké sdružení Nebužely
přeje
hezké prožití
vánočních svátků
a
šťastný nový rok.

9

Krásné vánoční svátky, mnoho štěstí
a zdraví v novém roce přeje
všem občanům
Obec Nebužely.
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