2/2010
Slovo starosty
Vážení občané,
letošní léto zdá se mi poněkud podivné. Tento
citát z filmu pro pamětníky „Rozmarné léto“
se dá letos stoprocentně použít. Šílená horka se
střídají s velkými dešti a změnami teplot.
I když každý z nás převážně žije dovolenými a
prázdninami, které už ale pomalu končí, chtěl
bych Vás v tomto čísle seznámit s tím, co se v
obci děje.
Letošní rok je na volby opravdu úrodný a
doufám, že na ty nejdůležitější, komunální,
přijdete v hojném počtu, protože ty se dotknou
Vašeho života v obci nejvíce.
Začátkem července jsme dokončili projekt U nás
na vsi, kde se jednalo o úpravu prostranství před
Kostelem sv. Jiljí. Z tohoto projektu mám velice
příjemný pocit, jelikož se značně a k lepšímu
změnil vzhled tohoto prostranství.
Zároveň se vylepšilo parkování vozidel a je zde i
bezpečnější průjezd komunikací, když ordinuje
obvodní a dětský lékař nebo přijedou rodiče s
dětmi do MŠ a ZŠ.
Již teď pracuji na dalším pokračování tohoto
projektu, a tím bude rekonstrukce celé přilehlé
komunikace, dosázení zeleně, úpravy vjezdů k
rodinným domům, ale zatím je to jen část mé
vize na další rozvoj naší obce.
Jelikož jsem letos byl v hodnotitelské komisi
„Vesnice roku“ v krajském kole a projel na
padesát středočeských vesniček, mám mnoho
inspirace pro novou práci. Hlavně jsem hodně
srovnával naši obec s obcemi, které se soutěže
zúčastnily a mohu konstatovat, že naše obec je
konkurence schopná.
Jsem přesvědčen, že v příštím roce bychom se
této soutěže mohli také zúčastnit a dosáhnout na
jednu z cen. Je však třeba podpořit spolkovou
činnost, která je jednou z kritérií hodnocení.
Velice dobře pracují myslivci, kteří se aktivně

zapojují do života obce. Zároveň se snažíme
zlepšit komunikaci s FK Nebužely a v rámci
možností podpořit jejich záměry. Již po
několikáté jsem vedl diskusi s p. Švestkou,
novým trenérem FK, a mohu konstatovat, že
jejich záměry se mi líbí a jsem připraven je
podpořit a pomoci je i realizovat. Je to právě o
tom, jak by měla probíhat spolupráce a společná
komunikace. Zároveň FK blahopřeji k jejich
fotbalovým výsledkům, protože povrzují, že
fotbal tady nekončí, ale bude se dál rozvíjet a to
je dobře. Rád budu nápomocen při zpracování
projektů na získání financí z dotací. Je tady ještě
mnoho věcí, které bude potřeba zlepšit. Vím o
nich a budou součástí našeho volebního
programu. V měsíci září bude ještě realizováno
dětské hřiště před bytovými domy, což by mělo s
opravou pomníku završit letošní investice. Na
hřišti budou krásné houpačky a prolézačky a
věřím, že to ocení jak děti, tak i rodiče, kteří
budou mít své ratolesti přímo na dohled.
Za pár dní už bude konec prázdnin a já bych Vám
chtěl popřát, abyste je ještě příjemně prožili.
Dětem přeji mnoho úspěchů v nadcházejícím
novém školním roce.
Miroslav Pokorný
starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBUŽELY
Vážení spoluobčané!
Léto je nyní v plném proudu, děti si užívají prázdnin, dospělí zas dovolených, střídají se tropické
horké „koupací“ dny s těmi mírnějšími „výletovými“, takže si jistě každý najde ten nejlepší způsob,
jak nabrat sil do dalšího období. Já si ale dovolím několik ohlédnutí nazpět.
Závěr školního roku je vždy náročný, bilancujeme naše úspěchy, snažíme se najít cestu k nápravě
nezdarů, zkrátka zhodnotit uplynulý rok. Než bylo rozdáno vysvědčení, vyhodnotili jsme nejlepší
sběrače papíru i plastových víček, ocenili péči o vlastní zdraví každého, kdo si nosil zdravé
svačinky, připomněli si mléčný program i dotovanou akci „Ovoce do škol“, zhodnotili jsme činnost
v našich zájmových útvarech.
Dobře pracoval po celý rok kroužek chovatelský, vedený paní Zárybnickou, děti se učily správně
pečovat o své zvířecí mazlíčky, poznávaly mnohé zajímavosti ze života zvířat při exkurzích na
Mělník do psího útulku či do vivária, ale i na farmu do Jenichova, byly vedeny k zodpovědnosti k
sobě i dalším živým tvorům. Rovněž kroužek dramatický pod vedením paní Kratochvílové úspěšně
reprezentoval naši školu na veřejnosti – několik vystoupení v Nebuželích, ale i ve Mšeně v Domě
seniorů či v kulturním domě ve Vysoké Libni mělo tradičně vysokou úroveň. Na jaře se rozběhla
činnost sportovního kroužku, vedeného panem Bělouškem, všech pohybových aktivit se mohou
zúčastňovat nejen děti naší školy, ale i další zájemci. Doufám, že po prázdninách bude úspěšná
práce všech kroužků pokračovat.
Nevynechali jsme ani tradiční šerpování našich absolventů – páťáků. Byl to bezvadný kolektiv osmi
dětí, po nichž se nám bude všem jistě stýskat. Při předávání dárků a jejich slavnostní řeči skoro
všem zvlhly oči dojetím.
A co nás očekává v nadcházejícím školním roce?
Čekají nás některé změny, nejvýraznější bude patrně personální obsazení. Do školky přechází učit
na plný úvazek paní Kratochvílová, vedoucí učitelkou se stává paní Binderová. Školní družinu
povede na zkrácený úvazek paní Chodilová. Do kotelny jsme na topnou sezonu 2010/2011 přijali
pana Nováka. Ostatní posty jsou beze změn – školní děti i nadále bude učit paní Zárybnická a paní
Studničková, vaření ve školní kuchyni obstarává paní Lhotáková, úklid obou budov zajišťuje paní
Podráská. Děkuji všem zaměstnancům za vzornou přípravu nového školního roku.
Tak jako jsme si s dětmi posledního června přáli hodně pohody a načerpání nových sil do dalšího
školního roku, přeju i vám všem mnoho radosti, optimismu a chuti do budoucna. Žijeme v obci,
která je stále krásnější, za to patří velký dík vedení obce a všem pracovníkům obecního úřadu.
Važme si všeho pěkného, co tu máme, ať se nám tu dobře žije!

Eva Studničková, ředitelka školy
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DIVADLO VE ŠKOLE
Ke konci školního roku se starší žáci rozhodli, že nachystají pro své mladší kamarády překvapení.
To se jim podařilo, neboť si připravili divadelní představení. Vybrali si tři známé klasické pohádky
(O Sněhurce, O Smolíčkovi, O neposlušných kůzlátkách) a na jejich motivy sestavili vlastní text,
zhotovili kulisy, obstarali si rekvizity, několikrát zkoušeli, nakonec pak pozvali celou školku i školu
na představení do tělocvičny. Mladší děti pozorně sledovaly, jak ti starší účinkují. Všechny tři
pohádky se účinkujícím moc podařily, všichni se skvěle bavili, bouřlivý potlesk na konci byl tou
nejlepší odměnou jak dětským hercům, tak i jejich režisérce paní Zárybnické. Ještě jednou všem
aktérům veliké díky!

LOUČENÍ PÁŤÁKŮ S NEBUŽELSKOU ŠKOLOU
Ve zdejší škole se dodržuje pěkná tradice – při slavnostním zakončení školního roku jsou páťáci
dekorováni šerpami na znamení, že jim končí mladší školní věk. Letos však své mladší kamarády i
pedagogy mile zaskočili, když si po předání šerp dovolili vzít slovo a s pohledem upřeným střídavě
na spolužáky a učitelky přednesli svůj vlastní projev:
„Určitě jste všichni natěšení na prázdniny plné sluníčka či deštivého počasí. I my páťáci se těšíme,
ale loučení s vámi a hlavně se skvělými učitelkami pro nás bude velice těžké. Po prázdninách
budeme muset jít do jiných škol a zvykat si na nové prostředí. Rádi se sem však někdy přijdeme
podívat, abychom si zavzpomínali na naši první skvělou školu.
Těch pět let uteklo jako voda. Zdá se, jako kdyby to bylo před pár dny, když jsme šli s rodiči na
zápis do zdejší školy, a nyní tu končíme. Během roku jsme si kolikrát pomysleli: „Kdy už budou
konečně ty prázdniny!“ A teď, když už mají začít, si říkáme: „Kéž by tento školní rok byl delší!“
Víme, že jsme vám někdy šli na nervy, ale taky někdy jistě udělali i radost. Chtěli bychom na závěr
říci jediné: NIKDY NA VÁS NEZAPOMENEME !
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Něco z kuchyně...
Babské kuře
Ingredience:
5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce
sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření (nebo koření na pečené kuře)
Očištěné kuře rozporcujeme na osm dílků.
Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem a necháme nasáknout. Na pánvi rozehřejeme
sádlo, přidáme na kostičky pokrájenou slaninu, nadrobno posekanou cibuli a osmažíme.
Brambory oloupeme, nastrouháme a slijeme z nich puštěnou vodu. Osolíme, přidáme majoránku,
kmín, rozmačkaný česnek, 2 vejce a promícháme. K rohlíkům přidáme vegetu, celý obsah pánve, 2
vejce a promícháme.
Bramborovou a rohlíkovou směs smícháme dohromady a nalijeme do dobře vymazaného pekáče.
Na ni naskládáme osolené kousky kuřete kůží dolů, lehce do směsi zatlačíme a posypeme
grilovacím kořením. Přikryjeme a vložíme do trouby vyhřáté na 190°C. Po 45 minutách vytáhneme,
kousky kuřete otočíme kůží nahoru, posypeme grilovacím kořením a už bez pokličky dopečeme do
zezlátnutí masa.
Podáváme se zeleninovým salátem nebo s kysaným zelím.

Houbová nádivka
Ingredience:
chlebíčková veka (rohlíky), cibule, voda, máslo, sůl, pepř, muškátový květ, podušené houby,
bylinky dle chuti
Na tuku orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme houby, opepříme a chvíli podusíme.
Mezitím si nakrájíme veku, osolíme, přidáme koření a bylinky (petržel, pažitku, …). Svaříme vodu
a rozpustíme máslo. Vodou spaříme veku, nalijeme máslo a přidáme houby. Promícháme a pečeme
ve vymazaném pekáči do zlatova.

Houbové lívance
Ingredience:
hladká mouka, mléko, prášek do pečiva, vejce, rozpuštěné máslo, sůl, pepř, podušené houby
Z mouky, mléka, prášku do pečiva, vajec a másla zaděláme lívancové těsto, osolíme, opepříme a
vmícháme podušené houby, můžeme přidat i kostičky cibule. Smažíme na oleji jako klasické
lívance.
Podáváme se zeleninovým salátem nebo s brambory.

Pirožky
Ingredience:
1 tuk na pečení (hera, máslo), 1 šlehačka, 500 g hladké mouky
Zaděláme těsto, ze kterého vykrajujeme kolečka a plníme náplní dle naší chuti (marmeládou,
tvarohem, oříšky). Pečeme do zlatova.
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Stará garda – FK Nebužely v roce 2010
Hráči starších ročníků navazují na tradici kopané FK Nebužely, která se v Nebuželích hrála již před
II. Světovou válkou. Dnes jsou mezi hráči pamětníci utkání, kteří chodili sledovat zápasy v kopané
na Klouček. Utkání hraná za II. Světové války byla hodně navštěvována, neboť v té době bylo
v Nebuželích podstatně více občanů. FK klub Nebužely měl 2 mužské oddíly A a B včetně mládeže.
V letošním roce mají za sebou muži staré gardy dvě utkání, včetně oslav ve Mšeně.
První zápas byl sehrán na hřišti Sokola Cítov v rámci oslav postupu Cítova do Okresního přeboru
s výsledkem Nebužely – Cítov 7:2.
Fotbalovému klubu SK Mšeno je letos 80 let. Jeho hlavní náplní byl turnaj starých gard celků
Mšena, Skalska a Nebužel. Na pečlivě připraveném pažitu se pod vydatnými slunečními paprsky
představily bývalé opory svých týmů. A tak úroveň utkání nebyla vůbec špatná.
Z výsledků: Nebužely – Skalsko
Mšeno - Nebužely

4:2
3:3

Pořadí: 1. Nebužely 4 body, 2. Skalsko 3 body, 3. Mšeno 1 bod.
Mužstvo Nebužel hraje svá utkání od roku 2007 ve vlastních dresech se znakem obce Nebužely,
které byly pořízeny z prostředků OÚ Nebužely.
V sobotu dne 4. září 2010 od 16.00 hodin sehraje mužstvo Staré gardy na místním hřišti pouťové
utkání s FK Hořín. Do konce roku plánují sehrát ještě dvě utkání.
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Zamyšlení na konci prázdnin
Náš zpravodaj vychází každoročně v závěru prázdnin. Proto alespoň několik slov o tomto
zajímavém období. V polovině srpna již odpočítáváme dny, které nám zbývají do konce prázdnin. I
my, kteří jsme v důchodovém věku, vnímáme prázdniny, jako trochu zvláštní období. Začátkem
prázdnin očekáváme příjezd dětí a vnoučat, uvažujeme, jak dlouho tady budou, co s nimi budeme
podnikat, uvažujeme jaké bude pro tyto aktivity počasí, zda nám bude přát a podobně. V letošním
roce s našimi plány příroda zamotala. Nejprve jsme přivítali skutečně letní období se vším všudy,
to je s teplotami přes 35 stupňů Celsia a suchem. To trvalo tak dlouho,až se nám to nelíbilo.
V posledních dnech bylo zase místo sucha vody tolik, že v některých oblastech natropila značnou
škodu . Těžko tyto anomálie ovlivníme a pouze v omezené míře jim někdo může zabránit. Ale zpět
k prázdninám. Než se většina našich plánů uskuteční, už se díváme na kalendář a s trochou
nostalgie si uvědomujeme, jak ty dva měsíce jsou krátké / i když nejdelší v roce/ a že zejména
školákům, ale i jejich rodičům nastávají povinnosti, od kterých si alespoň dva měsíce odpočinuli.
Nezbývá mi nic jiného než na konec tohoto povídání popřát školákům hodně pohody v dalším
školním roce a rodičům, ale i babičkám a dědečkům pevné nervy při řešení problémů, které s
sebou školní rok přináší.
Nebužely 18.srpna 2010
Ing. Josef Maincl

Byli jsme gratulovat
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SEZONA 2009/2010
4. třída skupina A – muži

ROZPIS ZÁPASŮ
4. třída skupina A Mělník
ID soutěže: 1429
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Sezona: 2010/11
22.08.2010
29.08.2010
05.09.2010
12.09.2010
19.09.2010
26.09.2010
02.10.2010
10.10.2010
17.10.2010
24.10.2010
07.11.2010
14.11.2010

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.00
14.00

Věk: muži

Středočeský kraj, okres Mělník

Nebužely
Vysoká B
Nebužely
Nebužely
Mšeno B
Nebužely
Velký Borek B
Nebužely
Všetaty B
Nebužely
Nebužely
Kly B

Střezivojice
Nebužely
Tuhaň
Botafogo B
Nebužely
Lobkovice B
Nebužely
Roma Neratovice
Nebužely
Obříství
Vitana Byšice B
Nebužely
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Informace z druhého veřejného zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1.7.2010
Zastupitelstvo:
1. schválilo přijetí dotace 85 000,- Kč od Středočeského kraje na akci „Obnova památníku
obětem 1. a 2. světové války a přijetí dotace 200 000,- Kč od Středočeského kraje na akci
„Dětské hřiště u bytových domů“
2. schválilo počet 7 zastupitelů na další volební období v bodě Různé projednáno:
3.1. prodej budovy Nadace
3.2. smlouva s firmou 3 domy s.r.o.
3.3. zrušení OZV 1/2008, 1/2009 a schválení OZV 1/2010
Zápis z veřejného zasedání je uložen na obecním úřadě a je každému k nahlédnutí.

Klub v ZAHRADĚ
Na podzimní a zimní měsíce připravujeme obnovení setkávání v Klubu v ZAHRADĚ. První
mezigenerační setkání se bude konat v Komunitním centru ZAHRADA dopoledne dne
13. října 2010, a poté každou 2. středu v měsíci. Přivítáme každou spolupráci při tvorbě programu.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Hana Vlčková, o.s. ZAHRADA
mobil: 603463582

Redakce
Miroslav Pokorný, Mgr. Eva Studničková, Lenka Kloučková, Božena Smolíková, Ing. Josef Maincl, 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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