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Slovo starosty
Vážení občané,
příroda se začíná probouzet a i když to chvílemi
jaro nepřipomíná, opravdu je tady. Mnohé z Vás
čeká práce na zahrádkách a úpravy obydlí. Já se
těším nejvíce na to, až rozkvetou stromy, které
jsme v loňském roce vysázeli a vše se zazelená.
Lidé, kteří se o veřejnou zeleň starají, již začali
naplno pracovat a věřte, že po zimě je práce
mnoho.Jelikož se některé investiční projekty
protáhly až do konce roku a počasí nám nedovolilo dotáhnout je až do úplného konce, dokončují
se nyní. Největší investiční akcí letošního roku
je projekt „U nás na vsi“, což je rekonstrukce
prostranství před Kostelem sv. Jiljí. Zde budou
rekonstruovány přístupové komunikace ke škole
a školce. V prostoru před starou váhou bude vybudováno nové parkoviště, které by svou kapacitou mělo značně ovlivnit dnes divoké parkování a mnohdy bezohlednost lidí. Je až s podivem,
kde všude jsou někteří schopni zaparkovat. Zároveň zde bude rozmístěn nový mobiliář, tzn.
lavičky a odpadkové koše. Celý projekt, ve kterém je zahrnut i nákup techniky na údržbu obce,
bude stát 1 milion Kč. 70% z této částky je dotace z LEADERU a 30 % jsou vlastní prostředky
obce. Zde je vidět efektivita vložených prostředků obce tak, jako tomu bylo i v minulých letech
při jiných projektech.V letošním roce máme ještě podány dvě žádosti na Krajském úřadě Středočeského kraje v projektu FROM (Fond rozvoje obcí a měst). První žádost se týká nově zatravněného prostoru před bytovkami – chtěli bychom zde umístit lavičky a mobiliář pro děti,
abychom umožnili co nejlepší využití tohoto
prostoru jak k dětským hrám, tak i k odpočinku.
Druhá žádost se týká opravy pomníku obětem 1.
a 2. svět. války, který byl vybudován na počest
padlých občanů z Nebužel. V krátkosti jsem
Vás jen chtěl seznámit se záměry obce na tento
rok. Zároveň budeme zajišťovat běžné udržovací
práce na majetku obce tak, aby vše bylo funkční
a v přijatelném stavu. Nevíme však, jak se nám
povedou naplnit příjmy a to z důvodu, že nejsme

schopni odhadnout výnosy daní, jež plní položku příjmů a jdou z finančního úřadu. Jen
v minulém roce, i když jsme řádově hospodařili
s příjmy i výdaji 10 milionů Kč, byl náš základní rozpočet snížen vlivem krize, daňových úlev
a dalších vlivů v příjmech o 1 309 tisíc Kč.
Což je pro obec velice zásadní ztráta! I přesto
jsme udělali veliký kus práce a vše se nám podařilo zajistit tak, že jste Vy občané žádnou velkou změnu nebo šetření nepocítili - provoz ZŠ,
MŠ, zdravotního střediska a jiné věci, které jsou
běžně obcí zajišťovány. Ano, šetřilo se
v položce podpora neziskových organizací, kde
nebyly vyplaceny žádné příspěvky na činnost.
V této době však bylo prioritou udržet chod ZŠ a
MŠ a placení neinvestičních nákladů městu Mělníku za naše žáky, kteří navštěvují mělnické
školy. Tyto náklady činí celkem 750 tisíc Kč
ročně. Činnost FK Nebužely jsem se snažil mimo rozpočet obce podpořit finančním darem
20 000,- Kč od Stavební firmy Šikner s.r.o. Dalším zdrojem financí pro FK bylo konání sportovní akce, jejíž výtěžek šel celý na konto FK.
V tomto i já vidím cestu financování aktivit neziskových organizací v obci. Ano, je to náročné
a pracné, ale rozpočet obce nelze nafouknout ba
naopak, dostáváme méně prostředků, protože
každý slib politiků a každá úleva státu, která je
dána občanům a firmám je řešena na úkor příjmů obcí a měst. Vím o čem mluvím, protože
pracuji ve finanční komisi SMO a stále řešíme
rozdělení financí mezi města a obce.Letošní rok
je i rokem, kdy se budou konat troje volby.
Všichni máme možnost k volbám jít a vyjádřit
svůj názor. Nejvýznamnější pro nás budou bezpochyby volby komunální, které se budou konat
na podzim. Zde bude důležité, aby do čela obce
byli zvoleni lidé, kteří mají Nebužely rádi a jsou
ochotni pro obec pracovat a mnohé obětovat.
Závěrem Vám všem přeji příjemný život v naší
vesničce a hodně krásných a pohodových dní.
Miroslav Pokorný, starosta

První projížďka
Jaro přichází jako každoročně, po letošní tuhé zimě jsme se na něj asi těšili všichni dvojnásob.
Jakmile se začne trochu oteplovat a sníh se ztrácí, už je alespoň náznak něčeho jiného, něčeho jako je jaro.
Po zimním období naše dvorky, zahrady, ale i příkopy a volné plochy volají po úklidu. Ten zimní
nepořádek po odtátí sněhu a ještě holé přírody bez trávníků a zelených stromů vypadá nepěkně.
Většina z nás se snaží tento stav napravit a dát našemu okolí alespoň trochu rozumnou podobu.
S oteplením mě většinou napadne vzít kolo a podívat se po okolí. Udělal jsem to letos také a protože taková první jarní projížďka nemůže být příliš náročná, vydal jsem se skutečně jen kolem obce. Představa předjarní přírody mě dostávala do příjemné nálady, lehce se mi šlapalo do pedálů,
bylo mi prostě dobře. To jsem ale netušil, co mě doslova za humny naší vesnice čeká. Již pár metrů za vjezdem na zemědělskou silnici ke Kanině mě ohromily hromady odpadků, některé zabalené
úhledně do igelitových pytlů, ostatní jen tak v příkopu, mezi nimi i plastové díly osobních automobilů. Řekl bych , že to byl dost otřesný zážitek.Tak jsem vzal fotoaparát a jel jsem tam znovu a tu
hrůzu jsem zdokumentoval. Na ukázku je tady pár fotek.

Pochopitelně jsem si položil otázku, kdo to tam asi mohl vyhodit .Po sobotě 10. dubna jsem ale
přesvědčen, že nikdo z obyvatel naší obce Nebužely to nebyl. Na ten den byl vyhlášen svoz odpadu a množství lidí, kteří využili této pro ně bezplatné služby, mě utvrdil v přesvědčení, že jen
blázen by se s tím tahal tak dva kilometry daleko za ves. Myslím si, že v posledních několika letech jsme si všichni zvykli na to, jak nakládat s odpadem, případně jeho tříděním a díky obecní
vyhlášce o odpadech se občané z Nebužel za své životní prostředí nemusí styděl, ale mohou na
něj být pyšní. Ještě jednou bych se vrátil k tomu nepořádku u kaninské cesty. U nás v obci jsou i
takoví, kterým není lhostejné prostředí i dva kilometry daleko za vsí. Členové Mysliveckého
sdružení Nebužely se na své výroční schůzi začátkem dubna dohodli, že tento nepořádek odstraní. Řekl bych, že se jim podařil husarský kousek. Do konce dubna zbývá ještě pár dní a veškerý
nepořádek z této cesty je již soustředěn na jedno místo u staré silážní jámy a čeká na odvoz. Ale
nejen to. Na Kloučku a v okolí posbírali členové tohoto sdružení další odpad, který do lesa nepatří
a další veliká hromada čeká jen na odvoz.
Myslím si , že takový vztah k životnímu prostředí je příkladný a je nutno těmto našim spoluobčanům poděkovat.

Ing Josef Maincl

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEBUŽELY
Vážení spoluobčané!
Letošní dlouhá zima konečně předala svou vládu jaru, radujeme se ze slunečních paprsků, využíváme všech možných příležitostí k pobytu venku a pozorování mocných kroků, které jaro
v přírodě činí. Dovolím si však malé ohlédnutí zpět. Jak je již dlouholetou tradicí, je přelom ledna
a února dobou zápisu budoucích prvňáčků do školy. Ani letošek nebyl výjimkou. Se svými rodiči
se dostavily čtyři děti – dvě dívenky z Jenichova, jeden chlapec ze Střem a jeden z Velkého
Újezda. Všichni u zápisu uspěli, děti rády předvedly, co se ve školce či doma naučily, a už se těší,
až v září nastoupí mezi velké školáky. Aby zápis nebyl pro děti jen stresem, předchází mu setkání
se staršími školáky při společné vyučovací hodině a také rychlá prohlídka školy v doprovodu princezny, v níž se proměňují dívky z pátého ročníku. Další tradiční akcí bývá výuka plavání. Každoročně to je deset dvouhodinových lekcí, kterých se zúčastňují všichni zdraví školáci i odvážní
předškoláci. Je pravda, že v úvodních lekcích mívají některé mladší děti z vody v bazénu značný
respekt, obavy se však s přibývajícími lekcemi rozplývají. A ti starší se po několikaletém opakovaném výcviku stávají dobrými, ba vynikajícími plavci.
Děti ze školky navštívily divadelní představení na Mělníku, ale také se dobře pobavily při karnevalu ve školce a přichystaly kulturní program na setkání s nejmladší nebuželskou generací
při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se tentokrát konalo ve školce.
Starší děti z dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Kratochvílové si připravily krásné
kulturní pásmo, kterým potěšily účastníky SENIORSKÉHO ODPOLEDNE ve Vysoké Libni. Kdo
jste tam byli, jistě jste ocenili, jak pěkně nebuželské děti dovedou svou obec reprezentovat.
Také chovatelský kroužek, vedený paní učitelkou Zárybnickou, je úspěšný. Děti se učí svědomitě
pečovat jak o školní, tak i venkovní volně žijící faunu. Vytvořily krmítka pro ptactvo, rozvěsily je
v okolí školy a pilně zásobovaly semínky po celou zimu a teď už se můžeme radovat ze zpívání
přezimujících opeřenců.
Děkuji všem zaměstnancům školy i školky za to, jak pěkně vedou děti k nesobecké činnosti ve
prospěch druhých! Přeji nám všem jaro plné sluníčka a pohody!
Eva Studničková, ředitelka školy
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SOVY A DRAVCI VE ŠKOLE
Opět mezi nás do školy po pár letech zavítala pí Gilová ze Záchranné stanice ptáků v Dubé
s některými svými svěřenci. O každém z nich zajímavě vyprávěla, děti měly možnost si všechny
(od poštolky, přes sovy, káňata, výry až po největšího orla) pěkně z blízka, ale i bezpečně prohlédnout. Viděli jsme jejich výcvik, co všechno jsou ptáci schopni se naučit a předvést jak
v uzavřeném prostoru tělocvičny, tak i ve volné přírodě před školní budovou. Pro odvážné děti bylo silným zážitkem, když jim na nastavenou paži přilétl zvolený dravec!
Těšíme se, že se podobná zajímavá a poučná beseda bude zase brzy opakovat.

Informace z prvního veřejného zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11.3.2010
Zastupitelstvo:
1. schválilo konečnou úpravu rozpočtu č. 5/2009 příjmy 9 728 tisíc Kč, výdaje 10 400 tisíc Kč
2. schválilo inventarizaci za rok 2009
3. schválilo rozpočet ZŠ na rok 2010 – 450 tisíc Kč. Schválilo rozpočet obce na rok 2010 –
příjmy 4 653 tisíc Kč, výdaje 4 653 tisíc Kč.
4. schválilo smlouvu o dílo se stavební firmou J.Šikner na projekt „U nás na vsi“
5. schválilo počet 5 pracovních míst na OÚ.
6. schválilo obnovu www stránek a uzavření smlouvy s firmou Webhouse
6.2. neschválilo příspěvek na činnost regionální knihovny v Mladé Boleslavi
6.3. vzalo na vědomí žádost FK Nebužely o příspěvek na činnost.
Zápis z veřejného zasedání je uložen na obecním úřadě a je každému k nahlédnutí.

4

Vyzkoušeli jsme za Vás……
Tvarohová vánočka
½ kg polohrubé mouky
1 ½ prášku do pečiva
25 dkg měkkého tvarohu
2 celá vejce
4 lžíce mléka
2 lžíce rumu
15 dkg cukru
15 dkg tuku (máslo)
vanilkový cukr, špetka soli, mandle, rozinky, popř. kandované ovoce
Utřeme tuk s cukrem, přidáme tvaroh, mléko, vejce a ost. suroviny. Dobře propracujeme
a upleteme vánočku. Potřeme vejcem a dáme ihned péct.
Oříšková bábovka
25 dkg hladké mouky, 25 dkg cukru, 10 dkg ořechů, 1 lžíce kakaa, 1 vanilkový cukr,
½ prášku do pečiva, 4 vejce, 6 lžic rumu, 6 lžic mléka, 15 dkg másla (rozpustit)
Pizza z rohlíků
5 rohlíků, 1 vejce, 200 ml mléka, sůl, pepř
Rohlíky nakrájíme na kostičky, smícháme mléko, vejce, sůl, pepř, nalijeme na rohlíky
a necháme vsáknout. Promícháme a rozprostřeme na koláčový plech vyložený papírem.
Dáme na 10 minut zapéct do trouby. Po vytažení z trouby potřeme těsto kečupem smíchaným
s kapkou oleje, stroužkem česneku a bylinkami. Navrch dáme všechno co máme rádi a najdeme
v lednici – kousky salámu, sýrů, papriky, tuňáka …… a dáme na dalších 10 minut dopéct do růžova.
Králík na tymiánu
Porce králíka osolíme, opepříme a opečeme na tuku. Vyjmeme a do výpeku vmícháme nakrájenou
větší cibuli, 4 stroužky česneku a osmahneme. Vložíme zpět porce králíka, posypeme tymiánem,
pokapeme kečupem, podlijeme vývarem z masoxu a v troubě upečeme.
Vypečenou šťávu zaprášíme hladkou moukou, osmahneme, podlijeme a ještě krátce povaříme.
Příloha: vařené brambory, hranolky
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Ze života obce
Masopust 13.2.1010

Vítání občánků 19.3.2010
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Zábavné odpoledne pro seniory ve Vysoké Libni 25.3.2010

Byli jsme gratulovat
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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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