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Pro občany obce zdarma

Milí čtenáři, vážení spoluobčané!

Po roce se opět blíží Vánoce. Pro někoho čas vánočních a novoročních  
večírků, pro jiné doba adventního usebrání, pro většinu čas předvánočních 
příprav, úklidů a pečení. I v Nelahozevsi nás čeká období nabité tradičními 
akcemi pro všechny skupiny od dětí až po seniory, od sportovců přes myslivce 
až po milovníky kultury. 

Na tomto místě nejde zbilancovat 
celý rok. Rád bych ocenil to, jak pestrý 
 je spolkový, kulturní a společenský  
život v obci. Za všechny zmíním  
alespoň dva vrcholy letošní koncertní 
sezony – koncert Pavla Šporcla na 
zámku a koncert Komorního orchestru 
 Dvořákova kraje v kulturním domě. 
Cením si toho, že se stále znovu setká-
vám s lidmi, kteří mají zájem o místo, 
kde žijí, a jsou ochotni spolupracovat 
na jeho zlepšení. Například se jedná 
o Zkrášlovací spolek Nelahozeves, 
o Klub lešanských maminek, které obec 
oslovily s projektem obnovy ovocného  

sadu ve „Višňovce“ v Lešanech, o Klub 
seniorů, který pokračuje v samostatné 
činnosti, hasiče, sportovce, myslivce 
a všechny ostatní spolky.

Pokračuje také práce na opravách 
obecního majetku. Opravené silnice, 
rekonstruovaná hřiště s novými herními 
prvky v Anglickém resortu a na Dyna-
mu, sanace budovy školní jídelny, ho-
tový generel odvodu dešťových vod, 
územní plán ve společném projednání 
státními úřady a řada dalších dokon-
čených projektů svědčí o efektivní 
spolupráci obce s občany a třetími 
stranami na konkrétních projektech.

A protože jak se říká „o peníze jde  
až v první řadě“, přijměte pozvání na 
prosincové zastupitelstvo, kde budeme 
schvalovat rozpočet obce na příští rok. 
Koná se v pondělí 19. prosince od  
18 hodin. Zatím se nám vše, co jsme 
letos postavili a opravili (školní kuchy-
ně a jídelna, silnice, generel dešťové 
kanalizace, hřiště, projekční činnost 
apod.), podařilo financovat z běžných 
příjmů obce a z dotací, to znamená 
 mimo příjmy ze skládky. To nám 
umožní příští rok s jistotou dokončit 
rekonstrukci a nástavbu v areálu ZŠ 
a kanalizaci. Je před námi i druhý pokus 
o získání dotace na školu.

Jak vidíte, děje se toho opravdu hodně. 
Pokud chcete, aby Vám neunikly žádné 
novinky z dění v obci, objednejte si  
ještě dnes jedním kliknutím zasílání ak-
tualit z webu obce přímo na Váš email. 

Dovolte mi, abych Vám popřál krásný  
advent, klidné Vánoce a úspěšný 
vstup do nového roku 2017.

Josef Kebrle, starosta obce

Také já vám přeji pohodové Vánoce, 
hodně zdraví a pozitivních zážitků ve 
Vašem životě v příštím roce. Zároveň 
chci velmi poděkovat za dosavadní 
spolupráci všem přispěvatelům, kteří 
svými články, názory a fotografiemi 
pomáhají obrovskou měrou tvořit  
Nelahozeveský zpravodaj.

Soňa Brunnerová, redaktorka NZ

foto: Miloš Mojžiš
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Životní jubilea oslavili:

červen 2016:
•	 Jiří Hájek

•	 Josef Dvořák

•	 Danuše Ušáková

•	 Pavel Kašpárek

červenec 2016:
•	 Danuše Jirků

•	 Antonín Malát

•	 Libuše Špačková

•	 Justina Peštová

•	 Zdeněk Lhotský

•	 Marie Holá

•	 Jaroslav Klein

•	 Zdeněk Žambůrek

srpen 2016:
•	 Miroslav Rulf

•	 Štefanie Fišerová

září 2016:
•	 Venuše Sochorová

•	 Květuše Froncová

•	 Zdeňka Fajglová

•	 Ludmila Roškotová

Všem ještě jednou  
gratulujeme!

Novinky v obecní knihovně
Pro čtenáře, kteří nemají čas nebo 
možnost půjčovat si knihy ve výpůjční 
době, nebo navštěvovat prostory 
knihovny v Zagarolské, jsme od  
listopadu připravili novinku – objednání 
knih z Online katalogu. Objednané 
knihy budou k vyzvednutí v úředních 
hodinách na obecním úřadu. Knihy  
je možné objednat i telefonicky na  

č. 775 778 452 u paní Veličové. 

K objednání knih přímo z online kata-
logu je třeba mít zadáno v přihlášce 
v knihovně e-mailovou adresu a PIN, 
popř. celé datum narození. Kdo bude 
mít o tuto službu zájem, musí si tyto 
údaje do přihlášky nahlásit.

Sylva Veličová

Nové dětské hřiště u fotbalového 
hřiště TJ Dynamo
Poslední prázdninový týden na pozemku u fotbalového hřiště Dynamo vyrostlo 
malé, ale hezké dětské hřiště. Toto místo bylo vybráno z důvodu, že v této části 
obce není žádné hřiště, kam by si děti mohly chodit hrát. Jelikož Obec Nelahozeves 
v této lokalitě nevlastní žádný vhodný prostor, kde by mohlo být dětské hřiště 
postaveno, oslovili jsme tedy TJ Dynamo a nabídli jim zrekonstruování původního 
dětského hřiště, které již bylo nevyhovující. TJ Dynamo souhlasilo a tak začal 
výběr firmy a jednotlivých herních prvků. Práce to nebyla jednoduchá, ale nakonec 
se vše podařilo na jedničku. 

Byla vybrána firma Alestra s. r. o. z Kuřimi, která se svou cenou i návrhem nejvíce 
přiblížila představě o „našem“ hřišti. Jelikož jsou herní prvky velmi drahé, rozdělili 
jsme rekonstrukci hřiště na dvě fáze. V první fázi byl vybudován kolotoč, houpačka 
„hnízdo“, skluzavka ve svahu s horolezeckou stěnou a lanem. Pan Petr Šebesta 
nám vyrobil z akátového dřeva pískoviště a kladinu ve tvaru pejska a mateřská 
škola darovala kolotoč na stání. 

O druhé fázi, která by měla proběhnout v průběhu příštího roku, se zatím ještě  
jedná. Chtěli bychom ještě hřiště doplnit o houpačky a uvažujeme i o využití  
vybetonovaného prostoru, který dříve sloužil jako taneční parket. Tento prostor 
bychom chtěli využít pro herní prvek, který by sloužil i starším dětem. Touto 
cestou bychom také chtěli poděkovat „chlapům - tatínkům“, kteří se podíleli  
na konečné úpravě hřiště. 

Pokud byste měli nějaké nápady, viděli nějaké hezké herní prvky, vyfoťte nám 
je a pošlete na adresu dvorakova@nelahozeves.cz ať se můžeme nechat inspirovat 
a spolu tak vytvořit místo, kam se budou naše děti rády vracet. 

Zuzana Dvořáková

foto: Soňa Brunnerová
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Rezervace 
obecních 
místností
Na internetových stránkách  
www.nelahozeves.cz si můžete  
zarezervovat obecní místnost 
pro Vaši akci. Postupujte prosím 
dle návodu. Nejdříve si zkontro-
lujte, zda již místnost není  
obsazena. Poté vyplňte formulář 
na rezervaci obecní místnosti.  
Vyplníte, kterou místnost chcete 
zarezervovat, datum, čas a tele-
fonní číslo nebo e-mailovou ad-
resu a zaměstnankyně obecního 
úřadu si s Vámi potvrdí rezervaci.
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2
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Nový nelahozeveský spolek
V měsíci říjnu byla spontánně vytvořena 
Facebooková stránka „Zkrášlovací 
spolek občanů a přátel obce Nelaho-
zeves“ za účelem vkládání veškerých 
příspěvků, námětů, vylepšení, pozná-
mek nebo i stížností od všech, kteří mají 
zájem se aktivně podílet a tím pádem 
i zasahovat do dění v naší obci.

Zároveň chceme všechny informovat 
o různých brigádách, událostech a ak-
tivitách, které se budou konat. Chceme 

také ukazovat věci, které se nám  
povedly či na kterých se ještě pracuje.

Stránka je veřejná a může do ní 
vstoupit a vkládat příspěvky kdokoliv. 
Platforma je pouze občanská iniciativa, 
ovšem úzce spolupracuje s komisí  
životního prostředí, která se pak bude 
snažit různé náměty, podněty a stíž-
nosti řešit s představiteli obce..

Jiří Michal

Zkrášlovací spolek občanů a přátel obce Nelahozeves

Olga Riegertová  
Otevřená Nelahozeves

Proč jste kandidovala na post zas-
tupitele? Chtěla jsem mít možnost 
spolurozhodovat o projektech ke 
zlepšení života v obci.
Jakou problematiku v rámci zastupi-
telstva nejčastěji řešíte? Nejčastěji je 
to problematika kolem odpadů. Dále 
se zaměřuji (již spolu s ostatními členy 
komise pro životní prostředí) na zlep-
šení vzhledu obce (výsadba zeleně, 
rozmístění odpadkových košů)

Čím se jinak živíte? Využíváte své 
zkušenosti ze zaměstnání i jako 
zastupitel? 
Pracuji jako manažer životního pro-
středí a bezpečnosti práce. Takže ano, 
využívám svých zkušeností hlavně 
z oblasti legislativy.

Co rádi děláte ve volném čase?
Moc volného času nezbývá, ale pokud 
je, věnuji ho práci na zahradě, kratším 
výletům na kole s nejmladším synem 
a procházkám se psem.

Jak dlouho v Nelahozevsi žijete? 
Do Nelahozevsi jsem se s rodinou  
přistěhovala v roce 1998.

Která část obce se Vám líbí nejvíce 
a která nejméně?
Nemám své „oblíbené místečko“, kam 
bych obzvlášť ráda chodila. Ráda si 
vyjdu na procházku do lesa nad naší 
ulicí (Pod Strání), nahoře mi to ale kazí 
výhled na skládku. Ráda se projdu uli-
cemi „ve vilách“ - Zahradní, Vltavská 
a podívám se, co kde hezkého kvete. 
Nelíbí se mi ale stav místních komuni-
kací. Až bude hotova kanalizace, tak 
se to doufám zlepší.

Neuvažovali jste po obci rozmístit 
více košů na odpadky? 
Uvažovali a už se i rozmisťují (více ve 
článku ve Zpravodaji na straně 5)

Jak se řeší situace s vyvážením od-
padu? 
V současné chvíli je vypsáno výběrové 
řízení na svoz odpadů pro příští čtyři 
roky. Bohužel, ne všichni občané  
chápou, že odpady je potřeba třídit 
a odkládat opravdu pouze tam, kam 
patří. Obec by nemusela platit stále 
se navyšující částky za komunální od-
pad a dostávali bychom více peněz 
za tříděný odpad. A nepořádek kolem 
popelnic o nás, lidech, také hodně  
vypovídá.

http://https://www.facebook.com/zkraslovaci.nela/?fref=ts
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Jak jsem v minulém článku avizovala,  
zákon o ovzduší, který stanovuje nové 
povinnosti provozovatelům kotlů 
v domácnostech, doznal další změny. 
Ta se týká možnosti vstupu kontrolních 
orgánů do obydlí. Níže uvádím infor-
mace z internetových zdrojů  
(např. tzb-info.cz; senat.cz):

Dvě novely
Prezident republiky Miloš Zeman 
podepsal 1. listopadu 2016 několik 
zákonů mj. zákon ze dne 19. října 2016, 
kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 
dne 14. listopadu 2016 v částce 147 
jako zákon č. 369/2016 Sb.

Novela bude platná od 1. ledna 2017. 
Schválení zákona doporučil výbor pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí i ústavně-právní výbor. Návrh 
TOP 09 a ODS na vypuštění přímé kont-
roly domácích topenišť nebyl schválen.

V § 17 odstavec 2 zní: 
„(2) Vznikne-li důvodné podezření, že 
provozovatel spalovacího stacionárního 
zdroje umístěného v rodinném domě, 
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou 
rekreaci, nejde-li o prostory užívané 
pro podnikatelskou činnost, porušil 
některou z povinností podle odstavce 
1, avšak toto porušení nelze prokázat 
bez provedení kontroly spalovacího 

POZOR ! 
nové povinnosti  
pro provozova-
tele kotlů  
na tuhá paliva!

II. část

stacionárního zdroje, jeho příslušenství 
nebo používaných paliv, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností provozo-
vatele na tuto skutečnost písemně upo-
zorní a poučí jej o povinnostech provozo-
vatele spalovacího stacionárního zdroje 
stanovených v odstavci 1 a o násled-
cích opakovaného důvodného po-
dezření na jejich porušení v podobě 
provedení kontroly. Pokud opakovaně 
vznikne důvodné podezření, že tento 
provozovatel nadále nebo opětovně 
porušuje některou z povinností podle 
odstavce 1, je kontrolující oprávněn 
vstoupit do jeho obydlí za účelem kon-
troly dodržování povinnost podle toho-
to zákona. Vlastník nebo uživatel těchto 
prostor je povinen umožnit kontrolu-
jícímu přístup ke spalovacímu stac-
ionárnímu zdroji, jeho příslušenství 
a používaným palivům.“

Ministr Brabec k Senátem schválené 
novele dodává: 

„Děkuji senátorům za podporu. Novela 
zákona ochraně ovzduší znamená úlevu 
tisícům obyvatel ČR, žijícím v bezpro-
střední blízkosti těch, kteří zamořují své 
okolí, naše ovzduší a zejména dýchací 
soustavy svých sousedů prachem  
a rakovinotvornými látkami, již od za-
čátku roku 2017. 

Pokud novelu podepíše pan prezident, 
od nového roku bude možné zkontrolo-
vat, čím tito notoričtí čmoudilové topí. 
Tyto kontroly samozřejmě nebudou 
znamenat žádné násilné vlamování do 
domácností a budou probíhat dle plat-
ného zákona o kontrole. 

Jejich podmínkou navíc je, že v případě 
důvodného podezření bude potenciální  
porušovatel zákona předem upozorněn 
obcí s rozšířenou působností na možné 
porušování zákona o ochraně ovzduší 
a teprve v případě, že nedojde k nápravě, 
bude moci proběhnout kontrola. Kon-
trolor přitom nevstoupí jinam, než ke 
kotelně a skladu paliva, kde bude moci 
odběrem popela zajistit důkazy, které 
by obstály ve správním řízení. V novele 
se nám podařilo najít rovnováhu mezi 
dvěma ústavními právy, právem na  
nedotknutelnost obydlí a právem na 
příznivé životní prostředí, což potvrdilo  
mnoho ústavních právníků, se kterými 
jsme na přípravě spolupracovali. Za 
pravdu nám dala také Legislativní rada 
vlády a Ústavně právní výbor Senátu.

Očekávám, že možnost kontrol spalo-
vání a dále zákonný zákaz od r. 2022 

provozovat ty nejstarší modely kotlů, 
tedy 1. a 2. emisní třídy, kterých je v ČR 
na 300 tisíc, spolu s našimi revolučními 
kotlíkovými dotacemi budou znamenat 
výrazné zlepšení našeho ovzduší v po-
době snížení desítek tisíc tun jemných 
prachových částic a na ně navázaných 
rakovinotvorných látek až o desítky  
tisíc tun.“

Za komisi životního prostředí připravila  
Olga Riegertová

Přehled činnosti  
Jednotky sboru  
dobrovolných hasičů 
obce Nelahozeves
•	 19. října 2016  

Jednotka po oznámení Kraj-
ského operační informačního 
střediska vyjela v 00:28 hodin 
vozem CAS 25/3500/200-M2R 
v počtu jeden plus čtyři na po-
žár zemědělského objektu do 
obce Olovnice. Po příjezdu na 
místo jednotka dle určení veli-
tele zásahu prováděla doplňo-
vání vody do CAS 32 JSDH  
Kralupy nad Vlt. a dále provádě-
la zálohu na místě události.  
Po následné domluvě s velite-
lem zásahu se jednotka vrátila 
zpět na základnu.

•	 19. října 2016  
Jednotka vyjela v 17:00 hodin  
na pomoc mysliveckému spolku 
s odstraněním velkého a ne-
bezpečného sršního hnízda.

Jan Gregor 
velitel JSDHO Nelahozeves
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Restaurování kamenného 
sloupu s křížem
V letošním roce se nám podařilo 
opravit další z drobných kulturních 
památek v naší obci – „památník  
císařovně Sisi“. Využili jsme k tomu 
dotaci Ministerstva zemědělství na 
udržování a obnovu kulturního dě-
dictví venkova pro rok 2016, o kterou 
jsme požádali a byli úspěšní.

Výběrovým řízením byl vybrán doda-
vatel – restaurátor MgA. Jan Brabec, 
který během letních měsíců provedl 
komplexní zrestaurování této památky.  
Náklady na opravu byly 218 tis. Kč, 
z toho jsme 70 % uhradili ze získané 
dotace. Pro ilustraci jsou přiloženy 
fota kamenného sloupu v původním 
stavu a po zrestaurování.

Sylva Veličová

Nové koše v obci
Na podzim roku 2015 jsme instalovali na stezku vedoucí z „nových“ do 
„starých“ Lešan dva odpadkové koše. Koše byly primárně určeny na psí 
exkrementy (stezka byla také vybavena zásobníkem na igelitové sáčky) 
a drobný odpad jako papírky, sáčky, plechovky, PET lahve atd., kterých se 
v okolí válelo nespočet. Někdy před začátkem léta 2016, tedy cca po půl 
roce od instalace, jsme porovnali předchozí stav s aktuálním. 

Aktuální stav, tedy asi těch 6 měsíců 
po instalaci, jsme vyhodnotili tak, že 
situace se výrazně zlepšila (samozřejmě, 
že se občas najde nějaký ignorant, 
který sabotuje tuto skutečnost, ať už 
tím, že odhodí papírek či nedopalek 
jen tak na zem nebo neuklidí po svém 
miláčkovi), ovšem i přes tuto skutečnost 
vnímáme instalaci jako pozitivní 
a koše jsou určitě přínosem. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli koše rozmístit 
i na jiná místa v obci, kde se dlouhodo-
bě vyskytuje větší množství odpadků.

V Resortu je to u nového dětského 
hřiště a na jiných vytipovaných mís-
tech, vždy tak, aby koš byl v dostup-
né vzdálenosti. Nejhorší situace je 
zřejmě v ulici Lipová, kde se velmi 
často povalují odpadky v pangejtech 
a kolem cesty, zde bychom si hodně 

přáli, aby se situace zlepšila. Dále se 
koše umístili i v Lešanech, konkrétně 
u autobusové zastávky nebo například 
u hlavní silnice na stezce do Nelahozevsi.

Koše jsme na podnět občanů umístili 
i v dalších částech obce, např. na  
křižovatce blízko vlakového nádraží 
k ulici Nádražní, u autobusové zastávky  
U Nadjezdu, připravuje se instalace 
koše do ulice Pod Strání (k pěšině  
vedoucí k ul. U Podjezdu) a k volnoča-
sovému centru.

Po instalaci koše u „dolního“ Resortu se 
na nás obrátil jeden spoluobčan s ná-
vrhem na umístění dalšího koše. Pokud 
by tedy měl někdo nějaký jiný tip, 
kde by se koš také hodil, napište na 
olga.riegertova@seznam.cz .

 

Doufejme, že koše pomohou zlepšit 
situaci s odpadky a udržet naši obec 
čistou, stejně tak, jako se to například 
povedlo na již zmiňované stezce. 

Jiří Michal 
Olga Riegertová 

Komise životního prostředí
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Plesová  
sezóna 2017

sobota 7. ledna 2017  
od 20 hodin
Ples myslivců (KD) 
hraje kapela Kredo

sobota 21. ledna 2017  
od 20 hodin
Ples sportovců (KD)  
hraje kapela Harmonie

sobota 4. února 2017  
od 20 hodin
Ples hasičů (KD) 
hraje kapela Shakers

pátek 24. února 2017  
od 20 hodin
Šibřinky I. (sál TJ Dynamo) 
hraje kapela Gradace

sobota 11. března 2017  
od 20 hodin
Šibřinky II. (sál TJ Dynamo) 
hraje kapela PLUS 

Květuše Dittrichová
KSČM
Jak dlouho v naší obci žijete?
Již 76 let, od svého narození.

Jakou problematiku v zastupitelstvu 
nejčastěji řešíte?
Je to hlavně kanalizace, odvoz odpadů  
a nekonečná tahanice o finance ze 
skládky, která nebere konce.

Která část obce se Vám líbí nejvíce?
Samozřejmě ta, ve které bydlím, tedy 
ulice Pod Strání. Máme zde plno zeleně 
a les. K dokonalosti v budoucnu chybí 
jen kanalizace, chodník a dokončení 
veřejného osvětlení. Naopak nejhůře 
je na tom část obce Podhořany. Stále 
hovoříme o špatné cestě „V uličce“, 
která je téměř neschůdná. Občané, 
kteří tam bydlí, by si její opravu  
konečně zasloužili.

Jaký máte názor na náves a parčík?
Myslím si, že není špatný. Parčík si  

občané společnými silami vybudovali 
sami. Později v restituci byl vrácen 
majiteli pozemku panu Lobkowiczovi. 
V současné době je třeba věnovat  
více péče při jeho údržbě, a proto  
bychom se měli neustále pokoušet  
o dohodu a spolupráci s panem  
Lobkowiczem.

Jak se díváte na novinku, tedy  
rozmístění nových košů v obci?
Bylo nakoupeno a částečně je již  
rozmístěno několik košů. I když můj 
osobní názor je, že tato akce nebyla 
jedna z nejnutnějších, protože u pro-
dejen, nádraží, zastávek a parku už 
koše jsou.

Proč jste i tentokrát kandidovala 
na post zastupitele? Co Vám tato 
funkce dala/vzala?
Pracovala jsem pro veřejnost téměř 
třicet let v různých funkcích, později 
i v zastupitelstvu obce. Práce s lidmi mě 
vždy bavila a stále baví. Získala jsem 
mnoho zkušeností, poznala různé  
povahy lidí, ale i neupřímnost a faleš. 
A co mi vzala? Nejprve volný čas, který 
 jsem mohla trávit se svými dětmi 
a rodinou. V posledních letech z neu-
stálého dohadování při řešení různých 
problémů v obci polovinu zdraví.

Co ráda děláte ve svém volném čase?
Chodím na procházky, ráda luštím  
křížovky, dívám se na televizi. Mám  
osm pravnoučátek. Ráda pomáhám  

foto převzato z Nela.cz

Zámek  
Nelahozeves
Akce pro veřejnost 2017 

25. 3. 2017
Zahájení sezóny

15. a 16. 4. 2017
Hrnčířské slavnosti

26. 8. 2017
Hradozámecká noc

7. 10. 2017  
nebo 21. 10. 2017 
Zámecké dýňování  
(datum bude upřesněno) 

25. a 26. 11. 2017
Adventní slavnosti

starým lidem a každý rok zajišťuji  
pro občany oblíbenou dovolenou 
v Čechách, na Moravě a Slovensku.

„Občané mi dali ve volbách 
důvěru, proto bych je ne-
rada zklamala a ráda bych 
volební období dokončila.  
Vše ale rozhodne můj 
zdravotní stav a ošetřující 
lékaři. Všechny srdečně 
zdravím.”

Dittrichová Květa
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Svatomartinská zábava
Svatý Martin z Tours (narozen 316 či 317 v Savarii, zemřel 8. listopadu  
397 v Candes a 11. listopadu byl pohřben v Tours) byl římský voják, poustevník 
a biskup v Tours. Stal se jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých 
a patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Je zakladatel 
prvních klášterů ve Francii. Svou misijní činností horlivě potíral pohanství 
a obracel lidi na křesťanství. Ve 4. století nechal vykácet kilometry lesů 
pro pohany posvátných megalitických řad v Bretani. Pro tuto svou usilovnou 
christianizační činnost bývá některými lidmi vnímán jako význačná osobnost, 
která spoluvytvářela křesťanské duchovní základy Evropy. Je znám díky 
legendě, kdy se rozdělil se žebrákem o svůj plášť.

V Česku se slaví jeho svátek 11. listo-
padu a je s ním spojeno mnoho tradic  
či pranostik. Jedni čekají, že Svatý 
Martin přijede na bílém koni (čekají 
první sníh), druzí ochutnávají první  
letošní, tzv. Svatomartinské víno 
nebo v poslední době často i Svato-
martinské pivo. Tento svátek je dnem, 
kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli 
nebo s celou rodinou a kdy zasednou 
nad martinskou husou či martinským 
pečivem. Sv. Martin je totiž patronem 
hus, což údajně vzniklo díky legendě, 
kdy se Martin zdráhal přijmout bis-
kupský úřad v Tours. Schoval se do  
husince, hejno hus ho ale svým kejhá 
ním prozradilo, a tak musel tu poctu 

přijmout. (Wikipedie)

V kulturním domě jsme oslavili svá-
tek Svatého Martina martinskou husou 
a Svatomartinským vínem. K tanci 
a poslechu nám zahrála tři kralupská 
hudební uskupení – Kralup Swing, Big 
Band Kralupy a Kralupanka, působící 
při ZUŠ Kralupy nad Vltavou. A zahráli 
nám opravdu krásně. V dechovkové 
Kralupance se poprvé představila 
zpěvačka Simona Hrňáková z Lešan. 
Dalším vystupujícím byl Jirka Langr, 
který měl připravené vystoupení včetně 
krásných tanečnic a tanečníků a na 
závěr večera pouštěl diskotékové hity 
minulého století Viktor Voljanskij. 

Husu nám připravil Petr Moulis z Hos-
pody u Hasiče ve Starých Ouholicích 
a byla skvělá. K našemu velkému 
smutku jsme se dozvěděli, že již nám 
na žádné obecní zábavě občerstvení 
nepřipraví, neboť v pohostinství končí. 

Svatomartinská zábava se i tentokrát 
vydařila, těším se s Vámi na další kul-
turní akce a přeji krásné Vánoce a vše 
nejlepší do roku 2017.

Eliška Brázdová 
foto: Hana Hurtíková  

více fotek na kultura.nelahozeves.cz
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Sousedské setkání na Štědrý den
V minulém roce jsme si o Štědrém  
dni mohli před obecní úřad přijít pro 
Betlémské světlo, zahřát se horkým 
punčem a pozdravit se a poklábosit 
se sousedy. Dva dny na to, na Štěpána, 
jsme se sešli v místním kostele, aby-
chom si společně zazpívali vánoční 
koledy.

Pro letošní rok byly obě „akce“ spojeny 
v jednu: na Štědrý den v 11 hodin  
dopoledne se sejdeme v kostele,  
společně si zazpíváme koledy za do-
provodu místních dětských i dospělých 
hudebníků, ochutnáme punč, uvařený 
dle dobového receptu Magdaleny  

Dobromily Rettigové a od členky skaut-
ského oddílu si odneseme magické 
Betlémské světélko.

Kdo by se chtěl připojit k unikátnímu  
jednorázovému doprovodnému hu-
debnímu tělesu, nechť se dostaví na 
generální zkoušku, která se bude 
konat v pondělí 19. prosince 2016 
od 19 h v hasičárně. Případně nám 
můžete svůj záměr zúčastnit se 
zkoušky předem sdělit na e-mailu: 
kultura@nelahozeves.cz.

Za Kulturní komisi obce Nelahozeves 
srdečně zve Hana Hurtíková

Vánoční čas  
v Nelahozevsi

pátek 2. 12. od 17 hodin
Rozsvěcení stromku na návsi  
a koncert žáků ZŠ v kostele

sobota 3. 12. od 14 hodin
Posezení se seniory v KD 
Je pro vás připraven kulturní 
program a malé občerstvení, 
k tanci a poslechu zahraje  
dechovka Přívoranka

Odjezdy autobusu:

•	 13.15 od PTZ

•	 13.20 od bývalé restaurace 
Pod Kaštanem 

•	 13.25 od restaurace U Hrušků

•	 13.30 od nadjezdu 13.40 
z Lešan

neděle 4. 12. od 14 hodin
Mikulášská besídka v KD 

neděle 4. 12. od 19:30 hodin
Adventní koncert Capella  
Traiana na zámku 

pátek 9. 12. od 19 hodin
Vánoční koncert v KD  
Klub seniorů 

pátek 16. 12. od 16 hodin
Školní besídka a jarmark v KD

pondělí 19. 12. od 19 hodin
Hudební zkouška v hasičárně 

úterý 20. 12. od 19 hodin
Koncert Jan Spálený Trio na 
zámku 

sobota 24. 12. od 11 hodin
Sousedské setkání v kostele 

víkend 7. a 8. 1. 2017
Tříkrálová sbírka  
V Lešanech (sobota)  
a v Nelahozevsi (neděle)

Adventní akce na zámku Veltrusy
Do 18.12. od 11:00–15:00

Adventní prohlídky 
zámku Veltrusy

Jak na zámku trávili poslední majitelé 
z rodiny Chotků zimní čas, co si šlechta 
na počátku 20. století dávala za dárky 
a jak vypadala jejich vánoční výzdoba 
či stolování? To vše se letos dozvíte 
při nových prohlídkách okruhu  
„Aristokracie: začátek konce“, které 
vás zavedou i do jinak nepřístupné 
kaple Svatého kříže.

V zámeckém infocentru  
se od 26. listopadu koná  
výstava „Vánoce v domě pana 
lesního“. Vstup zdarma

Neděle 18. 12. od 15:00–17:00

Živý betlém  
a pohádka Vánoční 
putování s anděly

Připojte se k Marii s Ježíškem a Josefovi 
v jejich pouti. Průvod, ve kterém ne-
smějí chybět ani živá zvířátka, vyrazí 
od Holandského selského domu, který 
se nachází nedaleko Všestud, směrem 
k zámku, kde své putování zakončí. 
Druhý průvod se za Jezulátkem vydá 
také z Veltrus.

V 16:00 se vám i vašim dětem představí  
divadlo Pruhované panenky s pohádkou 
Vánoční putování s anděly.

Vstupné na pohádku:  
dospělí 100 Kč, děti 70 Kč

Klub seniorů 
zve na Vánoční 
koncert

Vážení a milí spoluobčané, 

zapomeňte na předvánoční shon 
a starosti a dovolte nám, abychom Vás 
co nejsrdečněji pozvali na Vánoční  kon-
cert, který se uskuteční :

v pátek 9. 12. 2016 od 19 h 
v prostorách sálu KD Nelahozeves. Tyto 
sváteční chvíle nám zpříjemní kapela 
Markéty Aptové se svými sólisty.

Malé občerstvení připraveno.  
Těšíme se na Vás!

Vstupné:  
100 Kč dospělí, 50 Kč senioři a studenti
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Nábor  
nových členů
Pěvecký sbor Tutti Cantate pod 
vedením Mgr. Blanky Schottenové 
(ZŠ Veltrusy) nabírá nové členy.

Zkoušky se konají pravidelně 
v pondělí od 17:30 v budově  
ZŠ Veltrusy.

E-mail: 

tutticantate@centrum.cz

BlankaSchottenova@seznam.cz

Capella Traiana
Barokní tóny se rozezní  
v renesančních prostorách zámku
Pořádání koncertu v předvánočním 
období se již pro občany naší obce 
stalo milou tradicí. Atmosféru příjemně  
vytopeného Rytířského sálu každý 
nejlépe vychutná při poslechu krásné 
hudby a co je příhodnějšího v prosto-
rách zámeckých než mistrně zahrané 
skladby od barokních skladatelů?

Orchestr složený z posluchačů vyšších 
ročníků Pražské konzervatoře čítá 
smyčcovou skupinu, barokní flétny 
a cembalo. Ansámbl se pod vedením 
dirigenta a sólového flétnisty Jakuba 
Kydlíčka věnuje takzvané poučené 
neboli autentické interpretaci hudby 
renesance a baroka, soubor tak usiluje 
o ztvárnění opřené o znalosti dřívější 
estetiky.

Za několik let se těmto mladým hráčům 
podařilo vybudovat těleso, které sbírá 
ocenění na soutěžních přehlídkách 
(letos zvítězili v mezinárodní soutěži  
Českého rozhlasu Concerto Bohemia) 
a hlavně boduje u posluchačů v celé 
zemi. Interpretace vyladěná do po-
sledního detailu ve spojení s mladickým 
entuziasmem posouvá hranice vnímání  
tzv. staré hudby a přináší strhující zá-
žitek plný dynamiky a hudebních  
překvapení.

Koncert začíná 4. prosince v 19:30 
a trvat bude asi 80 minut, po něm 
vám rádi nabídneme příležitost setkat 
se s umělci u sklenice sektu v nádher-
ných prostorách zámeckého salónku. 
Při této společenské akci je možné 
pobavit se s umělci na témata, která 
vás zajímají. Zážitek z koncertu je takto 
obohacen o další poznatky z umělec-
kého zákulisí.

Kateřina Bryndová

Obec Nelahozeves pořádá adventní koncert

CAPELLA TRAIANA
Barokní orchestr Pražské konzervatoře

"Stará hudba ve vynikajícím podání mladých interpretů"
Program: J. H. Schmelzer, H. I. Biber, A. Corelli, A. Vivaldi

4. 12. 2016 v 19:30 - Zámek Nelahozeves

Vstupné: vstupné 120 Kč / 80 Kč pro seniory a děti do 15 let,
200Kč včetně setkání s hudebníky u sklenice sektu po koncertě

Vstupenky k zakoupení na Obecním úřadě v Nelahozevsi

VSTuPNé:
Vstupenky na koncert si 
prosím rezervujte a kupujte 
na Obecním úřadě v Nela-
hozevsi, rezervace je možná 
také na webu 
www.nelahozeves.cz

120 Kč pro dospělé

80 Kč pro seniory a děti do 15 let

200 Kč na koncert a setkání 
s hudebníky u sklenice sektu po 
koncertě.
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U nás ve školce
tentokrát ze života třídy Žabiček
Jak to po prázdninách začalo? V září jsme se všichni sešli, přivítali a seznámili  
se s novými kamarády, zároveň jim pomohli se co nejlépe aklimatizovat 
v nové školce - zvláště těm nejmenším. Ve třídě Žabiček došlo k výměně 
téměř celého kolektivu. Většina dětí se v roli „mazáka“ přesunula ze třídy  
Berušek o patro výš. Všichni jsme si společně určili školkovská pravidla 
a začali.

První témata, která se nám k prozkou-
mávání nabízejí, se týkají podzimu. 
Seznamujeme se s typickými znaky 
tohoto ročního období, všímáme si 
změn v přírodě, učíme se rozeznávat 
rostliny, stromy, plody, zpíváme si,  
říkáme básničky, tvoříme.

Jednou - při povídání o tom, co vše 
se děje v tomto období na zahradách 
a děti se začaly předhánět, kdo dříve 
nám řekne svůj zážitek, jak to chodí, 
mě najednou napadlo: „Jak je to vůbec  
se skřítky a zvláště například těmi 
bramborovými a jestli pak někdo už 
nějakého viděl a jestli pak by se ne-
mohlo stát, že by se někomu nějaký 
ten bramborový skřítek doma „vyklu-
bal“. Čekala jsem na reakci, děti vykulily 
svoje očka, když jsem přidala větičku 
o tom, že by mohlo jít o skřítky i vyro-
bené, některé děti se začaly potutelně 
umívat, jiné dále přemýšlely, jak by to 
asi mělo vypadat. Byl to první takový  
nápad u nás ve třídě a tak jsem to  
nechala být a byla napjatá, jak to celé 
dopadne. Jeden na nás čekal už ráno 
ve školce (toho jsem pro jistotu  
„vyčarovala“ já). A další na sebe ne-
nechali dlouho čekat. Už při příchodu 
do školky jsem potkala první holčičku, 

která si hrdě nesla svého bramboráčka.  
Tatínek si nebyl úplně jistý, zda to vůbec  
byl úkol a zda byl splněn správně –  
dostali hned mezi dveřmi velkou po-
chvalu oba! Tento bramborový skří-
tek byl pojat velmi originálním způ-
sobem: Doma byla nalezena figurka 
skřítka a rodiče museli vydlabat bram-
boru, kam následně skřítka uložili, 
aby se tam mohl „narodit“. Další ro-
diče se svou dcerkou skřítka vyrobili, 
do školky přinesli, ale přeci jen - kdyby  
náhodou vzkaz nedorazil správně, 
vzali ještě „neopracovanou“ bramboru 
do kapsy. I oni dostali velkou pochvalu.  
Nebudu vás dále napínat, první den 
se nám sešli bramboráčci čtyři a po-
stupně se začali „rodit“ i v dalších  
rodinách, takže jich nakonec bylo kolem 
patnácti. Bylo krásné sledovat ty jis-
křičky v očích dětí, které si hrdě nesly 
své výrobky do školky. Děti si užívaly 
i to, jak mohly své bramboráčky před-
stavit ostatním kamarádům a povědět 
ostatním svůj příběh, jak skřítek vznikl. 
Měly jsme z toho s paní učitelkou vel-
kou radost. 

Při oslavách Halloweenu už to napadlo  
děti samotné. A tak, kdo měl chuť 
něco strašidelného doma vyrobit,  

přinesl to mezi nás. Výrobky nám per-
fektně dokázaly doladit strašidelnou 
atmosféru v naší školce, kde jsme se 
celý týden na tento den vzorně připra-
vovali. Mám radost z našich tvořivých  
dětí a neméně pak i z rodičů, kteří  
si i v dnešní uspěchané době najdou 
chvilku k tvoření se svými dětmi 
a v tvoření je podporují. A tak se těšíme  
na další dětské výtvory, které děti 
společně s rodiči vyrobí. Čas se nám 
blíží k adventu. Co za nápady se nám 
v hlavách vyklubou? Nechme se dětmi 
společně překvapit. Radost vyzařující 
z dětí, když se jim povede něco pěk-
ného, je tím nejkrásnějším, čím obda-
rovávají nás dospělé. Zveme vás příště 
k nahlédnutí do života další třídy naší 
školky. 

Všem přejeme krásné prožití  
vánočních svátků a do nového roku 
vše nejlepší!

Hana Sadílková 
ředitelka MŠ Nelahozeves s kolektivem
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Střípky ze školních akcí
učení nemusí být mučení. To my 
moc dobře víme. Výuku si totiž 
zpestřujeme různými vzdělávacími 
a výchovnými akcemi.

V září vyjeli druháci na mělnické 
dopravní hřiště, kde si zblízka  
prohlédli vůz městské policie a měli 
možnost slyšet policejní hlášení  
s dispečerem. Především se ale 
dozvěděli, jak správně přecházet 
přes přechody, na co si dávat pozor 
v pozici chodec a cyklista a jak se 
bezpečně chovat nejen na silnici.

Prvňáčci si se svými vyučujícími 

zmapovali okolí školy a také se  
seznámili se základními pravidly 
dopravní výchovy.

Říjen jsme zahájili besedou o liškách. 
Informací jsme posbírali opravdu 
mnoho, největším potěšením však 
byla přítomnost lišky Mii, kterou 
jsme si mohli pohladit a pěkně 
zblízka prohlédnout. 

Dále jsme se zúčastnili výchovného 
koncertu Barevná hudba či dopravně 
výchovné bezpečnostní akce  
„Rozhlédni se!“. 

Sazka Olympijský víceboj  
v ZŠ Nelahozeves

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského  
výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento 
jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících 
stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování 
co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl. 

Statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou 
málo. Je načase to změnit! Právě proto 
vznikl i projekt Sazka Olympijský  
víceboj, který nabízí sportovní náplň 
pro všechny děti, ať už školáky po-
vzbudí k radosti ze sportování, nebo 
v nich probudí touhu ukázat sportovní 
talent, hlavním cílem projektu je, aby 
se sport stal přirozenou součástí zdra-
vého životního stylu dětí. 

Základní škola Nelahozeves se do 
tohoto projektu zapojila v letošním 
školním roce již potřetí. Žáci v průběhu  
školního roku trénují 8 předem  

daných disciplín. Skok z místa, hod 
basketbalovým míčem, zkrácené lehy 
sedy, člunkový T-běh, běh na 60 metrů 
a 500 metrů, hluboký předklon a postoj  
čápa. Rozvíjí tak svoji rychlost, sílu 
ohebnost, vytrvalost ale i odvahu 
a sportovní chování. Při sportovním 
dni, který naše škola organizuje dvakrát  
do roka, mají možnost porovnat své 
výkony s kamarády, setkat se se zajíma-
vými osobnostmi, pobavit se a hlavně 
mít radost ze sportu.

Sportovního dne v naší škole, který se 
konal 14. října, se zúčastnily i dvě vý-

Pozvánka  
na školní akce  
v prosinci, 
lednu, dubnu

2. 12. 
krátký koncert v kostele 
sv. Ondřeje 
vystupují žáci školy. Akce je  
určena žákům, jejich rodičům, 
prarodičům a všem příznivcům 
školy. Koncert začíná v 17 ho-
din, pak se všichni přesunou do 
parku A. Dvořáka, kde starosta 
(nebo zastupitel) obce rozsvítí 
vánoční strom.

16. 12. 
od 16 h - Vánoční  
jarmark žáků ZŠ

od 17 h - vánoční vystou-
pení žáků naší školy

Srdečně Vás všechny zvu. Kdo 
neví a nezná… Opět budou 
k zakousnutí oblíbené dobroty 
ze sborovny, káva, čaj, punč... 
školní časopis žáků 5. ročníku. 
Přijďte, uvidíte, společně s dětmi 
si užijeme předvánoční atmo-
sféru. Koná se v KD Nelahozeves.

12. 1. 2017
Den otevřených dveří 
Základní školy

•	 8–10 h – náhled do výuky

•	 13–16 h – prohlídky školy
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znamné sportovkyně a olympioničky: 
Štěpánka Hilgertová, držitelka  
zlatých olympijských medailí ve vodním 
slalomu a vodní slalomářka Kateřina  
Kudějová, reprezentantka České  
republiky na letošních Olympijských 
hrách v Riu. S dětmi si zasportovaly, 
vyprávěly jim o svých sportovních 
začátcích, pustily jim videonahrávky 
z významných závodů a každý si mohl 
prohlédnout celou sbírku olympijských 
medailí.

Na konci školního roku mají možnost 
žáci, kteří splní všechny disciplíny, zís-
kat Olympijský diplom, který jim uká-
že jejich silné sportovní stránky a na 
základě analýzy jejich fyzických před-
pokladů jim doporučí vhodné spor-
ty, kterým se mohou do budoucna 
věnovat. 

kolektiv ZŠ Nelahozeves

Halloween ve škole
Na odpoledne 24. 10. 2016 se už dlouho 
těšila většina žáků se svými rodinami. 
Proč? No přeci proto, že se konalo již 
tradiční halloweenské odpoledne, kdy 
se sejdou přátelé školy a po „nelahoze-
vesku“ slaví svátek Halloween. Soutě-
žilo se, sportovalo se, tvořily se téma-
tické výrobky, u sochy A. Dvořáka se 
lovila strašidla, někdo navštívil foto-
koutek, jiní hodovali, zkrátka každý si 
našel to své. Po setmění jsme vyčaro-
vali lampiony a osvětlený průvod na 

chvíli rozsvítil místní park. 

Celá akce vyvrcholila vyhlášením  
vítěze v dlabání nejhezčí dýně. 

Přes noc nám pár strašidel zůstalo ve 
škole – děti z 1. A, 1. B a 5. ročníku 
přespaly ve třídách a užily si příjemný  
večer se svými paními učitelkami.  
Četly kouzelné příběhy, prošly stezkou 
odvahy a strávily spolu hezkou noc. 

K. Kandlerová

Zápis  
žáků do  
1. ročníku 
ZMĚNA! 
Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a to v době  
od 1. dubna do 30. dubna  
kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 

(Znění tohoto ustanovení je účinné 
až od 1. ledna 2017, kdy se v § 36 
odst. 4 školského zákona původní  
slova „15. ledna do 15. února“  
nahrazují slovy „1. dubna  
do 30. dubna“)

Zápis v naší škole  
se bude konat: 

4. 4.–5. 4. 2017
Informace k zápisu najdete na 
webových stránkách školy  
www.zsnelahozeves.cz,  
v MŠ – od ledna 2017.

Věra Bavorová 
ředitelka školy

Volné pracovní 
místo pro  
vychovatelku ŠD
ZŠ Nelahozeves přijme  
od 1. 2. 2017 vychovatelku ŠD, 
pedagogického asistenta.  
Informace u ředitelky školy.

E-mail: bavorova@email.cz

Nové vlakové jízdní řády 
Od 11. prosince 2016 se mění jízdní 
řády na vlak. Jelikož v době uzávěr-
ky nebyly dostupné ještě zastávko-
vé jízdní řády od ROPID, a proto jsme 
zpracovali vlastní verzi s časy uve-
denými v traťových jízdních řádech. 
Jednou z pozitivních informací pro 
dojíždějící je, že vlaky k nám budou 

jezdit každou hodinu, a to i o víken-
dech. Autobusové jízdní řády v době 
uzávěrky ještě nebyly dostupné.  
Rychlíky až na výjimky přijíždějí a odjíž-
dějí i nadále z Masarykova nádraží. 

Aktuální jízdní řády naleznete  
na straně 20

Soňa Brunnerová
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Seniora v Nelahozevsi zabil vlak,  
první pomoc mu poskytl místní student
Dálková železniční trať rozřezává Nelahozeves na dvě poloviny. Velký rozhled 
na obě strany přímo svádí k tomu, aby si lidé zkracovali cestu přes koleje, 
a to i v místech, kde je k dispozici podchod. Právě to se stalo osudným  
čtyřiaosmdesátiletému seniorovi, který ve čtvrtek 22. září ve večerních 
hodinách přecházel se svou manželkou trať v prostoru železniční stanice 
Nelahozeves.

Oba senioři ignorovali blízký podchod 
vybavený výtahem a na třetí nástupiště,  
ze kterého odjíždějí místní vlaky do 
Kralup, se snažili dostat přes koleje. 
Zatímco seniorka ještě stačila přijíž-
dějícímu vlaku uskočit, její manžel, 
který si při chůzi pomáhal berlemi, 
měl méně štěstí: projíždějící rychlík 
ho srazil. Muž na následky zranění  
zemřel nedaleko nástupiště.

“Vlak ho odhodil asi tři metry,” popsal 
tragédii jeden ze svědků, čtrnáctiletý 
student Dominik Deket z Nelahozevsi. 
Ten se následně snažil společně se 
svými dvěma přáteli, Denisou Nídro-
vou a Jaroslavem Putzem ze Slatiny, 
dědečka oživit. Trojice mladých lidí 
zároveň přivolala záchranku.

“Když jsme k němu přišli, ještě měl 
tep a dýchal.” Studenti otočili seniora 
na bok do stabilizované polohy, po-
depřeli mu hlavu a vyndali mu jazyk. 
Všemu přihlížela jeho šokovaná man-
želka. “Měl zpřelámané ruce i nohy 
a krvácel, mimo jiné i z hlavy, která 
byla zčásti úplně otevřená,” popisuje  
Dominik hrůznou událost. Senior jim 
přes poskytnutou první pomoc po ně-
kolika minutách zemřel v náručí. Zá-
chranka podle studentů přijela až nej-
méně za deset minut, kdy už byl muž 
mrtvý. Záchranáři se již o žádné oži-
vování nepokoušeli a nechali bezvládné 
tělo ležet nepřikryté v prostoru nádraží. 

V okamžiku srážky bylo v prostoru  
nádraží několik dalších lidí. Přes  
naléhání studentů ale nikdo z nich na 
pomoc nepřispěchal. Skupince nepo-
mohl ani pracovník železniční stanice 
Nelahozeves, který jim dle Dominika 
odmítl zapůjčit lékárničku.

Na místě střetu kromě záchranky  
zasahovali i kralupští profesionální 
hasiči a jejich drážní kolegové, stejně 
jako policisté. Ti si skupinky studentů 
ale vůbec nevšímali. Teprve po hodině 
byli upozorněni na to, že událost má 
nějaké svědky, kteří na nádraží stále 
čekají na vyslechnutí.

Zhruba šedesátka cestujících byla 
z rychlíku evakuována včetně zava-
zadel. Provoz na trati byl obnoven po 
více než hodině.

Příkladný přístup Dominika a jeho 
přátel ocenila dcera zesnulého seniora  
A. B. “Ráda bych spolu s mojí mamin-
kou poděkovala vašemu synovi za 
obětavou, upřímnou a velmi profesi-
onální pomoc na místě nehody.” na-
psala dcera v SMS zprávě Dominikově 
matce.

Podle starosty Josefa Kebrleho je 
k podobnému činu třeba velké míry 
osobní odvahy a zodpovědnosti. 
 “Dominik v této zkoušce obstál a stal 
se ostatním příkladem,” uvedl starosta. 
Jak doplnil místostarosta Josef Kukla, 

vedení obce zvažuje vhodnou formu 
veřejného ocenění mladého hocha. 
Podobně si podle místostarosty za-
slouží ocenění lidé, kteří před třemi 
týdny pomohli seniorce, která zkola-
bovala na bicyklu před památníkem 
Antonína Dvořáka.

Vlaky v prostoru nádraží projíždějí podle 
mluvčího Drážní inspekce Martina Drá-
pala rychlostí okolo sta kilometrů za 
hodinu. I při použití rychlobrzdy je 
však brzdná dráha takto rychle jedou-
cího vlaku stále dlouhá téměř kilometr. 
Vlaky zpomalují až při průjezdu  
kolem zámku. I tam je přecházení 
přes koleje velmi častým jevem.

Tragédie na dráze jsou v Nelahozevsi 
bohužel poměrně častým jevem, a to 
hlavně kvůli nedalekým tunelům, které 
jsou vyhledávaným místem sebevrahů. 
Naposledy zde ukončila život letos  
6. července dvaašedesátiletá žena 
z Kralup nad Vltavou.

Miloš Mojžiš 
zdroj a  foto: nela.cz
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Občanský poradce radí a informuje

Dědické řízení podle nového  
občanského zákoníku
V občanské poradně jsem měl v průběhu roku 2016 řadu případů, které 
souvisely s dědickým (pozůstalostním) řízením. Především starší občané 
hledají možnosti, jak tento svůj majetek převést po své smrti svým dětem 
a blízkým. Vhodným institutem je v tomto smyslu darování majetku potomkům 
ještě za života dárce se současným zřízením věcného břemene. O tomto 
jsem již psal v květnovém zpravodaji. Klasickým institutem je však dědické 
(pozůstalostní) řízení, realizované až po smrti zemřelého  
občana = zůstavitele. 

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který 
přinesl mimo jiné i zásadní změny v dědickém právu. Zásadní změnou je 
posílení svobody člověka, který rozhoduje o tom, co se stane s jeho majetkem 
po smrti. Občanům, kteří chtějí zachovat a předat (odkázat) svůj majetek 
tomu, kterého považují za nejvhodnějšího, se tak otevřeli nové možnosti. 

Dědické řízení
je upraveno v NOZ především v usta-
noveních § 1475-1720. Zahajuje se 
i bez návrhu, jakmile se soud dozví 
o tom, že někdo zemřel. Projednáním 
dědického řízení bývá pověřen notář 
jako soudní komisař, který má za úkol 
zjistit okruh dědiců zůstavitele a veškerý  
jeho majetek a závazky. Do dědického  
řízení není tedy nutné se nijak přihla-
šovat, neboť notář účastníky řízení 
sám vyrozumí. Dědit je možné na zákla-
dě závěti, dědické smlouvy, odkazu  
nebo zákona. V dědickém řízení se 
upřednostňuje především projev zů-
stavitele, jak má být s jeho majetkem 
naloženo. Za tímto účelem může sepsat 

zůstavitel závěť či s dědicem uzavřít 
dědickou smlouvu, případně může 
i zřídit tzv. odkaz. Pokud však zůstavitel 
před svoji smrtí svůj majetek neřešil, 
dědické řízení je řešeno dle zákona.

Závěť
může být buď sepsána a podepsána 
vlastnoručně zůstavitelem (holografní 
 závěť) nebo ji lze sepsat například 
na počítači za účasti minimálně dvou 
svědků (alografní závěť) či ve formě notář-
ského zápisu. Ve výjimečných případech 
je možné závěť pořídit i ústně nebo 
s úlevami (zůstavitel je nevidomý 
či s omezenou svéprávností, před  
starostou obce, před velitelem mimo 

domov, atp.), zde je nezbytnost tří 
svědků. Nejbezpečnější je závěť uložená 
v centrální evidenci závětí (CEZ), kterou 
vede notářská komora. Do CEZ je ulo-
žena závěť sepsaná notářem nebo po-
daná do CEZ cestou notáře. Zůstavitel 
ovšem není ve své vůli o tom, komu 
připadne po jeho smrti jeho majetek 
však zcela neomezen – existují  totiž 
nepominutelní dědicové, kteří dědí 
i tehdy, když je zůstavitel do své závěti 
vůbec nezahrnul. Vyloučit nepominu-
telné dědice lze jen jejich vyděděním, 
a to pouze pro některý ze zákonem  
taxativně stanovených důvodů.

Nepominutelní dědici = děti zůstavite-
le a nedědí-li (např. při jejich vydědění 
nebo již zemřeli), pak jsou jimi jejich 
potomci. Je-li nepominutelný dědic 
nezletilý, musí se mu dostat alespoň 
tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákon-
ného dědického podílu. Je-li nepo-
minutelný dědic zletilý, musí se mu 
dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina 
jeho zákonného dědického podílu. 

Občanská poradna 
Nelahozeves

Zagarolská 313
tel: +420 731 168 704
e-mail: 
rysjb@seznam.cz

každou neděli 10–13 h 
- po předchozím objednání

http://nelahozeves.cz/
obcanska-poradna/

Pokračování tématu  
Dědické řízení bude 
v dalším čísle Nelahozeves-
kého zpravodaje, které  
vyjde v únoru 2017.
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NOZ tedy krátí práva nepominutelných 
dědiců (doposud měli nezletilí potomci 
nárok na celý svůj zákonný podíl 
a zletilí na jednu polovinu z jeho  
zákonného podílu). V praxi tedy bude 
možné odkázat závětí část dědictví 
například přítelkyni, s níž pořizovatel 
závěti žil, přestože má zůstavitel též 
nezletilé potomky.

Vydědění potomka = práva potomka  
na jeho povinný díl jsou zkrácena 
nebo i zcela vyloučena. Provést to lze 
stejným způsobem jako u závěti  
(listina, notář, CEZ). NOZ i zde přináší 
zásadní změnu. Kromě čtyř původně 
stanovených důvodů (potomek nepo-
skytl pomoc ve stáří, neprojevuje o pří-
buzného zájem, byl odsouzen k trestu 
odnětí svobody pro úmyslný trestný 
čin nebo vede nezřízený život) zavádí 
další dva – pro zadlužení a pro mar-
notratné počínání. Vedle toho NOZ 
také stanoví, že pokud vyděděný  
potomek zůstavitele přežije, bude se 
vydědění automaticky týkat i jeho  
potomků. V případě, že ho nepřežije, 
budou jeho děti moci dědit.

Dědická smlouva
je staronový institut, podle kterého 
lze již opět (po téměř 50 letech) dědit. 
Tuto smlouvu může zůstavitel uzavřít 
s dědicem ještě za života a domluvit 
se s ním, jaký konkrétní majetek dědici 
připadne. Dědickou smlouvu lze uzavřít 
jak s dědicem, tak i s odkazovníkem 
(např. s přítelem, kterému má připad-
nout nějaká věc jako odkaz). Dědickou 
smlouvu lze uzavřít i mezi manželi  
navzájem. Smlouvu může uzavřít jen 
osoba zletilá a svéprávná. Dědickou 
smlouvu lze uzavřít pouze formou 
veřejné listiny = notářským zápisem 
s uložením do CEZ.

Dědická smlouva je nejsilnějším  
právnickým titulem, protože má  
přednost před zákonnými dědickými 
posloupnostmi a zůstavitel ji nemůže 
jednostranně zrušit. To je tedy oproti 
závěti velká výhoda pro dědice.  
Dědickou smlouvu však nelze uzavřít 
na celou pozůstalost. Alespoň jedna 
čtvrtina musí zůstat volná, aby s ní 
zůstavitel mohl dále volně nakládat.

Odkaz 
je nový institut, pomocí něhož lze  
nařídit dědicovi, aby vydal jiné osobě 

(tzv. odkazovníkovi) určitý předmět 
z dědictví. Výhodou je, že osoba odka-
zovníka není dědicem, a tudíž nemusí 
hradit zůstavitelovy dluhy. Tato zůsta-
vitelova svoboda při dělení majetku 
je však omezena v případě, že má jen 
nezletilé dítě. V tom případě nemá 
možnost odkázat část majetku nikomu 
jinému než tomuto potomkovi.

Zůstavitel může jako odkaz určit i věc, 
která je ve vlastnictví jiné osoby (dědice 
nebo odkazovníka). Může tedy nařídit  
svému dědici, aby vydal někomu jiné-
mu věc ze svého vlastního majetku 

jako podmínku k nabytí pozůstalosti. 
Dědic má však vždy na výběr, zda dědic-
tví přijmout a věc zatíženou příkazem 
zůstavitele, tedy věc zatíženou odka-
zem vydat, nebo dědictví odmítnout 
a věc si ponechat.

Dovolte mi Vážení občané obce Nela-
hozeves, abych Vám popřál k blížícím 
se vánočním svátkům hodně zdraví, 
úspěchy v práci a osobním životě. 
I v novém roce 2017 jsem připraven 
tady být s Vámi. 

Ing. Mgr. Jan Ryšavý 
Váš občanský poradce.
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Malinko ze starodávných časů
Příspěvek v minulém čísle se Lešan téměř nedotkl, zkusím se malinko vrátit  
k dávným obyvatelům obce. Některé poznatky by byly velice rozsáhlé.  
Zajímavý je určitě rod Nováků, tedy především statek č.p.18, kousek nad návsí. 
Snad nejdříve obrázek, je to pohled ze dvora statku, východním směrem.

Snímek je z roku 1918, mimo Nováků 
je zde ještě vysloužilý voják s chovným 
býkem. Malinko bych se zmínil o nej-
starším pánovi, Antonínu Novákovi.  
Ve středu obrázku je jeho syn, po 
stranách vnuci.

Trochu se vrátím k rodu Nováků, jejichž 
rodiny byly v obci více, než 300 let. Při 
pátrání v archivu Mělník jsem prohlí-
žel knihu, jejíž ozdoba titulní strany je 
na horním obrázku. Psána z roku 1863, 
Ant. Novákovi ji vyrobil a daroval Jan, 
hrabě Harrach. Jsou zde blahopřání  
a podpisy význačných osobností z da-
lekých oblastí celého mocnářství.  
Antonín Novák byl známý sedlák,  
který na svém hospodářství uplatňoval  
a zkoumal nové postupy v zemědělství.  
Řídícím byl František Horský, c.k. ze-
mědělský rada. Zkoumáno bylo stří-
davé hospodářství, úpravy zeměděl-
ských strojů, pěstování cukrové řepy, 

atd. Pak byly předváděcí akce, školení 
sedláků, návštěvy v Lešanech i Nela-
hozevsi. V knize jsou podpisy sedláků 
i baronů, především z Čech a Moravy,  
také oslavné zdravice a pochvaly 
i ocenění. Hlavním heslem všech pak 
bylo: „ Země, největší náš poklad.“

Zápisy ve farních kronikách z Minic  
a Velvar pro tuto rodinu Nováků 
z Lešan, tedy křty, svatby, úmrtí, začínají 
již kolem roku 1660.

Zde je přípis z Velvar, který oznamuje, 
že Ant. Novákovi byl za odměnu při-
dělen stříbrný Kříž s korunou, v Praze 
29.října 1863. Obrázek je dobře čitelný.

Na této stránce je několik podpisů 
od návštěvníků z Olomouce, Postřel-
mova, Zábřehu. Takových záznamů je 
zde dosti na několika stránkách. Zde 
z července 1863 v Nelahozevsi.

Jen malý kousek z let výzkumů k rodu 
Nováků v Lešanech, něco již bylo 
v dřívějších kronikách.

Václav Hlavatý
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Odjezd z Nelahozevsi Odjezd od zámku Příjezd do Kralup Odjezd rychlíku Odjezd osobáku Příjezd do Prahy

V 5:03 5:06 5:11 X 5:12 5:46

D 5:25 5:28 5:33 5:38 5:42 6:02/16

D 6:25 6:28 6:33 6:38 5:42 7:02/16

V 6:49 6:51 6:56 7:03 7:12 7:32:/7:46

V/D 7:25 - D 7:28 - D 7:33 - D 7:38 - V 7:42 - D 8:02/16 - D

D 8:26 8:28 8:33 8:38 8:42 9:02/16

V/D 9:21  - D 9:24 - D 9:29 - D 9:38 - V 9:42 - D 10:02/16 - D

D 10:26 10:28 10:33 10:38 10:42 11:02/16

D 11:21 11:24 11:29 X 11:42 12:16

V 12:22 12:24 12:29 12:38 12:42 13:02/16

P 12:26 12:28 12:33 12:38 12:42 13:02/16

D 13:21 13:24 13:29 X 13:42 14:16

V 14:21 14:24 14:29 14:38 14:42 15:02/16

P 14:26 14:28 14:33 14:38 14:42 15:02/16

D 15:21 15:24 15:29 X 15:42 16:16

V 16:21 16:24 16:29 16:38 16:42 17:02/16

P 16:26 16:28 16:33 16:38 16:42 17:02/16

D 17:21 17:24 17:29 X 17:42 18:16

V 18:21 18:24 18:29 18:38 18:42 19:02/16

P 18:26 18:28 18:33 18:38 18:42 19:02/16

V 19:08 19:10 19:15 X 19:42 20:16

P 19:33 19:35 19:40 X 19:42 20:16

V 20:21 20:24 20:29 20:38 20:42 21:02/21:16

P 21:10 21:12 21:17 X 21:42 22:16

D 21:33 21:35 21:40 X 21:42 22:16

D 22:48 22:50 22:55 X 23:12 23:51 (HN)

Odjezd osobáku Odjezd rychlíku
Příjezd do Kralup 

Os/R
Odjezd z Kralup Příjezd k zámku

Příjezd  
do Nelahozevsi

V X X X 4:25 4:28 4:31

V X X X 4:42 4:45 4:48

D 4:41 X 5:15 5:25 5:28 5:31 

V/D X 5:55 - V 6:20 - V 6:26 - D 6:29 - D 6:32 - D

D/P 6:41 - D 6:53 - D 7:15/7:17 - D 7:21 - P 7:24 - P 7:27 - P

V/D 7:41 - D 7:55 - V 8:15/8:20 - D 8:27 - D 8:30 - D 8:33 - D

D 8:41 8:53 9:15/9:17 9:21 9:24 9:27

P 9:41 X 10:15 10:18 10:21 10:24

V 9:41 X 10:15 10:27 10:30 10:33

D 10:41 10:53 11:15/11:17 11:21 11:24 11:27

D 11:41 X 12:15 12:27 12:30 12:33

D 12:41 12:53 13:15/13:17 13:21 13:24 13:27

D 13:41 X 14:15 14:21 14:24 14:27

V X X X 14:37 14:40 14:43

D 14:41 14:53 15:15/15:17 15:21 15:24 15:27

D 15:41 15:53 16:15/16:17 16:21 16:24 16:27

D 16:41 16:53 17:15/17:17 17:21 17:24 17:27

P 17:41 17:53 18:15/18:17 18:21 18:24 18:27

V 17:41 17:53 18:15/18:17 18:18 18:21 18:23

D 18:41 18:53 19:15/19:17 19:21 19:24 19:27

D 19:41 19:53 20:15/20:17 20:26 20:29 20:32

D 20:41 20:53 21:15/21:17 21:21 21:24 21:27

D 21:41 X 22:15 22:16 22:19 22:22

D 22:41 X 23:15 23:16 23:19 23:22
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Nelahozeveský zpravodaj

Vydává obec Nelahozeves.  
Pro občany obce zdarma. 

Vychází nepravidelně. Náklad: 750 výtisků.  
Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný. 
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová  
Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová. 

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako periodický tisk  
s evidenčním číslem MK ČR E 21695. Uzávěrka příštího čísla  
bude včas avizována na webu www.nelahozeves.cz 

Adresa redakce:  
Školní 3, 277 51 Nelahozeves. 

Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059. 

E-mail: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com 
www.nelahozeves.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:  
PO, ST 7.30—11.00, 12.00—17.00 hod.

v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
REKLAMU

Napište na:  
nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com  

nebo svou žádost podejte  

na Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena  
závisí na formátu reklamy:

A4  .......................................... 750 Kč

A6  .......................................... 200 Kč

A5  .......................................... 400 Kč

Řádková inzerce  .................  50 Kč

Inzerci lze zaplatit buď přímo na 
OÚ nebo Vám Obec Nelahozeves 
vystaví fakturu na danou částku.

Nelahozeveský zpravodaj vychází  
pětkrát ročně v nákladu 750 ks  
v černobílém provedení. Barevná  
verze je potom umístěna na oficiál-
ních stránkách obce www.nelaho-
zeves.cz i neoficiálním webu Nela.cz.

V případě zájmu nebo jakýchkoli  
dalších dotazů neváhejte kontak-
tovat redakci na výše zmíněné  
e-mailové adrese.

Proměň svoji obec  
Nelahozeves

Kromě aktivity Zkrášlovacího spolku 
obce Nelahozeves se na Facebooku 
v červnu letošního roku objevila sku-
pina Lešanské maminky. Zakladatelka 
této skupiny Klára Šlehoferová, která 
se snaží nabídnout maminkám/rodi-
čům možnost poznat se mezi sebou, 
navázat kontakt a podnikat společné 
aktivity, nyní zveřejnila anketu mapující 
potřeby obyvatel Nelahozevsi – anketa  
se zejména týká míst ke společnému  
setkávání a trávení volného času. 
Krátce po zveřejnění na facebooku již 
anketu vyplnilo přes 25 občanů.  

Aby měla anketa ještě vyšší vypoví-
dací hodnotu je třeba co nejvíce  
respondentů.

Podle Kláry se anketa koná s těmito 
cíli :

•	 Zjistit jak občané Nelahozevsi 
v obci tráví svůj volný čas.

•	  Zjistit konkrétní tipy pro realizaci 
drobných projektů pro zkvalitnění 
života v obci

•	 Zjistit ochotu zapojit se do konkrétní 
realizace

•	 Získat podněty jako vstupní informa-
ce pro sepsání žádosti o poskytnutí 
dotace na malou proměnu veřejného 
prostoru.

Anketu můžete najít a případně  
vyplnit online na tomto odkazu:

www.nelahozeves.cz/promen-svoji
-obec-nelahozeves/

Josef Kebrle 
starosta obce

Šťastné Vánoce 
a pohodový rok 
2017

přeje TJ Dynamo  
Nelahozeves

Zápasy  
stolního tenisu 
na TJ Dynamo
Družstvo A
•	 pá 9. 12. s TJ Neratovice D

•	 út 13. 12. s TJ Neratovice E

•	 pá 27. 1. s TJ Sokol Tišice A

Družstvo B
•	 pá 2. 12. se TJ Sokol Všetaty  

– Mlékojedy B

•	 út 20. 1. s TJ Sokol Tišice B

Družstvo C
•	 pá 16. 12. s TJ Neratovice F

•	 út 20. 1. s TJ Start Mlékojedy B

•	 pá 3. 2. s SK Mšeno

vždy od 18 hodin

www.nelahozeves.cz/promen-svoji-obec-nelahozeves/
www.nelahozeves.cz/promen-svoji-obec-nelahozeves/


Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 

 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
 OBSLUHY CNC STROJŮ 

 

 
                     Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

 
              Köver DE - Buxtehude , Německo                 GeraTec – Gera, Německo 
                       s tradicí od roku 1874             s tradicí od roku 2009 

 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n.Vlt.  

(200 m. od vlakového nádraží) 
Motivační ohodnocení 

+ Veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy) 
+ Stravenky 

+ Prémie za kvalitu a za pravidelnou docházku 
+ Příspěvky na životní pojištění 

+ 5 týdnů dovolené  
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr  

    

placená inzerce


