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Pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,

čas nám ukrojil převážnou část volebního 
období. Krátkým ohlédnutím můžeme 
tuto nesnadnou etapu uzavřít. Každý 
z vás se mohl seznámit s tím, co jsme v 
tomto období řešili, co jsme opravili, 
postavili a čeho jsme dosáhli. Poslední 
číslo zpravodaje se vyhnulo předvolební 
kampani. Budoucí vize obce jsou již  
těchto dnech v rukou kandidátních 
uskupení. A proto poslední úvodní slovo 
opřu o osobní ohlédnutí. Poslední dobou 
čtu často pohádky, a tak se pokusím 
převyprávět jednu o Nelahozevsi…

Byla jednou jedna vesnička, která nesla 
jméno Nelahozeves. Byla poklidným  
místem, na kterém bylo léta všechno 
uspořádáno ke spokojenosti všech.  
Nelahozeves měla svého oblíbeného krále.  
Král hojně navštěvoval lid a pomáhal mu. 
Jednoho dne zaťukal na dveře zámku  
developer a vše se rozplynulo. Postavilo  
se mnoho nových domků a Nelahozeves 
omládla. A co bylo dál? Mladí lidé přiběhli  
králi zvěstovat, že se za Nelahozevsí usídlili 
draci. Král byl unavený z věčných problémů, 
a tak se rozhodl ponechat trůn mladé  

královně. Smutně odešel a s ním smutnil  
i lid. Nová královna o dracích nevěděla.  
A tak byla nešťastná z toho, že místo stavění 
ve vsi musí vyhánět draky. Některé vyhnala,  
s některými bojuje dál. Království je uklizeno,  
něco je opraveno, něco nově postaveno. 
Jsou vymeteny pavučiny, kterých se starý 
král bál. Před Nelahozevsí se otevírá nový 
začátek. A další vývoj pohádky už závisí 
na nás. Všichni věříme, že tam budou žít 
šťastně a spokojeně dlouhá léta.   

Petra Urbanová

Na nadjezdu se začne pracovat až o prázdninách

Zahájení oprav nového železničního 
nadjezdu plánované na červen se mini-
málně o půl druhého měsíce odkládá. 
Požadavky na dodavatele opravy totiž 
splnil jediný kandidát, a tak se podle 
zákona musí výběrové řízení opakovat. 
Kdy rekonstrukce opravdu konečně 
začne, se tedy neví, stejně jako to, kdo 
ji bude provádět. Opraveného mostu se 
Nelahozeves dočká nejdříve po  
prázdninách. 

Když nové koště vůbec nemete…

Příběh nového nadjezdu zná v Nelahozevsi 
každý. Jeho předchůdce, který svůj účel 
zodpovědně plnil od roku 1928, byl v první 
polovině roku 2012 postupně rozebrán  
a nahrazen novým mostem. Na vozovce 
stavby za více než 30 milionů korun se 
však už po půl roce objevily trhliny  
a nadjezd byl krátce po svém slavnostním 
otevření znovu uzavřen nejen pro  

automobilovou dopravu, ale oficiálně  
i pro cyklisty a chodce. Od 22. listopadu 
loňského roku je tak Nelahozeves znovu 
rozdělena na dvě části, jež spojuje buď 
velmi dlouhá objížďka, nebo uzoučká ulice 
Pod Strání, která není pro tak hustý provoz 
vhodná. A tato nepříjemná situace, která 
výrazně komplikuje život všem obyvatelům 
obce, se v dohledné době nezmění. 
V březnovém čísle Nelahozeveského  
zpravodaje se této tematice věnoval  
místostarosta Josef Kukla. V reakci na časté 
dotazy občanů poukazoval ve svém článku 
na to, že obec nemá možnost chod  
událostí nijak účinně ovlivnit, a zároveň 
vyjádřil určitou skepsi ohledně původně 
plánovaného březnového data zahájení 
oprav: „Obec je ze strany stavebníka,  
kterým je Středočeský kraj, ujišťována, že 

 Pokračování na str. 2

foto: Česká  televize
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jsou přijímána taková opatření, aby byla 
oprava mostního objektu zahájena v březnu 
2014 a dokončena nejpozději v červnu. 
Jenže je konec února a my nemáme zprávy 
o tom, že by kraj podal u příslušného  
stavebního úřadu žádost o stavební  
povolení. “ 

Kdo je viník?

Kromě stavebního povolení, které Středo-
český kraj nakonec získal až začátkem  
května, v té době ale nebylo rozhodnuto ani 
o tom, kdo bude opravu provádět, což  
platilo i v době uzávěrky červnového  
zpravodaje. Původní dodavatel, firma SMP 
CZ, totiž odmítla uznat vinu za závady na 
mostě, a opravy tedy nemohly proběhnout 
v rámci reklamace. 
Podle stavební firmy nebyla chyba v realiza-
ci, ale už v samotném projektu od firmy VPÚ 
DECO Praha. Autoři projektu se ale hájí 
tím, že kdyby byla stavba provedena přesně 
podle projekčního plánu, k žádným problé-
mům by nedošlo. „Hází to jeden na  

druhého – stavební firma na projektanty,  
projektantská firma na stavitele… Asi  
rozhodne soud,“ připustil tehdy v rozhovoru 
pro Českou televizi Miloš Petera, náměstek 
pro dopravu Středočeského kraje, a dodal, 
že kraj nechá provést opravy na vlastní 
náklady a po viníkovi, ať už je jím kdokoli, 
je bude vymáhat zpětně.   

Příliš přísná kritéria

Na opravu kraj v dubnu vypsal výběrové 
řízení, do kterého se původní dodavatel, 
zmíněná stavební firma SMP CZ, vůbec 
nepřihlásila. Do problémové zakázky se 
obecně příliš firem nehrnulo. Z několika 
kandidátů pak splňoval všechna potřebná 
kritéria jen jediný, a to zákon neumožňuje.  
Výběrové řízení tak muselo být zrušeno  
a vypsáno znovu, což zahájení oprav 
odsouvá nejméně do poloviny července.  
Odhaduje se, že opravy, až konečně začnou,  
budou trvat dva, možná dokonce tři měsíce. 
Z toho vyplývá, že se provoz na opravený 
most vrátí nejdříve v polovině září. 

Obec: stížnosti nic nevyřeší 

„Ze strany občanů jsme často vyzýváni, 
abychom s tím konečně něco udělali –  
natáčeli reportáže, vedli důraznější jednání  
se Středočeským krajem nebo podávali  
stížnosti a trestní oznámení. Nic z toho  
neurychlí probíhající výběrové řízení, ani 
nezajistí ochotu stavebních firem most 
opravit. Tímto jednáním zkrátka otevření 
mostu nedosáhneme,“ řekla Nelahozeves-
kému zpravodaji starostka Petra Urbanová. 
Zdejším obyvatelům tak nezbývá nic  
jiného, než čekat, nostalgicky vzpomínat na 
stařičký, ale fungující nadjezd, a doufat, že 
se termín zahájení oprav alespoň přestane  
posouvat kalendářem dál a dál. „Můžu  
slíbit, že budeme dál zvažovat veškeré 
zákonné prostředky, které by mohly naší 
obci pomoci,“ uzavřela starostka.   

(vm)

Centrum volnočasových  
aktivit: Kultura žije!
V lednu jsme v Nelahozevsi přivítali popu-
lární herečku Danu Morávkovou. Sál Centra 
volnočasových aktivit se zaplnil do poslední-
ho místa posluchači všech věkových  
kategorií a s milou, usměvavou Danou 
Morávkovou jsme všichni rádi prožili dvě  
hodiny vrchovatě naplněné dobrou poho-
dou a smíchem. V dubnu si s námi přijela 
popovídat herečka a výtvarnice Iva  
Hüttnerová (představitelka v současné 
době velice oblíbené Jolanky Lepařové ze 
seriálu Ordinace v Růžové zahradě), která 
všechny příjemně překvapila svým laskavým 
humorem a dobrosrdečností. 

Také jsme se zájmem vyslechli přednášku 
Stanislava Motla na téma Mraky nad  
Barrandovem.
Komentovaná prohlídka budovy Národního 
divadla byla velice fundovaná, všichni jsme 
ze Zlaté kapličky odcházeli spokojeni.
Ochotníci Nelahozeves ve spolupráci  
s tanečním kroužkem ZŠ Nelahozeves při-
pravili pro malé i velké návštěvníky akce 
Nelahozeveské máje pohádku O kouzelné 
alabastrové ručičce, kterou s velkým  
úspěchem zahráli v kulturním domě.

Alena Hurychová 

Iva Hüttnerová, známá v současnosti především z Ordinace v Růžové 
zahradě, přilákala do Centra volnočasových aktivit desítky lidí…

… a velký zájem byl i o přednášku Stanislava Motla. Nelahozeveští ochotníci zahráli v kulturním domě během májových 
slavností pohádku O kouzelné alabastrové ručičce. Na snímku Eva 
Vintrová (vlevo) a Hana Langmajerová. 

Přijďte si zavzpomínat s členem 
Národního divadla Václavem  
Postráneckým, jehož rod pochází  
z Lešan, na jeho dětství u milovaných 
prarodičů. Můžete se ho zeptat na 
jeho současnou uměleckou činnost 
v televizi a na prknech Národního 
divadla v Praze.

3. září  

v 16.00 hodin 

Setkání s Václavem 
Postráneckým
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Mít či nemít radu není existenční otázkou 
Nelahozevsi. Do dnešního dne rada 
v Nelahozevsi nebyla. Nerozhodne-li 
zastupitelstvo ve prospěch rady, rozvoj 
naší obce se jistě nezastaví. Otázkou je, 
co od vedení obce očekáváme. 

V současném modelu fungování bez rady 
je starosta přikován na obecním úřadu. 
Sám řídí chod celého úřadu, a tak mu na 
investiční akce nezbývá tolik času. Starosta  
nemůže své kompetence přenášet na  
zastupitelstvo. Zastupitelé jsou neuvolnění  
a tráví svůj čas v zaměstnání. Nemohou být 
zavaleni kompetencemi, které nejsou 
schopni posoudit právě proto, že s danou 
problematikou nejsou v každodenním 
kontaktu. Další zábranou pro toto řešení 
je čas. Připustím-li, že by starosta převážnou  
většinu agendy přenášel na zastupitelstvo, 
které se musí s každým problémem dosta-
tečně dopředu seznámit, musel by svolávat 
zasedání zastupitelstva nepřetržitě.  
Některá agenda nesnese odkladu a názory 
devíti lidí, kteří se nemohou shodnout, to  
vše by se promítlo do úspěšnosti vedení 
obce. Starosta se v současném modelu 
fungování musí vypořádat s kompetencemi, 
které přísluší radě a které přechází na něj.
Všichni jistě očekáváme, že by měl být 

starosta spíše vizionářem a měl by  
naplňovat představy nás všech. Měl by se 
věnovat právě investičním akcím jako je 
dokončení odkanalizování obce, postavení  
nové školní jídelny atd. Zkrátka by měl 
budovat, tvořit. Čím více volných finančních 
prostředků bude obec mít, tím větší bude 
zájem nás všech na zkvalitnění našeho  
života, okolí. 
Po čtyřleté zkušenosti ve funkci starostky 
vím, že starosta potřebuje k profesionální 
práci dokonalý úřednický aparát, spolehlivé 
zastupitelstvo a podporu. Cílem každého 
starosty by měla být pečlivě vedená  
a profesionálně řešená veškerá agenda obce 
a obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že 
požadavky na místní samosprávy neustále 
stoupají, nesou s sebou tyto požadavky  
i potřebu zdokonalovat model fungování 
místní samosprávy. 
Za jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění  
fungování obce považuji zavedení rady.  
Ta je výkonným orgánem zastupitelstva, což  
znamená, že plní jeho úkoly. Jde o kolektivní  
orgán pěti zastupitelů, kteří se scházejí 
dle potřeby a řeší se starostou každodenní 
agendu. Radu obce si volí zastupitelstvo ze 
svého středu. Na naši obec by připadalo  
v úvahu zastupitelstvo složené z 15 zastu-
pitelů s pětičlennou radou. 

Odpůrci zavedení rady namítají, že se 
rada schází neveřejně. Takový argument 
těžko obstojí. Právě proto, že je rada výkon-
ným orgánem, tedy že řeší každodenní  
záležitosti, nemůže se scházet na veřejném 
zasedání. Jisté oblasti projednávání jsou 
citlivé, pod ochranou zákona. Z každého 
zasedání rady se pořizuje zápis, který je 
dostupný veřejnosti. Bývá zvykem, že se 
zasedání rady účastní i zastupitelé. 
Dalším argumentem odpůrců je nárůst 
nákladů na vedení obce. Ekonomické  
hledisko je v dnešní době zaklínadlem  
pro veřejnou sféru. Pokud však chceme za 
sebou vidět dobře odvedenou práci,  
nemůžeme ji měřit pouze ekonomickým 
hlediskem. Každá dobře odvedená práce 
má životnost, nějaký přesah. Bude na tom 
obec hůře, pokud se z obecního rozpočtu 
vydá o 70 tisíc korun více na radu nebo 
tehdy, pokud finanční prostředky v objemu 
řádově 50 milionů bude spravovat jeden 
člověk, starosta? Zastupitelstvo schvaluje 
rozpočet, starosta však podle něj hospo-
daří. A tak se rozhoduje o důležitosti  
jednotlivých investic sám. Náklady  
současného zastupitelstva činí 120.000,- Kč, 
a pokud bude zavedena rada, vzrostou 
o 70.000,- Kč. To je hodnota, za kterou se 
bude pět členů zastupitelstva pečlivě  
věnovat hospodaření obce podle  
schváleného rozpočtu. 
Věřím, že zavedení rady obce povede  
k dalšímu zdokonalení naší místní samo-
správy. Mohla by se stát efektivnější  
a progresivnější. Přesto si neodpustím 
podotknout, že ideální model fungování 
obce není samospasitelný. Základ je  
totiž vždy na nás a našich schopnostech, 
na konkrétních osobnostech, které tvoří 
zastupitelstvo, radu a úřad. 

Petra Urbanová

Začátkem dubna navštívili nela-
hozeveský obecní úřad pracovníci 
Ministerstva vnitra, aby tam provedli 
takzvanou „kontrolu výkonu samo statné 
působnosti“. A kontroloři vystavili 
úřadu dobré vysvědčení – až na několik 
spíš formálních nedostatků byli s jeho 
chodem spokojeni. 

„Obec Nelahozeves byla kontrolory velmi 
kladně hodnocena. Veškerá kontrolovaná 
agenda je vedena řádně, takže jsme byli 
upozorněni jen na drobné formální nedo-
statky, jako je třeba zpracování tabulky na 
právní předpisy, přestože má obec vydaný 

Bude v naší obci rada?

Kontroloři z ministerstva vnitra byli s činností úřadu spokojeni
pouze jeden,“ říká starostka obce Petra  
Urbanová a poukazuje na to, že některé 
administrativní nároky vyplývající  
z právního řádu bývají úsměvné. 
Ve všech důležitých aspektech ale obec 
obstála. Kontroloři zkoumali například 
všechny dokumenty související se zasedá-
ním zastupitelstva obce či s nakládáním  
s nemovitostmi v jejím vlastnictví, zajímali 
se o soubor povinně zveřejňovaných  
informací i o výroční zprávy z posledních 
dvou let. 
Protokol o kontrole, kterou starostka 
označila za cennou zpětnou vazbu práce 

úřadu, lze v kompletním znění dohledat na 
oficiálních internetových stránkách obce 
www.nelahozeves.cz v sekci úřední deska. 
Podle slov Petry Urbanové to ale rozhodně  
neznamená, že by teď na úřadě zavládlo  
uspokojení a pracovní tempo polevilo. 
„Oprava hradební štoly, soutěž na svoz  
odpadů, konkurz na ředitele mateřské školy, 
rozhodčí řízení se společností POHL CZ,  
a. s., odstranění černé skládky v Lešanech  
a to není zdaleka všechno,“ vypočítává  
starostka témata, která budou náplní práce 
celého zastupitelstva v následujícím období. 

(vm)
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1. Věk: 31

2. Povolání: právnička

3. Rodina: manžel, dcera 

4. Koníčky: literatura, saunování, plavání

5. Jak dlouho žiji v Nelahozevsi: 9 let

6. Proč jsem kandidovala do obecního  
zastupitelstva: Chtěla jsem chodit na vlak 
po chodníku, abych se nemusela denně  
potýkat s bahnem a pískem na botách. 

7. Moje předchozí zkušenosti na  
politickém poli: žádné

8. Proč (ne)mám ráda život na vesnici: 
Rozhodla jsem se pro vesnici proto, že si 
lidé nejsou navzájem tak lhostejní jako ve 
městech, je tu větší klid a příjemnější  
prostředí.   

9. Na co jsem jako obyvatelka  
Nelahozevsi hrdá: Jsem hrdá na to, že  
v Nelahozevsi nedošlo k rezignaci na spo-
lečenský život. To je ta přidaná hodnota 
malé vesnice, kterou si tu musíme střežit. 
Máme kolem sebe inspirativní osobnosti, 
které investují čas do fotbalu, stolního  

Profil zastupitele 
aneb 20 x 

Petra  
Urbanová

tenisu, věnují se dětem, seniorům a vytváří  
tak vzácné příležitosti pro společný život  
na vsi. 

10. Co je podle mě potřeba v naší vsi 
zlepšit: Nelahozeves má velký potenciál 
stát se aktivním, příjemným turistickým 
místem, které ve svém důsledku přinese 
pracovní příležitosti. Této příležitosti  
bychom měli využít.

11. Tři slova, kterými bych charakterizo-
vala Nelahozeves: řeka, kulturní dědictví, 
železnice

12. Oblíbený 

a. film: Vratné láhve

b. Kniha: Saturnin 

c. Hudba: swingová - Melody Makers  
Ondřeje Havelky, The Benny Goodman  
Orchestra, písně Voskovce a Wericha

d. Jídlo: křupavá houska s kozím sýrem  
a brusinkami

e. Nápoj: Pivo z malých pivovarů 

f. Roční období: Jaro

g. Dětský hrdina: Včelka Mája

h. Postava z historie: Milada Horáková

13. Motto, kterým se řídím: „Prožívat každý  
den tak, jako by byl poslední. Nezneklid-
ňovat se, nepospávat, nepředstírat.“  
Marcus Aurelius

14. Co mě potěší: Když potkám člověka, 
který svou práci vykonává dobře a rád.

15. Co mě dokáže vytočit: slabošství,  
neupřímnost sám k sobě

16. U čeho si nejlépe odpočinu:  
Od mentální únavy odpočívám uklízením, 
domácími pracemi v dostatečném zápřahu, 
který neumožní hlavě aktivitu. Od fyzické 
únavy odpočívám u dobré knihy nebo  
ve vaně.

17. Dovolená mých snů: krátký welnes 
pobyt s knihou kdekoliv

18. Když jsem byla malá, chtěla jsem se 
stát: zpěvačkou

19. Kdybych byla zvíře, byla bych: včelou

20. Nejdůležitější věc na světě: láska

Volby do Evropského parlamentu 
konané v pátek a sobotu 23. a 24. 
května, které celostátně provázel 
velký nezájem voličů, vyhráli v 
Nelahozevsi komunisté. Stačilo 
jim k tomu padesát hlasů, které při 
celkové volební účasti 272 občanů 
znamenaly zisk více než 18 %.  
Nejvíce lidí volilo vítěznou stranu  
v Podhořanech (22 hlasů), nejméně  
v Lešanech (5). 

Těsně druhá skončila TOP 09 se  
46 hlasy (17 %), třetí příčku obsadili 
se ziskem 41 hlasů (15 %) sociální 
demokraté. Až čtvrté skončilo  
Babišovo hnutí ANO (35 hlasů;  
13 %), které vyhrálo volby  
na celostátní úrovni. 

V termínu konání voleb bylo  
v Nelahozevsi na seznamu občanů  
s volebním právem 1380 lidí.  
K urnám nakonec zamířila jen necelá 
pětina z nich (19, 71 %), což je ale  
v porovnání s celostátní účastí  
(18, 20 %) pořád lehce nadprůměrné 
číslo. Pro srovnání: v nedávných 
volbách do Poslanecké sněmovny 
přesáhla volební účast v Nelahozevsi 
63 % a při prvním kole prezidentských 
voleb dokonce převýšila 67 %. 

(vm)

Evropské volby 
v Nelahozevsi 
vyhráli komunisté

Jedna z volebních místností, konkrétně ta určená  
podhořanskému okrsku, se poprvé nacházela v Centru  
volnočasových aktivit v Zagarolské ulici. Někteří voliči 
však tuto změnu zaregistrovali pozdě, a tak dorazili  
s vyplněnými volebními lístky podle zvyku na hřiště  
Dynama.

foto: Miloš Mojžíš



5

červen 2014

1. Věk: 46

2. Povolání:  Dříve hlavní technik v ČSAD 
a nyní obchodní manažer již přes 20 let. 

3. Rodina: Ženatý, mám čtyři děti ze dvou 
manželství a jako bonus nevlastní dceru. 

4. Koníčky: hasiči, železniční modelářství, 
kultovní auta ČSSR, nákladní auta a auto-
busy, řízení provozu, gastronomie, byznys 

5. Jak dlouho žiji v Nelahozevsi : Začali 
jsme osmý rok v Nelahozevsi, dříve jsem 
žil v Praze, předtím 35 let na Karlovarsku.

6. Proč jsem kandidoval do obecního  
zastupitelstva:  Protože jsem chtěl změnit  
v obci některé věci, co se mi nelíbily, chtěl 
jsem pomoci samosprávě a doufal jsem  
v lepší organizaci veřejného života v obci 
a také v modernizaci stávajícího majetku 
obce. Nyní chci opět kandidovat, abych 
změnil některé věci k lepšímu a aby nás  
i naše děti bavilo v této obci žít.

7. Moje předchozí zkušenosti na poli-
tickém poli: Nikdy jsem se nechtěl  
politicky angažovat, vždy jsem se tomu 
bránil a chtěl jsem být nezávislý, ale nabyl 
jsem přesvědčení, že nezávislým nemohu 
být do konce života. Takže dřív byly mé 
politické zkušenosti jen letmé, nyní ve 
vyšších orgánech jedné strany během  
pár let značné. 

8. Proč (ne)mám rád život na vesnici:  
Nelahozeves má krásnou polohu, je zde 
řeka Vltava, zámek, lidé na vesnici k sobě 
vždycky měli nejblíže. Město mám ale také  
v oblibě a rád objevuji nová městská zákoutí. 

9. Na co jsem jako obyvatel Nelahozevsi 
hrdý:  Jsem hrdý na krásný zámek,  
na rodiště A. Dvořáka, na významnou řeku 
Vltavu, co protéká kolem, jsem hrdý na  
občany, kteří něco pro ostatní v obci dělají, 
jsem hrdý na to, že máme spolky v naší obci 
a hlavně na to, že se hrstce slušných a pra-
covitých lidí pod mým vedením podařilo 
znovu obnovit Sbor dobrovolných hasičů, 
který organizuje spoustu akcí pro děti,  
pomáhá naší obci a hlavně lidem, kteří 
naši pomoc v nouzi potřebují.

10. Co je podle mě potřeba v naší vsi 
zlepšit: Je toho hodně, nemá cenu vše 
jmenovat, ale myslím, že by bylo nejlepší 
vylepšit mezilidské vztahy a více se setkávat  
se sousedy a společně vymýšlet, co by 
naši obec posunulo dále. Nemá význam 
vše kritizovat od stolu z restaurace a ani 
se zavřít ve svém domě, ale má význam 
předat svůj názor širokému plénu a zkusit 
vymyslet něco společně. Vidím to v jiných 
obcích, co všechno jde a co skutečně  
obyvatelstvo spojuje, ale je to nesmírně 
těžké spojovat lidi dohromady.

11. Tři slova (nebo slovní spojení), který-
mi bych charakterizoval Nelahozeves:  
Asi jako všichni přede mnou, to je nasnadě, 
je to Antonín Dvořák, zámek Nelahozeves 
a Vltava.

12. Oblíbený:

a. Film:  Vesničko má středisková

b. Kniha: všechny od Karla Maye

c. Hudba: Queen, Pražský výběr, Karel Kryl

d. Jídlo: rajská, svíčková, znojemská  
s knedlíkem, řízek s bramborovou kaší  
a dobré horké polévky

e. Nápoj: ledová limonáda, ledové pivo  
a dobré víno a také dobrý čaj

f. Roční období: všechna – na každém 
období něco zajímavého určitě naleznu

g. Dětský hrdina: Vinetou a Old  
Shatterhand

h. Postava z historie: Jan Hus a Jan Žižka, 
Karel IV. a také Jára Cimrman. Koho si ale 
velice vážím je sir Nicholas Winton, který 
zachránil před jistou smrtí za 2. světové  
války 669 židovských dětí. Má úcta nelze  
snad slovy ani popsat. A samozřejmě 
jemu historicky i novodobě podobní 
šlechetní hrdinové.

13. Motto, kterým se řídím:  Nedělej  
nikomu to, co nechceš, aby někdo dělal 
tobě, a pokud to někdo udělá tobě, teprve 
potom mu to vrať tak, aby si to dobře  
a dlouho zapamatoval.

14. Co mě potěší:  Snaha, zapálení pro 
fajn věc, akčnost, slušnost, vstřícnost,  

Radek  
Modes

solidarita a pomoc druhým v nouzi. Také 
ohleduplnost a taktnost, radost ze života, 
a když se podaří něco dobrého pro druhé 
udělat.

15. Co mě dokáže vytočit:  Jsou to  
neschopní lidé, kteří sedí, kritizují a zle 
pomlouvají ostatní a závidí jim úspěch,  
na druhé straně nepomohou a sami pak 
pomoc vyžadují způsobem, který je více 
než neetický a vulgární a ještě nejsou 
vděční. Těm já říkám „celebrity“. Bohužel 
jich je všude dost…

16. U čeho si nejlépe odpočinu:  
Psychicky nejlépe u fyzické práce a fyzicky 
nejlépe relaxem ve wellness centru či  
u televize u dobrého českého filmu nebo 
s rodinou a mými dětmi.

17. Dovolená mých snů: Díky mé profesi 
jsem toho už hodně procestoval, ale  
nejraději mám Itálii s dětmi a pak z doslechu 
německé Porýní, kam bych se určitě rád 
podíval. Po vzdáleném zámoří ani netoužím. 
Nevím, jestli cestu kolem světa - musel 
bych to promyslet.

18. Když jsem byl malý, chtěl jsem se 
stát: Ani nevím, asi řidičem autobusu jako 
můj otec. Toho jsem potom později  
dosáhnul jako otcův mistr v práci a některé 
linky jsme i jako mistři jezdili kvůli nedo-
statku řidičů. Pak jsem chtěl být ředitelem 
a to se mi už také vyplnilo.

19. Kdybych byl zvíře, byl bych:  Lev  
a pokousal bych ty, co všem škodí…

20. Nejdůležitější věc na světě je: Zdraví, 
láska, cit, rodina, porozumění, úcta,  
solidarita a také peníze – bez těch to  
bohužel nejde. 

PříležiTOsTNá BRigáDA  
V lešANeCH.

lešanský lufťák z Prahy hledá:

Občas posekat trávu na zahradě, 
drobné opravy, úklidové a zahradnické 

práce. Sekačka a nářadí  
k dispozici na místě, klíč u souseda. 

Možno kdykoliv (dopoledne,  
odpoledne, všední den nebo 

omezeně i víkend). 

Kontakt: 731168704 nebo 

lesrys@seznam.cz

placená inzerce
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Většina z nás asi už za svůj život uvažovala nad tím, co takový starosta během dne 
dělá. Většinová představa je taková, že sedí na úřadě a u popíjení kávy čte ranní 
tisk. Čeká na návštěvu svého voliče, aby mu mohl věnovat kousek času,  
v nejlepším případě něco slíbit. 
Kdybych zde měla popisovat povinnosti, které má starosta plnit, tak bych vás nudila. 
A druhou překážkou je fakt, že se nedají zhustit do obsahu jednoho článku.  
Poslední publikace uvádí, že jich je něco kolem šesti tisíc. Pokusím se tedy po 
větších celcích popsat chod obce a celého obecního úřadu tak, aby si mohl čtenář 
vytvořit představu o práci starosty.  

Kdo by měl být starostou…

•	 Starosta je vedoucím úřadu a plní 
úkoly zaměstnavatele. Organizuje 
tedy činnost na úřadě a kontroluje ji. 
Zajišťuje personální obsazení úřadu 
a jeho provoz. Tím se rozumí zabez-
pečení technického, materiálního  
a programového vybavení. Řídí činnost 
zaměstnanců na úseku údržby obce 
a zajišťuje správu obecních budov 
(budova úřadu, kulturní dům, základní 
a mateřská škola, hasičárna, knihovna  
v Lešanech, prodejna potravin v ulici 
Pod Strání, autoklempírna, hřbitov).

•	  Starosta plní úkoly zřizovatele vůči 
příspěvkovým organizacím a organ-
izačním složkám. Tedy vůči základní  
a mateřské škole, knihovně a jednotce 
dobrovolných hasičů (JSDH). Lze si pod 
tím představit dohled nad ekonomickým 
a administrativním vedením organizací. 

•	 Jednou ze základních povinností 
starosty je pravidelně svolávat zasedání 
zastupitelstva. Zasedání nejen vede, 
ale připravuje podklady a seznamuje  
zastupitele s body programu. Dále 
organizuje činnost komisí a předkládá 
návrhy na projednání záležitostí ve 
výborech zastupitelstva. Zajišťuje infor-
movanost obce. Informace poskytuje 
veřejnosti na zasedáních zastupitelstva, 
na webových stránkách, facebooku, SMS 
info kanálu a ve zpravodaji. 

•	 Starosta připravuje rozpočet, předkládá 
ho zastupitelstvu ke schválení. V rámci 
rozpočtu převádí dotace jednotlivým 
spolkům a provádí kontrolu jejich 
hospodaření. Hospodaří s veřejnými 
prostředky dle schváleného rozpočtu. 
Zajišťuje tedy řádné čerpání rozpočtu, 
dohlíží na realizaci akcí, podepisuje 
smlouvy a následně účetní doklady  
a odpovídá za jejich správnost.  
Odpovídá za provedení včasné  
veřejnoprávní kontroly obce. 

•	 Starosta organizuje nejen správu všech 
budov, ale i komunikací, veřejného 
osvětlení, zajišťuje svoz odpadů na 
území obce, dopravní značení. Vyjadřuje  
se k nové výstavbě v obci, povoluje 
konání veřejných akcí, ohně, kácení 
dřevin, zajišťuje vybírání místních 
poplatků, poskytuje informace, vyřizuje 
petice a stížnosti. Starosta musí řešit 
věci nalezené a opuštěné.

•	 Starosta však neřídí obec jen uvnitř, 
ale i navenek. Zastupuje svou obec 
na veřejnosti.  Obec Nelahozeves je 
členem Svazu měst a obcí, Přemys-
lovských Středních Čech – místní akční 
skupina, Dobrovolného svazku Údolí 
Vltavy a je účastníkem iniciativy Stop 
letišti Vodochody. Tato sdružení obcí 
jsou založena za účelem prosazování 
zájmů. Starosta se účastní pravidelných 
setkání a hájí zájmy naší obce. Dále se 
účastní pravidelných školení a musí 
se seznamovat se změnami v oblasti 
veřejné správy.

•	 Starosta vystupuje na veřejných akcích, 
které obec pořádá a tyto akce uvádí, 
oddává, vítá občánky a chodí gratulovat 
k jubileu občanům. 

•	 V případě krizové situace se stává 
odpovědnou osobou. Je předsedou 
povodňové komise a velí Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů. 

Dovolím si tento neúplný výčet okruhu 
povinností uzavřít s tím, že jsem se do 
této chvíle soustředila jen na ty, se kterými  
může starosta počítat vždy. Jde o běžný 
chod úřadu. Každý z nás však očekává 
více. Všichni víme, co nám v obci chybí.  
A tak zde vyjmenuji základní okruhy akcí, 
kterým jsme se věnovali za toto volební  
období: skládka Uhy IV. Etapa, skládka 
styrenových smol, audit a následné  
rozhodčí řízení na výstavbu kanalizací 
společností POHL CZ, a.s., vodohospodářská  

situace v obci, rekonstrukce veřejného 
osvětlení, postavení nové MŠ a volnoča-
sového centra, řešení nároku ve věci  
štěrkopískovna v Lešanech, řešení sporu  
s Anglickým Resortem, odstranění skládky  
v Lešanech, řešení retenčních nádrží  
v ulici Pod Strání, zkvalitnění nakládání  
s odpady, nový územní plán, zateplení MŠ, 
oprava kulturního domu, oprava hřbitova… 

Starostou se může stát kdokoliv a stát  
nezajišťuje novým starostům vzdělávání.  
Od Ministerstva vnitra se může nový starosta  
dočkat minimální metodické pomoci.  
Na druhou stranu právní řád očekává  
maximální plnění povinností obce a sta-
rosty. Jestliže starosta pochybí, tak ho 
čeká nejen odpovědnost politická, ale 
mnohdy i právní. 

Jistě by se dalo shodnout na tom, že  
starostou by měl být člověk důvěryhodný, 
přátelský s přirozenou autoritou, místní  
patriot s širokým přehledem o poměrech 
obce, o její historii. Pro mě osobně bude 
dobrým starostou člověk s vysokou mo-
rální integritou, který vždy jedná v zájmu 
obce a odolává nátlakům a manipulacím. 
Měl by to být člověk, který přijme veřejnou  
publicitu, která není vždy příjemná.  
Nejlepším starostou bude ten, pro koho  
je největší odměnou nikdy nevyslovená  
spokojenost života lidí v obci.

Petra Urbanová
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Čtyřiadvacátého května 2014 se v Nela-
hozevsi konaly už potřetí Nelahozeveské 
máje. Nastrojený povoz společně s průvo-
dem projížděl obcí vyznačenou trasou,  
od domu k domu. Z jeho korby zněl bube-
níkův pochod a veselá hudba harmonik, 
která vyzývala občany k poslechu a tanci 
a švarní okrojovaní hoši z něj vyskakovali, 
aby provedli místní ženštiny. Koláčků  
a vína bylo opět dost, všem příchozím pro 
chuť a pro radost. Tambor svým zvučným 

I třetí Nelahozeveské máje  
nabídly bohatý kulturní program

beseda, kterou k této příležitosti zatančily  
děti z tanečního kroužku ZŠ Nelahozeves 
pod vedením Mileny Vovsové. Simona  
Hrňáková, členka místního ochotnického  
souboru, za doprovodu harmonikářů  
zazpívala písničku Červený šátečku. Dalším 
bodem vystoupení byly slovenské tance, 
které zatančily dle slov Kecala „dynamické 
dámy“ - okrojované členky TJ Dynamo. 
Taneční výstup byl velice podařený a díky 
známým písním si lidé mohli též zazpívat.
Po ukončení programu Kecal pozval 
všechny přítomné do Kulturního domu 
Pod zámkem na  pohádku O kouzelné  
alabastrové ručičce, kterou sehráli ochotníci 
místního divadelního spolku. Společně  
s nimi vystoupily v pohádce děti z tanečního 
kroužku ZŠ Nelahozeves, které zde zatančily 
ladný tanec menuet. Na pohádku se přišlo 
podívat mnoho rodičů s dětmi.
Ve večerních hodinách se v kulturním 
domě konala taneční zábava, která díky 
kvalitní hudbě žesťové kapely BLUE BAND 
rozproudila ty nadšence, kteří si májový 
den chtěli užít do posledního dechu.
Máje měly díky organizačním schopnostem 
kulturní komise v obci hladký průběh  
a přálo jim i počasí. Věřme, že se i příští  
rok všichni sejdeme v Nelahozevsi  
na návsi!

Alena Kučírková

ilona sedlářová už není ředitelkou nelahozeveské školky. Na svou funkci rezignovala 
23. dubna 2014 prostřednictvím dopisu, který adresovala starostce a zastupitelům. 
Než konkurzní komise vybere novou ředitelku, která bude chod školky řídit 
pravděpodobně od začátku srpna, povede školku paní Hana sadílková. 

K rezignaci dovedla Ilonu Sedlářovou 
podle jejích vlastních slov aktivita šesti  
zastupitelů, kteří trvali na vyhlášení  
konkurzu. Do něj by se mohla dnes už  
bývalá ředitelka přihlásit a svou funkci  
v něm obhájit, ale k tomu nejspíš nedojde. 
„Považuji to (snahu o vypsání konkurzu, 
pozn. red.) za signál nedůvěry ve vedení 
školy mou osobou. Vzhledem k tomu, že 
již nadále nemám chuť čelit dalším útokům, 
odstupuji z funkce,“ uvedla v dopise Sed-
lářová a poděkovala za podporu starostce 
Petře Urbanové a zastupitelům Pavlu  
Matouškovi se Stanislavem Kuchtou. 
Funkční období Ilony Sedlářové, která do 
vedení školky nastoupila 1. srpna 2011 
po Ivaně Janovské, provázely aféry, velká 

Ilona Sedlářová v dubnu odstoupila  
z funkce ředitelky školky

Ilona Sedlářová byla ředitelkou nelahozeveské školky od 1. srpna 2011 
do 23. dubna 2014. 

fluktuace učitelek a opakované stížnosti 
některých rodičů. Bez výhrad nebyla ani 
zpráva České školní inspekce, která školku 
navštívila v září 2013. Právě tyto důvody 
uváděli někteří zastupitelé v čele s Radkem 
Modesem, když na zasedání zastupitelstva 
vysvětlovali svůj záměr vypsat konkurz. 
Ke světlejším momentům dva a půl roku 
dlouhého účinkování Ilony Sedlářové  
v nelahozeveské školce patřilo zavedení  
druhého pracoviště v Zagarolské ulici,  
zorganizování několikadenní školky  
v přírodě či oživení internetových stránek. 
Tyto dílčí úspěchy však zůstávaly ve stínu 
přetrvávajících problémů, a tak si ředitelka 
většinovou přízeň mezi rodiči nikdy  

nezískala. Možná i proto školku po své 
rezignaci prakticky ze dne na den opustila. 
Bez fanfár.     

(vm)

foto: Miloš Mojžíš

hlasem vybízel a svolával lidi, aby se přišli na 
tu slávu podívat. Občané si mohli zakoupit 
los a vyhrát tak májku, která se dražila  
v odpoledních hodinách před místní  
hasičskou zbrojnicí.
Zde se také ve dvě hodiny konalo odpolední  
představení. Kecal (David Bouša – sólista  
Hudebního divadla v Karlíně) společně  
s paní rychtářkou (Petra Urbanová) uvítali 
všechny příchozí a popřáli jim příjemnou 
májovou zábavu. Program zahájila Česká 
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Dne 24. 4. 2014 se ve Volnočasovém 
centru v prostorách knihovny konala 
akce s názvem Knížka pro prvňáčka.  
Pro žáky prvních tříd zde bylo připraveno  
čtení pohádek „O Jeníčkovi a Mařence“  
a „O Budulínkovi“, které bylo doprovázeno 
scénkami s hudebním doprovodem.  
Prvňáčci se tak mohli seznámit s veverkou  
Věrkou, kterou ztvárnila Simona Hrňáková,  
a s datlem, kterého dětem zahrála Eva 

Pohádky doprovodily hrané scénky, ve kterých se objevil třeba datel. 

Knížka pro prvňáčka 
Vintrová. Obě herečky jsou členkami 
ochotníků z Nelahozevsi. 
Program byl interaktivní. Děti byly zapojo-
vány do pohádkového dění a během  
vyprávění si několikrát s veverkou Věrkou  
a s datlem zazpívaly písničku nebo si zatles-
kaly do rytmu. Pohádky četla dětem ze své 
knihy Alena Hurychová, písničky hudebně 
na klávesy doprovodil Miloš Mojžiš.
Nakonec čekala na děti ve škole kniha 
Magdaleny Wagnerové s ilustrovanými  
obrázky Pavla Sivky s názvem Abeceda.  
Z této knihy si budou prvňáčci společně číst.
Celá akce, do níž žáky prvních tříd  
základních škol přihlašuje veřejná  
knihovna ve spolupráci se školami,  
byla podpořena SKIP ČR.

Alena Kučírková

Hřbitovní zeď  
se po letech 
dočkala opravy
Na jaře proběhla oprava hřbitovní zdi 
a márnice. Zeď se postupně sesouvala 
a kolem vznikalo odkladiště křoví. Do 
márnice zatékalo a byly poškozeny  
i trámy. Zaměstnanci obce místo vyčistili 
a zedník opravil zeď z původního  
materiálu, tedy z pískovcových kamenů. 
Ty obci darovala Římskokatolická  
farnost v Kralupech nad Vltavou. Márnice 
prokoukla novým podbitím a voda je 
svedena okapy za hřbitov. Opravu  
zajistili pan Dorfl a pan Kaňka.

OÚ

Vítání občánků

V sobotu 17. května 2014 se  
v Rytířském sále Zámku Nelahozeves 
konalo slavnostní vítání občánků.

Nově vítaným dětem, jejich rodičům  
a příbuzným přednesly básničky děti  
z Mateřské školy Nelahozeves. Rodiče, 
hosty a především miminka přivítal zastu-
pitel Pavel Matoušek, který popřál novým 
občánkům zdraví, šťastné dětství a jejich 
rodinám hodně trpělivosti a radosti  
z výchovy.
Mezi občany Obce Nelahozeves byli 
přivítáni: Viktorie Dorobantová,  
sofie Hájková, Viola Veselá, šimon 
Král, Daniel Voljanskij, ema Hrušková, 
sára Kricnerová, Tobiáš Novotný  
a Jan Benda.

Maminky dostaly květinu a děti byly 
obdarovány dárečkem v podobě hračky  
a obrázkové knihy o Antonínu Dvořá-
kovi. Na závěr se rodiče vyfotografovali 
se svými ratolestmi a podepsali se do  
pamětní knihy.

OÚ

Takto vypadala hřbitovní zeď dlouhá léta…

… a takto vypadá po jarní zasloužené opravě.

Částečnou rekonstrukcí navíc prošla i márnice. 
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Hana Hrušková, občanka Nelahozevsi  
a členka místního patchworkářského klubu, 
získala ocenění na 8. ročníku Prague  
Patchwork Meeting za svou překrásnou 
japonskou deku                                          .
Prague Patchwork Meeting je mezinárodní 
výstava a každoroční setkání všech patch-
workářek a patchworkářů. V letošním roce 
se tu prezentovali svými pracemi zástupci 

Patchworkářská práce Hany Hruškové oceněna

letošní sezóna se A-družstvu mužů Nelahozevsi vydařila na výbornou.  
Konečné 6. místo v tabulce krajské soutěže 2. třídy, cenné skalpy soupeřů z Kosmonos  
a Brandýsa, obdivuhodné zlepšení Martina Ovsenáka, Marka gecaška i nováčka 
družstva, Radka Točíka. Jen 6 bodů chybělo A-týmu, aby dosáhl na 4. pozici v tabulce, 
která zaručovala účast v play-off o postup do vyšší soutěže! O play-off však áčku zas to-
lik nešlo, hlavní cíl - vyhnout se nevyzpytatelné baráži – se podařilo splnit beze zbytku.

Oddíl stolních tenistů Dynama si na práci s mládeží zakládá a rád 
mezi sebe přijme další mladé naděje.

První tým Dynama skončil v krajské soutěži 2. třídy na šestém 
místě. 

Skvělé šesté místo stolních 
tenistů Dynama v kraji

B-družstvo nakonec páté

Béčko Nelahozevsi bylo s věkovým  
průměrem hráčů 25 let vůbec nejmladším 
družstvem v regionálním přeboru 1. třídy 
a celou sezónu se prezentovalo bojovností 
a atraktivní útočnou hrou. Páté místo je  
v nabité soutěži určitě úspěchem, o který se 
rovnoměrně zasloužili všichni hráči kádru. 

Céčko na medailové pozici

Stejně jako loni i předloni se céčko stalo 
nejlépe umístěným družstvem oddílu  
v soutěžích. Skvělé 3. místo s bezpečným 
náskokem 8 bodů na další družstvo  
v tabulce je opět kolektivním dílem celé 
hráčské soupisky. Práva na postup do vyšší 
soutěže však C-tým nevyužije, a tak v další 
sezóně bude v regionálním přeboru 2. třídy 
určitě zase okupovat přední pozice.

Déčko vybojovalo 11 bodů a 10. místo 

Déčko složené z nadějných mladíků, ať už 
žáků či věkem starších, ale zapálených  
začátečníků, si opět polepšilo a obsadilo  
nejlepší místo v tabulce v historii. Byť to 

bylo „jen“ 10. místo, i tak je to umístění 
cenné. 

žáci jednou druzí, jednou pátí

Do regionální soutěže žáků jsme díky  
velkému množství nováčků přihlásili rovnou 
dvě družstva, a ta si nevedla vůbec špatně.  
A-družstvo s vedoucím Jirkou Klodou 
skončilo v tabulce druhé, B-družstvo  
vedené Alenou Ovsenákovou skončilo sice 
poslední - páté, ale pouze kvůli horšímu 
skóre oproti Sokolu Liběchov. Parádní  
sezónu odehrál hráč áčka Standa Kloda  
a s jedinou porážkou se stal suverénně  
nejlepším hráčem celé soutěže! Ale i ostatní 
hráči si vedli dobře, Honza a Kuba Kebrlové  
a Katka Popová se zasloužili o důležité 
body A-družstva a za béčko své první zápasy 
v soutěžích odehráli Dušan Kocourek,  
Matěj Lips a Pepa Kotrč. Pokud je pingpong 
bude dál bavit, tak se oddíl Dynama  
budoucnosti rozhodně bát nemusí, vždyť  
tolik nadějných žáků jsme na Dynamu  
dlouho neměli. 

Petr Ovsenák 

Hledáte vhodný sport 
pro vaše děti? 

ZKUStE  
StolNí tENIS!
Oddíl stolního tenisu TJ Dynamo 
Nelahozeves oslaví v září 2014 již 38 
let od svého založení. Od prvopočát-
ku oddíl zaměřil svou trenérskou 
činnost především na mládež, a 
to již přináší ovoce: nejlepší od-
chovanci oddílu startují v krajské 
soutěži mužů, Míša Vedralová si 
zahrála 2. ligu žen a v mládežnických 
kategoriích se trenérům podařilo 
odchovat řadu okresních přeborníků. 
Oddíl každoročně pořádá regionální 
přebory mládeže a turnaj rodinných 
družstev Pinká celá rodina.

V oddíle uvítáme nové hráče naro-
zené v letech 2000 až 2006, kteří by 
se rádi naučili hrát stolní tenis, pro 
doplnění družstev žactva. (Po dom-
luvě lze přijmout i ročníky mladší.)

Přijďte se osobně PřiHlásiT 
nebo se JeN PODíVAT na pravi-
delné tréninky žactva, které 
máme každé úterý a čtvrtek 
(vyjma prázdnin) od 17.30 do 
19 hodin.

Kontakt na trenérku  
Alenu Ovsenákovou:  
mobil 724 534 918,  
e-mail a.ovsenakova@seznam.cz

z České republiky a z několika dalších  
evropských států.
Výrobky Hany Hruškové mají tradičně  
vysokou úroveň. Její japonská deka byla 
oceněna v konkurenci několika stovek  
vystavených prací. Nelahozeveské patch-
workářky tak získaly své první ocenění  
a motivaci pro své další vytváření.

Alena Kučírková
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letošní mistrovství světa ve vodním 
slalomu v kategoriích do 23 let  
a juniorů  se konala v Austrálii, na trati 
v Penrithu postavené pro olympiádu  
v sydney. Účastnila se ho i česká  
reprezentace, která má ve svých řadách 
dva zástupce kralupského oddílu. 

Zatímco pro sedmnáctiletou Annu 
Koblencovou to byla již několikátá  
vrcholná akce, protože má na svém kontě 
již starty na loňských juniorských mist-
rovstvích a nadto okusila i Světový pohár 
a mistrovství světa dospělých, pro stejně 
starého Pavla Šupolíka to byla premiérová 
akce. Nezvyklý termín akce (obvykle se 
koná v létě) způsobil, že se kvalifikace na 
ní odehrála už loni. V té se oba stali  
jedničkami ve svých kategoriích (Andulce  
o fous unikla nominace i na kajaku) a tak 
se začátkem dubna mohli chystat na odlet 
do vzdáleného cíle kde mělo proběhnout 
aklimatizační soustředění a poté vlastní 
mistrovství.
To začalo ve středu 23.dubna a jako první 
zasáhl do bojů Pavel. Do kvalifikace v nejna-
bitější a nejvyrovnanější kategorii kajakářů 
vlétl bez respektu a i přes drobnou chybu 
a penalizaci hned na druhé bráně byl po 
první jízdě na druhém místě. Druhou  
absolvoval jen o málo pomaleji a bez  
penalizací a nakonec skončil pátý.
O den později se vydala do vln i Andulka  
ve dvoukolové kvalifikaci singlů juniorek. 
První jízda jí ovšem nevyšla a jedna  
neprojetá brána jí posílala hluboko do pole 
poražených. Ve druhé jízdě se už dokázala 
popasovat s tratí o poznání zdatněji a do 
semifinále se dostala z třetího místa.
V pátek měli junioři „pohov“, trať patřila 
závodníkům do 23 let. Neplatilo to ovšem 
pro  Pavla, byl totiž pro týmovou soutěž 
přiřazen ke svým starším kolegům, Ondrovi 
Cviklovi a Jirkovi Prskavcovi. Společně před-
vedli solidní jízdu a skončili na „nejhoším 

možném“ čtvrtém místě s odstupem  
1,43 vt. na vítěze a pouhé jedné desetiny 
na bronzové Slováky. Což je vzhledem  
k mládí týmu (Pavlovi je sedmnáct, jeho 
kolegům dvacet) fantastický výsledek.
Zkušenosti měl zúročit v sobotním semifi-
nále. Pro vodní slalomáře je to ekvivalent 
čtvrtfinále pro hokejisty. dostat se do něj 
je pro ambiciózního závodníka povinnost, 
nepostoupit dál neúspěch. Zřejmě i tohle 
stálo za přemírou snahy, která poslala 
Pavla hned v úvodních branách na trati  
„do ofsajdu“ a ve výsledkové listině na  
samotné dno. Finálová jízda deseti nejlep-
ších se tak konala bez něj, stejně jako  
v případě obou jeho kolegů z týmu. Možná  
i proto se všichni upnuli k odpolednímu 
týmovému závodu a výsledek se dostavil,  
byli o 67 setin rychlejší než Španělé a mohli 
se tak radovat z titulu juniorských mistrů 
světa.
Neděle byla posledním dnem mistrovství 
a pro dalšího zástupce kralupského  
oddílu na mistrovství, Andulku, byla dnem 
nejsladším. Nejprve zdvihla tlak trenérům  
v semifinále, které bylo pro singlířky velmi 
náročné. Na rozdíl od dvou soupeřek jízdu  
dokončila, stejně jako tři další neprojela  
všechny brány, naštěstí to pro ni a její  
týmovou kolegyni Janu Matulkovou  
neznamenalo stopku, s „odřenými zády“ 
postoupily do desetičlenného finále. Tam 
Andulka startovala jako první a stanovila 
laťku pro ostatní. Tahle role jí sedí, protože 
se nedopustila žádné chyby a i když jí  
vzápětí překonala Francouzka Lucie Prioux 
a v samotném závěru reprezentační kole-
gyně Martina Satková, zbytek finalistek si 
na jejím výkonu vylámal zuby. Získala tak 
bronzovou medaili a mohla se soustředit 
na týmové soutěže konané na samotný 
závěr. Reprezentační trenéři ji zařadili jak 
do týmu do 23 let, tak mezi juniorky  
a v obou případech z toho byla zlatá  

medaile, byť v druhém případě tak trochu 
neoficiální, protože do juniorského závodu  
nakonec nastoupila kromě našich jen 
družstva Australanek a Francouzek.
Tím mistrovství skončilo, Češí ovládli  
medailové pořadí národů ziskem pěti zla-
tých, čtyř stříbrných a bronzové medaile,  
přičemž u tří zlatých a jedné bronzové byli 
členové našeho oddílu. Poděkování za 
tento úspěch putuje i na město Kralupy, 
obec Nelahozeves i některé další sponzory, 
kteří podpořili naše závodníky na této jinak 
velmi organizačně i finančně náročné akci 
a dopomohli jim tak k těmto výsledkům.

Milan Johanides

Kralupští kajakáři  
na mistrovství světa



Kosmetické studio
Jiřina Voljanska

- permanentní make-up - mesoterapie - kosmetické služby
- prodlužování ras - chemický peeling - líčení

tel: 607 103 707
www.kosmetika-salon.webnode.cz

 IČO: 71720405
Otevírací doba: dle tel. objednávek

placená inzerce



placená inzerce

www.plavani-kojencu.com

Plavání kojencu a batolat v Kralupech nad Vltavouº
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Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves: 
pondělí, středa 7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin. 

v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
REKlaMU

Napište na ZPRAVODAJ@NelAHOZeVes.CZ  
nebo svou žá-dost 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

Nelahozeveský zpravodaj vychází čtyřikrát ročně v nákladu 700 ks v černobílém 
provedení. Barevná ver-ze je potom umístěna na oficiálních stránkách obce 
www.nelahozeves.cz i neoficiálním webu www.nelahozeves.info. V případě  
zájmu nebo jakýchkoli dalších dotazů neváhejte kontaktovat redakci na výše 
zmíněné e-mailové adrese.



Poznejte Nelahozeves z řeky!  
Plavte se s námi po Vltavě a labi!

společnost Dalibora Vinkláta, majitele lodi Fidelio, navazuje na tradici Petra Koženého, který s lodí Carina 
jako první rozjel v Nelahozevsi lodní dopravu z Mariny Vltava do ZOO Praha a Mělníku. Fidelio bude vltavské 
i labské vody brázdit podle jízdního řádu uvedeného níže, ale po domluvě je paluba lodi otevřená i školám či 

partám nadšenců, kteří chtějí prožít krásné chvíle na vodě.  

Jízdní řád výletní lodi FIDELIO 2014
(platný od 30.5 2014 do 28. 9. 2014)

PáTeK: 
12:00 Nelahozeves, 13:20 Lužec, 13:45 Zelčín zoo park, 14:30 Mělník 

vyhlídkové okružní plavby Mělník: 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 

sOBOTA:
9:30 Mělník, 10:15 Kly, 11:00 Obříství

11:30 Obříství, 12:15 Kly, 13:00 Mělník
vyhlídkové plavby Mělník: 13:00, 15:30, 16:30, 17:30

NeDěle:
10:00 Mělník, 11:00 Dolní Beřkovice, 12:00 Mělník

vyhlídková okružní plavba Mělník: 13:30, 
14:30 Mělník, 15:30 Lužec, 16:00 Lužec, 17:30 Nelahozeves

sTřeDA (pouze o prázdninách):
9:40 Nelahozeves, 10:00 Kralupy, 11:10 Libčice n/Vl,  

11:40 Řež u Prahy11:55 Úholičky, 12:25 Roztoky, 13:00 Troja kiosek
13:30 Troja kiosek, 14:00 Roztoky, 14:40 Úholičky, 14:50 Řež u Prahy

15:15 Libčice n/Vl, 16:10 Kralupy n./Vlt

jízdné lidové: 20,- Kč / 200,- Kč,  
podle vzdálenosti

děti do 3 let zdarma,  
děti do 10 let 50% sleva

zpáteční jízdenka se slevou 25 %,  
přeprava kol a kočárků á 50,- Kč

ostatní plavby na objednávku  
telefon: +420 602 270 398 
e-mail: fidelio.boats@gmail.com 
provozovatel: TUG s.r.o.

placená inzerce


