
 

 

Vážení občané, 

s počátkem nového roku začíná 

pro nás pro všechny náročné ob-

dobí rekonstrukce železničního 

mostu. Mnozí z vás jsou rozhoř-

čeni situací, kdy do poslední 

chvíle nevzešla z obecního úřadu 

informace, jak bude vypadat do-

pravní situace v obci. Ačkoliv 

jsme dostali informaci o uzavření 

mostu na den 23. ledna více než 

s měsíčním předstihem, řízení 

o dopravní uzavírce, místní šetře-

ní a související rozhodnutí probí-

hala až v posledních dnech. Z tohoto důvodu jsme vám ne-

mohli dát jasné a stoprocentní informace. Rozhodnutí se 

měnila ze dne na den. 

Rekonstrukce mostu je investiční akcí Středočeského kraje. 

Zdůrazňuji to z důvodu případných 

stížností, které pokud obdržíme, 

postoupíme kraji. Na webových 

stránkách jsme uvedli kontakty na 

odpovědné osoby, na které se může-

te po celou dobu rekonstrukce obra-

cet s dotazy a stížnostmi.  

Dopravní situace v ulici Pod Strání 

se může díky nadměrnému využívá-

ní během rekonstrukce měnit. Vše 

je závislé na ukázněnosti řidičů. 

Díky uzavírce mostu vzrostly nákla-

dy na kyvadlovou autobusovou do-

pravu. Po dobu rekonstrukce jezdí 

dva autobusy ze dvou směrů 

v jednom čase. Město Kralupy nad Vltavou nenašlo dostatek 

financí na zachování všech spojů. Ačkoliv je rekonstrukce 

akcí kraje, nehradí žádné související náklady s uzavírkou 

mostu, tedy nepřispěl ani na kyvadlovou dopravu. Obec by 

musela uhradit měsíčně dalších 30 000 Kč, aby byly zacho-

vány všechny spoje. Takovou částku však v rozpočtu obce 

nemáme. Vzhledem k tomu, že je stanovena objízdná trasa 

mimo obec, nebudou hrazeny ani případné škody vozovky 

v ulici Pod Strání. Zvýšená doprava v ulici Pod Strání tak 

může znamenat pro obecní rozpočet značné ztráty.  

Občané za námi docházejí s dotazy, zda bude po rekonstruk-

ci mostu opravena silnice v ulici Pod Strání. Bylo by nehos-

podárné opravovat tuto ulici v situaci, kdy není položena 

kanalizace. Položení kanalizace a oprava silnice by měly 

navazovat. 

Vyvstává tedy otázka, jak jsme na tom s plánem odkanalizo-

vání obce. Do současné chvíle tu neexistoval žádný plán 

odkanalizování, žádná koncepce, které bychom se měli dr-

žet. Dokonce nebyly provedeny ani mapy, které by znázor-

ňovaly sítě v obci, tedy včetně splaškových a tlakových ka-

nalizací. Mezi projektovou dokumentací k jednotlivým ak-

cím a skutečným fyzickým stavem uložených kanalizací 

v obci jsou zásadní rozpory. Proto byly v loňském roce za-

hájeny práce na skutečném zaměření všech kanalizací a na 

digitalizaci těchto údajů. Z tohoto výstupu bude vypracován 

plán odkanalizování obce. Současně bude zastupitelstvem 

projednán plán odprodání vodovodů a kanalizací Středočes-

kým vodárnám. Tímto způsobem můžeme získat další zdroj 

financování na dokončení odkanalizování obce.  

Na pořad jednání zastupitelstva se dostane také návrh na 

zpracování strategického plánu, protože ho obec dosud ne-

měla. Strategický plán je souhrnem 

požadavků na rozvoj obce, ve kte-

rém by si mělo zastupitelstvo obce 

určit investiční akce, které bude 

nutné v blízké budoucnosti realizo-

vat v závislosti na aktuální potřebě. 

Občané by tak mohli poprvé získat 

do rukou koncept rozvoje obce 

a dohledat tak investiční akce, kte-

rými se bude obec v následujících 

letech zabývat. 

Během tohoto roku bude třeba za-

měřit pozornost na územní plán, 

který má obec za povinnost znovu 

projednat nejpozději do konce roku 

2015, jinak pozbývá platnosti. 

Zastupitelstvo tedy bude stát před rozhodnutím, zda stávající 

územní plán znovu projednat nebo zahájit práce na přijetí 

nového územního plánu.  

V tomto roce nás čekají i příjemné události, mezi které patří 

otevření místní knihovny a zahájení činnosti klubu seniorů 

v budově čp. 313. Obec bude pořádat máje, které se během 

času vytratily, ale nikdy se na ně nezapomnělo. Rádi by-

chom uspořádali kulturní slavnost na počest Antonína Dvo-

řáka, na kterou jsme podali žádost o dotaci Středočeskému 

kraji. Blíže se o kulturních akcích pořádaných obcí dozvíte 

v článku Soni Brunnerové.  

(Pokračování na straně 2) 
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Úvodní  s lovo s tarostky  

V roce 2010 obec získala darem od společnosti Unilever 

budovu čp. 313, ve které právě probíhá rekonstrukce na 

novou mateřskou školu. V přízemí objektu bude obnovena 

činnost knihovny, pro kterou již v základní škole nebyly 

prostory. Rádi bychom přízemí budovy zrekonstruovali 

z dotací Státního zemědělského intervenčního fondu. 

V tomto roce jsme podali žádost o dotaci na výměnu oken 

a připravujeme podklady pro podání další žádosti na rekon-

strukci druhé poloviny přízemí objektu. Nově opravené pro-

story by se měly stát zázemím pro různé aktivity místních 

občanů.  

V naší obci se obnovila činnost hasičů, kteří se věnují dě-

tem, účastní se soutěží a pomáhají obci, vzniklo Občanské 

sdružení Nelahozeves, které má nemalé zásluhy na řešení 

konkrétních kauz v oblasti životního prostředí, vzniklo Ob-

čanské sdružení Lešánek, které se věnuje aktivitám rodin 

s dětmi, paní Hurychová našla ochotníky a obnovila činnost 

ochotnického divadla. Tyto různorodé aktivity nasvědčují 

tomu, že mají lidé zájem nejen o kulturu, společenské akce 

a soudržnost, ale i o osud naší obce. Přízemí budovy čp. 313 

by se tak mohlo stát multikulturním zázemím s bezbariéro-

vým přístupem, kde by se mohly pořádat výstavy, koncerty, 

autorská čtení, různé kurzy pro skupiny obyvatel a mimo 

jiné také zasedání zastupitelstva. Více se dozvíte v článku 

Sylvy Veličové. 

Během svého působení na úřadě slýchávám, že jsou občané 

zklamaní z toho, že nebývám často v úředních hodinách zde 

na úřadě, a že mívám jednání a nemohu je vyslyšet. Ačkoliv 

jsem se během loňského roku snažila najít alespoň část dne, 

který bych vyhradila lidem, nedařilo se mi to z několika 

důvodů. Nejprve bylo třeba se seznámit s problémy, které 

obec tíží. To, že to nebylo jednoduché, dosvědčuje audit, ke 

kterému jsme se nakonec v zastupitelstvu uchýlili. Ten po-

stupně objevoval pro někoho známé, ale spíše obecně ne-

známé problémy, se kterými bylo třeba se vypořádat. 

O výčtu činností za uplynulý rok jsem vás informovala 

v minulém úvodním slovu, a tak zde nebudu znovu vypiso-

vat veřejnosti známé kauzy, které jsme řešili v průběhu ro-

ku. Během prvního roku jsem se musela podrobně seznámit 

s širokou problematikou obcí, a toto období pro mě nebylo 

snadné. V neposlední řadě i já musím navštěvovat úřady 

a žádat u nich konzultace právě v době úřední. Ačkoliv nám 

práce výrazně neubylo, budu vám nyní k dispozici na obec-

ním úřadě pondělky od 15 do 17 hodin. Budu potěšena, 

když mě v tomto čase navštívíte a seznámíte mě se svými 

problémy, názory a nápady. Za sebe vám mohu slíbit, že 

společně můžeme u čaje či kávy najít vhodné řešení. 

V případě, že bych z důvodu nějakého úředního jednání 

věděla, že nebudu k dispozici, bude tato informace viset na 

webových stránkách obce. 

Na závěr bych vás ráda pozvala na otevření místní knihov-

ny, které se koná 26. února v 15 hodin. Uvítáme nové čtená-

ře, pro které budeme zajišťovat zajímavý program. Cílem 

je, aby si čtenáři vždy nalezli knihu, kterou si rádi přečtou.  

PETRA URBANOVÁ 

STAROSTKA NELAHOZEVSI 

(Pokračování ze strany 1) 
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 Uzávěrka místní komunikace Pod Strání 

Dne 23. ledna 2012 byla 
v rámci stavebních prací na 
rekonstrukci mostu č. 24021-
2 uzavřena část silnice 
č. III/24021 procházející 
obcí Nelahozeves. Zamýšle-
ná uzavírka ulice Pod Strání 
však není dosud realizovaná. 
Obec Nelahozeves s předsti-
hem pouze opatřila veškerá 
možná stanoviska přísluš-
ných orgánů (správní orgán 
MěÚ Kralupy n. Vlt. a orgán 
Policie ČR), která jsou ne-
zbytná pro úspěšné podání 
žádosti o uzavírku místní 
komunikace k místně přísluš-
nému silničnímu správnímu 
úřadu (v tomto konkrétním 
případě k Obecnímu úřadu 

Nelahozeves). 

Obec Nelahozeves (za sou-
činnosti občanů bydlících 
v ulici Pod Strání) v součas-
né době pouze monitoruje 

stav silniční dopravy v ulici 
Pod Strání s tím, že dojde-li 
k podstatnému navýšení pro-
vozu (zejména o těžší vozi-
dla) a bude-li hrozit stav 
poškozování obecního a sou-
kromého majetku, podá 
u místně příslušného silnič-
ního správního úřadu žádost 
o povolení uzavírky ulice 
Pod Strání. Pak by uzavírka 
ulice Pod Strání byla reali-
zována dopravním značením 
takto: severní strana ulice 
Pod Strání (restaurace 
U Hrušků) osazena dopravní 
značkou IP10a (slepá po-
zemní komunikace) s dodat-
kovou tabulkou E13 s textem 
„neprůjezdná oblast“, jižní 
strana ulice Pod Strání 
(u rekonstruovaného mostu 
č. 24021-2) osazena doprav-
ní značkou Z2 (zábrana pro 
označení uzavírky) + B1 

(zákaz vjezdu všech vozidel). 

Důleži té  kontak ty  

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se uzavírky mostu 

se obracejte na tyto kontakty: 

Stavební dozor: Ing. Petr Vlk, tel. 731 681 792 

Stavbyvedoucí: Miloslav Váňa, tel. 724 157 838  

Vedoucí projektu: Jindřich Jindra, tel. 602 645 850 

Technicko-výrobní náměstek: Ing. Zdeněk Hlasivec, 

tel. 602 645 841 
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 Poplatky (splatnost do 
konce března 2012) 

Odpady: 

■ Fyzická osoba: 500 Kč/osoba/rok 

■ Fyzická osoba mladší 15 let 

a starší 70 let: 400 Kč/osoba/rok 

■ Chataři: 500 Kč/nemovitost/rok 

Pes: 100 Kč/rok (každý další pes 150 

Kč/rok) 

Poplatek je třeba zaplatit v hotovosti 

na obecním úřadě v úřední dny (po–st 

7.30–11.00, 12.00–17.00 hodin).  

Poplatek je také možno zaplatit kaž-

dou středu u paní Dittrichové, Pod 

Strání čp. 28, Nelahozeves-Hleďsebe 

I. díl. ■ 

 Pojeďte na dovolenou 

Jako každým rokem, tak i letos pro vás 

připravujeme tyto týdenní pobyty: 

■ Za krásami Českého Švýcarska 

■ Vzpomínky na Nízké Tatry 

■ Termální lázně Podhajská 

Termíny, cenu pobytu a dopravy auto-

busem vám sdělí na tel. čísle 

724 179 510 Květa Dittrichová. ■ 

 

N e p o d e p s a n é  p ř í s p ě v k y  

n a  t é t o  d v o u s t r a n ě  d o d a l  

O b e c n í  ú ř a d  N e l a h o z e v e s  

 Objemný odpad a 
bioodpad 

V rámci rozpočtu na rok 2012 byl za-

stupitelstvem obce schválen plán svo-

zu objemného odpadu a bioodpadu 

čtyřikrát ročně. Na předem určených 

stanovištích v předem stanoveném 

termínu bude k dispozici všem obyva-

telům Nelahozevsi kontejner na náby-

tek, větve, listí, trávu apod. Obsah 

odpadu bude kontrolován. Kontejnery 

nebudou určeny pro nebezpečný od-

pad, pro který se koná během roku 

separovaný sběr.  

Svoz objemného odpadu a bioodpadu 

se bude konat v následujících termí-

nech (stanoviště budou určena dle ak-

tuální dopravní situace v obci – sleduj-

te informace na webových stránkách 

obce): 23. března, 8. června, 7. září, 

23. listopadu.  

Od nového roku jsou na všech stano-

vištích separovaného odpadu přistave-

ny kontejnery na nápojové kartony – 

tetrapaky. ■ 

 Poděkování za posezení se seniory 

Obec Nelahozeves děkuje všem spon-

zorům, kteří pomohli zorganizovat 

„Posezení se seniory“: 

Autoopravna SMAJ Nelahozeves, Ja-

roslav Král, Petr Richtrmoc, Tomáš 

Hurtík, KSČM Nelahozeves, Elektro-

Klein Nelahozeves, Ludmila Hruško-

vá, L. E. Holdings, TJ Dynamo Nela-

hozeves, TJ PTZ Viktorie Nelaho-

zeves, SDH Nelahozeves, Jiří Bárta, 

Oldřich Balý, Myslivecké sdružení 

Kralupy n.Vlt.-Zeměchy, Jiří Krato-

chvíl, Dušan Kocourek, Koupelnové 

studio Popek s. r. o., Dana Rymelová 

Konzum, Petr Špaček, Radek Rozkoš, 

Anglický resort s. r. o. 

Poděkování patří i žákům a pedagogic-

kému sboru ZŠ Nelahozeves za zdařilé 

vystoupení na této akci. ■ 

 Občanské průkazy nově 
v kompetenci Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou 

Od 1. ledna 2012 agendu občanských 

průkazů převzal Městský úřad Kralu-

py nad Vltavou, odbor občanských 

průkazů - tel. č. 315 739 876 (paní 

Trčková, paní Vojtěchovská). ■ 

Společnost Unilever 

darovala obci při svém 

ukončení činnosti na 

našem územní objekt 

čp. 313. Ten byl posta-

ven v 90. letech jako ubytovna pro 

pracovníky podniku a později byl vyu-

žíván jako administrativní prostory. 

Dar byl účelový, zaměřen na sociální 

oblast. Záměrem bylo jeho využití na 

zvětšení kapacity mateřské školy. Prv-

ní patro je v současné době rekonstru-

ováno pro tyto potřeby.  

Vznikla otázka, jak nejlépe využít pro-

story přízemí v tomto objektu. Protože 

jsme v roce 2010 museli uvolnit pro-

story obecní knihovny v základní ško-

le, bylo jasné, že se knihovna přestě-

huje do těchto prostor. Další požada-

vek na využití přišel ze strany starších 

občanů obce, kteří se chtějí zapojit do 

různých společenských aktivit. Vznik-

la zde klubová místnost, kde se budou 

senioři scházet a je pro ně připraven 

i pravidelný program pro aktivní vyu-

žití volného času (přednášky, besedy, 

kulturní program). Vše je naplánová-

no, záleží ale hlavně na zájmu občanů 

a předpokládá se i jejich aktivní účast 

na tvorbě programu. 

Abychom v obci podpořili kulturní 

a společenský život a obnovili tak tra-

dice, které zde v minulosti byly, nabízí 

se i využití zbývající části budovy pro 

kulturní a společenskou činnost. Je 

připraven projekt, podle kterého bude 

v těchto prostorách vybudována velká 

společenská místnost, využívaná jako 

zasedací místnost obce 

a zároveň jako kultur-

ní sál na menší kon-

certy, divadelní před-

stavení, výstavy a dal-

ší kulturní akce. Máme sice kulturní 

dům, ale jak všichni víme, jeho stav je 

neutěšený a rekonstrukce bude finanč-

ně velmi náročná. V současné době 

o ní nemůžeme ani uvažovat. V pro-

jektu je naplánována i další klubová 

místnost a zároveň rekonstrukce soci-

álního zařízení u těchto prostor. Důle-

žitá bude i výměna stávajících oken, 

která nevyhovují z hlediska estetické-

ho ani energetického. 

Společenský život v obci se začíná 

obnovovat, jak je vidět i z činnosti 

nově vzniklých zájmových skupin 

(hasiči, klub Lešánek, amatérští diva-

delníci). Věříme, že budou vznikat 

i další a že budou mít v těchto zrekon-

struovaných prostorách místo pro své 

aktivity. 

Zamýšlený projekt chceme realizovat 

ze získaných dotací. Pokusíme se zís-

kat finance ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu (přes program 

LEADER), zkusíme dosáhnout i na 

dotační tituly vyhlášené Ministerstvem 

kultury a Středočeským krajem. Bě-

hem roku 2012 a 2013 bychom chtěli 

tento projekt zrealizovat. 

SYLVA VELIČOVÁ 

Co bude s budovou čp. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
listopad—prosinec 2011 

Na svět přišli: 

ELENA KAVALCOVÁ, BÁRA KŘIVÁNKOVÁ, 
KARLA PLAMÍNKOVÁ, JAN ŠEBELE, 
MICHAL A KAMILA VARHULÍKOVI, 
MARTIN VOJVODA 

Navždy nás opustili: 
OLGA VRÁBELOVÁ, EVA JÁRKOVÁ 
VÁCLAV KRAUS, BLAŽENA KRČMÁŘOVÁ 

Pozůstalým vyjadřujeme nejhlubší účast 
nad bolestnou ztrátou. 

Životní jubilea oslavili:  

91 let MARIE JIROUŠKOVÁ 

83 let FRANTIŠEK STIBOR 

 MILADA BULVASOVÁ 

 VÁCLAV FRONC 

 JAROSLAVA OVSENÁKOVÁ 

82 let BOHUMILA PODRABSKÁ 

 ANNA KOVÁŘOVÁ 

81 let BOŽENA HÁŠOVÁ 

 STANISLAVA MILLEROVÁ 

80 let JANA HOROVÁ 

 MARIE JANDOVÁ 
70 let JITKA BUKAČOVÁ 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Nelahozeveské máje se 

budou konat v sobotu 

26. května 2012, tedy 

po osmnácti letech, 

protože ty poslední tu 

byly v roce 1994. Akce 

proběhne za velké pod-

pory Hasičů Nelaho-

zeves. Od 8 hodin bude 

obcí projíždět fáborky 

ozdobený valník se 

dvěma harmonikáři. 

Bude ho doprovázet 

průvod. Jeden z jeho 

členů bude nabízet 

koláčky a šnaps. 

S průvodem půjde 

i prodejce lístků na 

večerní májovou zába-

vu. Před každým do-

mem se průvod zastaví 

a mladé dívky si budou 

moci zatančit se dvěma 

svobodnými mládenci, 

kteří také pojedou na 

valníku. Kdo nebude 

chtít tančit, může si nechat zahrát písničku. Traktor bude projíždět obcí 

zhruba do 14 hodin naplánovanou trasou a skončí u hasičárny. Paní sta-

rostka zde bude mít projev a bude vydražena májka, jež tu bude postave-

na. Nakonec se zatančí Česká beseda, kterou se budou učit dokonce i děti 

z místní mateřské a základní školy. V 17.30 hodin nelahozeveští ochotníci 

opětovně vystoupí s pohádkou Perníková chaloupka v kulturním domě, 

kde od 20 hodin proběhne i taneční májová zábava. 

Další kulturní novinkou v naší obci bude Nelahozeveský podzim s hudbou 
Antonína Dvořáka naplánovaný na sobotu 8. září 

2012. 

Poslední měsíc letošního roku bude kulturou doslova 
nabitý. V sobotu 1. prosince 2012 se bude v kultur-
ním domě konat Posezení pro seniory a v pátek 
7. prosince bude slavnostně rozsvícen vánoční stro-
mek v Nelahozevsi. Mezi další novinky, které se bu-
dou v naší obci konat, patří vánoční mše Jana Jakuba 
Ryby, která je připravována ve spolupráci se zám-
kem Nelahozeves na středu 12. prosince. Takzvaná 
„Rybovka“ zazní v Rytířském sále zámku díky Pří-

bramské filharmonii pod vedením Pavla Šmolíka. 

Na Štědrý den od 23 hodin si Nelahozevesané budou 
moci přijít společně zazpívat koledy za doprovodu 
varhan do kostela sv. Ondřeje. Nejedná se 
o klasickou půlnoční mši s farářem, nýbrž o setkání 

spoluobčanů.  

O jednotlivých akcích vás samozřejmě ještě budeme 
informovat v dalších vydáních Nelahozeveského 

zpravodaje.  

(SB) 

Nelahozeves ožije kulturou 

Přehled vybraných kulturních akcí 
v obci Nelahozeves pro rok 2012 

26. února  Slavnostní otevření knihovny a dvou 
 zájmových kluboven v objektu čp. 313 

 v Zagarolské ulici 

10. března Ples sportovců v nelahozeveském kulturním 
 domě, začátek ve 20 hodin, hraje kapela 

 Harmonie 

26. května Nelahozeveské máje 

8. září Nelahozeveský podzim s hudbou Antonína 

 Dvořáka 

1. prosince Posezení se seniory v kulturním domě 

7. prosince Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

12. prosince Vánoční mše J. J. Ryby v Rytířském sále 

 nelahozeveského zámku 

24. prosince Zpívání vánočních koled v kostele sv. Ondřeje 

V prosinci si v kostele sv. Ondřeje budou občané moci 

společně zazpívat vánoční koledy. 
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KLUB SENIORŮ SE OTEVŘE V ÚNORU 
„Každý den stojí za to, aby ho člověk žil! 

Toto je motto pro všechny aktivní seniory 

v naší obci,“ říká paní Alena Hurychová 

(rozená Jodlová), která připravuje pro-

gram pro nově vznikající Klub seniorů, 

který bude slavnostně otevřen spolu 

s knihovnou ve zrenovovaném objektu 

čp. 313 v ulici Zagarolská. 

V neděli 26. února 2012 v 15 hodin slav-

nostně otevře paní starostka Mgr. Petra Ur-

banová knihovnu spolu se dvěma místnost-

mi Klubu seniorů. „Všichni jsou zváni na 

toto otevření,“ říká paní Hurychová. V rám-

ci této akce se bude konat koncert operet-

ních a muzikálových melodií, mezi účinku-

jícími bude i členka Národního divadla 

Zuzana Vernerová. 

„Obec Nelahozeves má 240 aktivních senio-

rů, kteří nechtějí jen bezcílně posedávat 

sami doma a vítají možnost každodenního 

setkání se sousedy, posezení ve společenské 

místnosti se svými známými při kávě, čaji 

nebo minerálce,“ vysvětluje paní Alena 

Hurychová, jak se zrodila idea založit v Nelahozevsi Klub 

seniorů.  

Jeho činnost v sobě zahrne několik aktivizačních programů, 

a to zájmové aktivity (rukodělné a výtvarné techniky, poezii 

a prózu), kulturně-společenské aktivity (různé přednášky, 

besedy se zajímavými osobnostmi našeho kulturního i spo-

lečenského dění, autorská čtení a besedy se spisovateli), 

dále vzdělávací aktivity (kurz práce na PC, výuka angličti-

ny, kurz cvičení paměti) a také relaxační aktivity (kondiční 

cvičení na židlích, procházky a prohlídky kulturních pamá-

tek, výlety za poznáním). 

Místnosti Klubu seniorů budou otevřeny každý všední den 

vždy od 13 do 17 hodin, a to vždy s nějakým programem. 

Budou se zde konat přednášky, hudební vystoupení a také 

pravidelná výuka angličtiny či práce na počítači. Šedesáti-

minutová lekce výuky anglického jazyka pro úplné začáteč-

níky začne od 29. února ve 13.30 hodin a bude se opakovat 

každou středu až do června. Od pátku 2. března startuje 

v 15 hodin počítačový kroužek, kde se zájemci mohou učit 

nejen jak ovládat počí-

tač, ale návštěvníci kur-

zu budou objevovat 

i svět internetu. Tyto 

pravidelné kurzy jsou 

zcela zdarma a jsou 

určeny lidem z Nela-

hozevsi, kteří už seni-

oři jsou, ale dveře jsou 

otevřené i ostatním 

zájemcům z řad nela-

hozeveských občanů. 

V pondělí 27. února, kdy Klub seniorů zahajuje svou čin-

nost, se zde od 13.30 hodin bude konat přednáška Policie 

ČR o prevenci kriminality. Další přednáška „Cestujeme po 

světě“ následuje 28. února a během pondělí 5. března si po-

sluchači v Klubu seniorů budou moci vyslechnout přednáš-

ku o ústní hygieně. V úterý 6. března od 13.30 hodin si ná-

vštěvníci mohou přijít poslechnout autorské čtení Ing. Petra 

Jaďudě, který představí ukázku ze své knihy Cesta raka. 

Lidé, které baví tvořit, se mohou přijít podívat na besedu 

o patchworku v pondělí 12. března od 13.30 hodin, a kdo se 

zajímá o kuchyni, tak ve čtvrtek 1. března může navštívit 

besedu „Vše o pečení“, a to od 13.30 hodin. Milovníci hud-

by si ve čtvrtek 15. března od 15 hodin mohou přijít zazpí-

vat s harmonikou. Program pro ně připravili pan Ježek 

a jeho dvanáctiletý vnuk. 

Aktuální program bude vyvěšen na webu obce Nelahozeves, 

na obecních nástěnkách a samozřejmě také v Klubu seniorů, 

kde se paní Alena Hurychová na vás bude každý den těšit. 

(SB, VM) 

Otevřen každý všední den od 13 do 17 hodin 

 Lekce angličtiny pro začátečníky  každou středu od 13.30 hodin (od 29. února) 

 Počítačový kroužek  každý pátek od 15.00 hodin (od 2. března) 

 Prevence kriminality (přednáška Policie ČR) 27. února od 13.30 hodin 

 Přednáška „Cestujeme po světě“ 28. února 

 Přednáška o ústní hygieně 5. března  

 Autorské čtení z knihy Cesta raka  6. března od 13.30 hodin 

Program Klubu seniorů 

Zrenovovaná budova čp. 313 v Zagarolské ulici, jejíž prostory budou sloužit obecní kni-

hovně, mateřské škole i Klubu seniorů 
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Alena Kotrčová: 
Už se cítím být starousedlíkem 

OSOBNOSTI MEZI NÁMIOSOBNOSTI MEZI NÁMI  

Z Nelahozevsi sice nepochází, ale jak 

sama říká, jako svůj domov už ji bere 
dávno. Aby ne. Žije tu od roku 1965 

a pětačtyřicet let pracovala ve zdejší 

škole jako učitelka, vedoucí školní 

jídelny, ale hlavně jako dětmi oblíbená 

družinářka. V rámci rubriky 
„Osobnosti mezi námi“ jsme si pro 

toto číslo Nelahozeveského zpravodaje 

povídali s Alenou Kotrčovou. 

Paní Kotrčová, vy nejste původem 

z Nelahozevsi, viďte? 

Ne, narodila jsem se v jižních Čechách, 
pak jsem žila v západních Čechách 
a potom jsem se teprve přestěhovala 

sem.  

To jste si během svého života toho 

stěhování užila tedy docela dost… 

No, v jižních Čechách jsem byla jenom 
rok. Odtud jsme s rodiči odešli po válce 
v rámci dosídlení pohraničí do těch 
západních Čech. I tady jsme pak cesto-
vali z místa na místo, protože tatínek 
byl vedoucí statku a vždy pomáhal tam, 
kde bylo potřeba. Stěhovali jsme se 

třikrát… 

To muselo být psychicky hodně ná-

ročné…. 

Bylo to složité. Ale já jsem to jako dítě 
až tolik nevnímala. Měli jsme okolo 
všechny příbuzné, takže jsme byli 
všichni dohromady taková jedna velká 
parta. Hodně jsme se navštěvovali, tak-

že mi to stěhování ani moc nevadilo.  

A jak jste to měla se školou? 

Chodila jsem do vesnické jednotřídky. 
Byla jsem sama v ročníku. Pan učitel 
mě do pololetí naučil číst, psát a počí-
tat, a protože mě samotnou nechtěl učit, 
tak jsem se ve druhém pololetí už učila 
s druháky. Pak jsem přešla do plně or-
ganizované školy v Boru u Tachova 
a později jsem chodila na tehdejší 
střední všeobecně vzdělávací školu 
v Tachově, což bylo z domova asi dva-
cet kilometrů daleko. Tatínek mě denně 
vozil ráno na motorce na vlak. Hlavně 
v zimě to nebylo jednoduché. Pamatuji 
si, jak jsem vždycky na té motorce 

mrzla, že jsem pak ani nemohla pořád-
ně chodit. Na to všechno ale vzpomí-
nám ráda, bylo to krásné. Pak jsem 
ještě chodila na vysokou školu do Pra-
hy na matfyz, ale odtud jsem po roce 
a půl zběhla. Pedagogickou školu jsem 

si dodělala při zaměstnání. 

Nelitovala jste později toho, že jste 

studium nedokončila a nemáte tedy 

vysokoškolské vzdělání? 

Víš, že ani ne? Začala jsem dělat práci, 
která mě přitahovala a která se stala 
mým koníčkem. Vždycky jsem si přála 
pracovat s dětmi, a tak jsem šla na zá-
kladě nějakého inzerátu do dětského 
domova do Hory Svatého Šebestiána, 
kde jsem dělala tři čtvrtě roku vychova-
telku. Pak jsem se v roce 1965 vdala 
a přestěhovala se sem do Nelahozevsi. 
Přijít sem z kraje plného lesů a rybníků 
nebylo jednoduché, ale zvykla jsem si. 

Dnes už si přijdu jako starousedlík.  

A od té doby jste pracovala ve zdejší 

škole? 

Ne, ještě předtím jsem pár měsíců pra-
covala jako vychovatelka v dětském 
domově v Kralupech. Pak jsem ale 
odešla na mateřskou dovolenou a po ní 
už jsem nastoupila do školy tady 
v Nelahozevsi, kam tenkrát chodilo 120 
dětí. Tady už jsem zůstala až do loň-

ského roku, tedy nějakých 45 let.  

Dá se tedy říct, že jste prakticky celý 

svůj dospělý život zasvětila práci 

s dětmi. Nechybějí vám teď? 

Já mám a vždycky jsem měla děti moc 
ráda. Stýská se mi, nemůžu říct, že ne. 
Ale zatím mám pořád co dělat. Ráno 
vypravuji vnoučata do školy, odpoled-
ne s nimi dělám úkoly. Ve volném čase 
ráda čtu, luštím křížovky a sleduji sou-
těže v televizi, takže mozek si namá-
hám pořád. Ale necítím se ještě jako 
úplná důchodkyně. (směje se) Ráda 
dělám na zahradě. Chodím přát starším 
spoluobčanům – většinou to nebývá jen 
přání, ale milé popovídání a vzpomíná-

ní.  

Kromě práce družinářky jste ale ve 

škole zastávala i některé další funk-

ce, byla jste například i vedoucí škol-
ní jídelny. Asi nemá smysl se ptát, co 

vám bylo bližší… 

Jednoznačně jsem se cítila líp mezi 
dětmi v družině. Vedení školní jídelny 
bylo jen na částečný úvazek. Když 
jsem nastoupila, měla jsem za to odmě-
nu asi čtyři stovky. Bylo to spíš takové 
přilepšení k platu. Kromě toho jsem 
také ještě učila některé předměty. Měla 
jsem děti na prvouku, tělocvik, pracov-
ní činnosti, výtvarku… Ten tělocvik 
jsem měla asi nejraději, protože to je 
podle mě věc, která dnešním dětem 
nejvíc chybí. Pohyb. Celý den sedí 

v lavici, doma potom u počítače.  

Jaký máte vůbec k počítačům vztah 

vy? 

Nemiluju je. Co musím, tak udělám, 
ale učím se od vnoučat. Neříkám, že je 
počítač špatná věc. V mnoha ohledech 
je to výhoda, ale děti by u něj neměly 
trávit tolik času. Ztrácí potom styk 
s přírodou. Nepoznají květiny a stromy 
kolem sebe, protože s nimi prostě ne-
musejí přijít do styku. Proto jsem se 
v družině snažila vést děti k tomu, aby 
si všímaly toho, co kolem nich roste. 
Chodili jsme třeba sbírat bezový květ, 
kterého jsme jeden rok nasbírali suše-
ného přes sto kilogramů. Ještě jsme 
sušili šípky, sedmikrásky, kopřivy, hlu-

chavku… 

Za ta léta máte se školou spojených 

určitě mnoho zážitků. Přesto, máte 
nějakou vzpomínku, na kterou ob-

zvlášť ráda vzpomínáte? 

Těch zážitků je opravdu moc. Ráda 
vzpomínám na všechny školy 
v přírodě. Třikrát jsme byli také na pět 
dní v Tatrách. Vždycky jsem dětem 
říkala, že co si prochodí nožičkama, to 
si budou nejlíp pamatovat. Já jsem sa-
ma příliš necestovala, což mě dodnes 
mrzí, ale právě díky školám v přírodě 
jsem projezdila skrz naskrz alespoň tu 
Českou republiku. Užívala jsem si 
i výlety do Prahy. Většinou jsem tam 

(Pokračování na stránce 7) 
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jezdila jako doprovod sama, což už 
bych si dneska asi netroufla, ale dříve 
se to dalo zvládnout. Děti byly tak 
„vycvičené“, že se mě držely. Jednou 
se mi na Václavském náměstí ztratil 
Martin Ovsenák. To byla půlhodina, na 
kterou nemůžu ani dnes zapomenout. 
Ten strach si málokdo umí představit. 
To jsem si říkala: „Co já teď budu dě-
lat?“. Na Václaváku jsme ho nenašli, 
tak jsem se rozhodla, že děti odvedu na 
nádraží, tam je někomu svěřím a půjdu 
na policii. Došli jsme na nádraží a Mar-
tin tam stál, celý rozzářený, že nás vidí 
a povídal: „Já jsem si říkal, že stejně 
půjdete na vlak, tak jsem se zeptal, ku-
dy se jde na nádraží, a došel jsem sem 
sám.“ Byla jsem šťastná, že ho vidím, 
ale bylo to ponaučení po zbytek času, 

který jsem trávila s dětmi. 

Sama jste si vyzkoušela prostředí 

vesnické i městské školy. Jak moc je 

podle vás způsob výuky na těchto 

typech škol odlišný? Není lepší ušet-
řit dítě nevyhnutelného přechodu 

z jedné školy na druhou a dát jej do 

kralupské školy rovnou od první tří-

dy? 

Já jsem se přechodem z vesnice do 
města vypořádala bez větších problé-
mů, zapadla jsem rychle. Je pravda, že 
jsem měla pár dvojek, než jsem se se 
změnou srovnala, ale nebylo poznat, že 
jdu z jednotřídky. Lidé mají představu, 
že vesnická škola se nemůže rovnat té 
městské, ale to určitě není případ Nela-
hozevsi. Tady vládne takový rodinný 
přístup. To je dobré třeba pro děti, kte-
ré nemají před nástupem do školy ner-
víčky úplně v pořádku, pro ty, které 
jsou trochu bázlivější. Zdejší školu ne-
dávno absolvoval díky individuálnímu 
přístupu učitelů i autista… Navíc si 
myslím, že škola v Nelahozevsi fungu-
je i co se samotné výuky a vybavení 
týká na vysoké úrovni. To je vidět i na 
tom, že děti, které jdou odtud po páté 
třídě do Kralup, nemívají problémy ani 
horší známky než jejich noví spolužáci. 
Děti z Nelahozevsi mají dobrou pověst 
i mezi kralupskými učiteli, což mi ne-
dávno potvrdil starosta Kralup a bývalý 

učitel pan Holeček.  

Odbočme na závěr od školy. 
V minulém čísle zpravodaje o vás 

byla zmínka v souvislosti s vaším 

dárcovstvím krve, za které jste do-

stala Zlatý kříž. Co vás k této zásluž-

né činnosti přimělo? 

Já si myslím, že je to povinnost každé-
ho zdravého člověka. Krev jsem začala 
dávat po tom, co byl můj manžel na 
operaci. Brali mu ledvinu a potřeboval 
krev. Ode mě ji mít nemohl, protože 
mám jinou krevní skupinu, ale já jsem 
si tenkrát řekla, že začnu darovat krev. 
Co když ji někdy budu potřebovat ta-
ky? Na darování krve jsem později 
zlanařila i své dva syny. Jediné, co mě 
potom zamrzelo, bylo to, že když jsem 
potřebovala krev já a chtěla jsem si 
nechat zjistit krevní skupinu svého sy-

na, chtěli to po mně zaplatit.  

Zlatý kříž, cenu prof. MUDr. Jana 

Janského, jste dostala za 80. odběr. 

Víte, kolik litrů krve už jste vlastně 

darovala? 

Dohromady už 42 litrů krve. Je zajíma-
vé, že si kolikrát říkám, že už bych po-
třebovala zase darovat krev, že už bych 
ji potřebovala znovu trochu odebrat. 
(směje se) Lidí, kteří krev potřebují, je 
hodně, a proto dokud budu zdravá, chci 

v darování pokračovat. 

(VM) 

(Pokračování ze stránky 6) 

Škola v přírodě v Krkonoších v roce 1989. 
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1) Věk: 38 

2) Povolání: Logistik a DTP 

operátor  

3) Rodina: Ženatý s manželkou 

Lucií, máme dvě děti, dcery Nikolu 

a Adélu 

4) Koníčky: Nezávislé filmaření 

5) Jak dlouho žiji v Nelahozevsi: 

dva roky 

6) Proč jsem kandidoval do obec-

ního zastupitelstva: Cítil jsem 

a cítím potřebu dělat něco pro obec. 

V zastupitelstvu se mi to mů-

že podařit. 

7) Moje předchozí zkuše-

nosti na politickém poli: Jen 

jsem na politiku nadával. 

8) Proč (ne)mám rád život 

na vesnici: Na vesnici jsme 

se přestěhovali z Prahy (jako 

mnoho resorťáků). Není tu 

takový shon, mám tu spoustu 

přátel a dětem to zde prospí-

vá. 

Já i moje rodina jsme zde 

šťastní. 

9) Na co jsem jako obyvatel 

Nelahozevsi hrdý: Na mateř-

skou i základní školu. 

10) Co je podle mě potřeba 

v naší vsi zlepšit: Potřeba je 

zlepšit mnoho, doprava, služ-

by, infrastruktura místních 

komunikací a v neposlední 

řadě kanalizace odpadní 

i dešťová. 

11) Tři slova (nebo slovní 

spojení), kterými bych cha-

rakterizoval 

Nelahozeves: ekologický otlou-

kánek, Antonín Dvořák, zámek Ne-

lahozeves. 

12) Oblíbený: 

film: Šestý smysl 

kniha: Detektiv od Arthura Hailey-

ho 

hudba: skupina Lucie 

jídlo: Schnitzel 

nápoj: pivo 

roční období: jaro 

dětský hrdina: dráček 

Soptík 

postava z historie: Karel 

IV. 

13) Motto, kterým se ří-

dím: Co můžu udělat dnes, 

můžu udělat i zítra. 

14) Co mě potěší: pomazle-

ní s mými dětmi 

15) Co mě dokáže vytočit: 

skoro všechno 

16) U čeho si nejlépe odpo-

činu: u gaučingu 

17) Dovolená mých snů: 

Austrálie — jednosměrně 

18) Když jsem byl malý, 

chtěl jsem se stát: hasičem, 

v dospělosti se mi to poved-

lo. 

19) Kdybych byl zvíře, byl 

bych: kocour 

20) Nejdůležitější věc na 

světě je: moje rodina 

(VM) 

PROFIL ZASTUPITELE aneb 

20x 

PAVEL 
MATOUŠEK 
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Škola oč ima matky a pedagoga  
aneb Pohled Táni Přerostové 

Nastoupila jsem na tuto školu v době, 

kdy docházelo k výměně personálu 

a zůstala zde jen paní ředitelka a škol-

nice. Škola byla krásně vyzdobená 

a vymalovaná veselými barvami, po-

můcky jako ve většině ostatních škol 

a v počítačové učebně čtyři lehce zasta-

ralé počítače. Jednoduše průměrná ves-

nická škola se spojenými třídami. Jenže 

paní ředitelka měla o této škole zcela 

jiné představy a za těmi si šla. Velkou 

oporou škole byl bývalý starosta pan 

Otásek se zastupiteli, kteří věděli, že 

bez školy by mohla obec upadat 

a mladí lidé by odcházeli pryč. 

V září jsme se sešli v nové sestavě. 

Hudebnice, výtvarnice a učitelka s vel-

kými zkušenostmi a praxí u dětí 

s různými dysfunkcemi a poruchami 

chování. A hlavně paní ředitelka se 

zcela jasnou představou o naší práci. 

Navíc pan starosta přišel s nápadem, 

jak by si škola mohla dopomoci 

k technickému vybavení a představil 

nám projekt Grand Circle Foundation. 

Po zvážení všech pro i proti jsme se do 

tohoto projektu pustili. Následovaly 

dva roky, kdy naší školou prošlo více 

zahraničních návštěvníků než na zám-

ku, ale i dva roky náročné práce a mno-

hého odříkání. Dětem byl tento projekt 

přínosem hlavně v kontaktu s lidmi 

hovořícími jinou řečí a v poznání, že se 

angličtinou opravdu dá domluvit. Od-

měnou nám všem bylo nové technické 

vybavení školy v podobě interaktivních 

tabulí pro každou třídu a vybavení po-

čítačové učebny 

novými počítači. 

Ale škola není 

jen o počítačích. 

Je hlavně o dě-

tech. Co bychom 

pro ně neudělali? 

Zavedli jsme 

dnes již tradiční 

akce, na které se 

děti moc těší – 

piknik, Hallowe-

en a s ním spoje-

né spaní ve škole, 

vánoční koncert 

v kostelíku před 

rozsvěcením 

obecního vánoč-

ního stromu, vystoupení pro seniory, 

besídky, den dětí a neodmyslitelné ško-

ly v přírodě. Navíc mnoho výletů, ne-

tradičních vyučovacích hodin i dnů, 

divadelních představení. Dětmi nejžá-

danější překvapivě bývají návštěvy 

muzea.  

V současné době se paní ředitelka 

pouští do nových projektů. Finance 

trápí každého, tak proč se nepokusit 

získat nějaké peníze z projektu EU Pe-

níze školám? Snaží se i o zdravé stra-

vování našich dětí, a proto školu přihlá-

sila do projektů Ovoce do škol a Škola 

plná zdraví. Škola se zapojuje i do eko-

logických aktivit díky programu 

Recyklohraní a sběru starého papíru. 

Já sama (díky mateřské dovolené) mám 

možnost sledovat dění ve škole jak ze-

vnitř, tak zvenku. Většinu akcí si uží-

vám jako rodič a moc se mi to líbí. Se-

tkání s ostatními rodiči je k nezaplacení 

a naštěstí jsou v této škole velmi aktiv-

ní rodiče, kteří se nebojí prezentovat 

svůj názor na školu jak v tom dobrém, 

tak i v tom negativním. Negativních 

reakcí bývá opravdu velmi málo, ale 

pokud se objeví, je to pro nás signál, že 

je něco potřeba změnit. Mám i srovnání 

s jinou školou a můj syn si vždycky 

povzdychne: ,,Proč to nemůže být jako 

v Neláči?“ Věřte, že mě to zahřeje 

u srdce a již nyní se těším, až se vrátím 

zpět na plný úvazek mezi lidi, které 

nepovažuji jen za své spolupracovníky, 

ale hlavně za mé kamarády. Těším se 

i na setkání s vámi, buď na nějaké akci 

pořádané školou nebo na našich webo-

vých stránkách www.zsnelahozeves.cz. 

TÁŇA PŘEROSTOVÁ 

MATKA 

A VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Únor 2012 

20.–26. února  jarní prázdniny 

27. února   O Balince dobrém 
štěněti – ekologická 

pohádka 

Březen 2012 

23. března  koncert zahraničních 

studentek z Anglie 

Duben 2012 

5. a 6. dubna  velikonoční prázdniny 

17. dubna  fotograf 

30. dubna  ředitelské volno 

 

Květen 2012 

Plánujeme školní výlet 

7. května  ředitelské volno 

11. května  O pračlovíčkovi – KD 
 Vltava v Kralupech nad 

 Vltavou 

Červen 2012 

Plánujeme návštěvu muzea  

1. června  den dětí 

24.–28. června 

 škola v přírodě u Telče 

29. června  slavnostní ukončení 
 školního roku v rodném 

 domě Antonína Dvořáka 

Plán školních akcí do června 2012 

V průběhu celého pololetí se budou děti účastnit plaveckého výcviku v nově zre-

konstruovaném bazénu v Kralupech nad Vltavou. 



 

 

V sobotu 21. ledna 2012 se v nelahozeveské hasičárně od 

17 hodin konala 2. výroční valná hromada Sboru dobrovol-

ných hasičů (SDH) Nelahozeves. Hosté se dozvěděli o plá-

nech SDH Nelahozeves na rok 2012 a byli svědky zhodnoce-

ní roku uplynulého. Řeč se vedla o úspěších v různých soutě-

žích, o vzniku oddílu mladých hasičů s názvem Soptíci apod. 

Mgr. Petra Urbanová, starostka obce Nelahozeves, jmenova-

la velitele sboru. Starosta SDH Nelahozeves rozdal ocenění 

členům sboru. 

Minulý rok byl úspěšný 

Po zahájení valné hromady a uvítání hostů se ujal slova sta-

rosta SDH Nelahozeves pan Bc. Radek Modes a podal zprá-

vu o činnosti sboru za rok 2011. Zmínil uspořádání prvního 

hasičského plesu, který se konal 12. února 2011. V březnu 

proběhl v ZŠ Nelahozeves nábor do nově založené organiza-

ce hasičské mládeže s názvem Soptíci. Hasiči Nelahozeves 

se často velmi úspěšně účastnili soutěží, a dokonce tu vznik-

lo i ženské družstvo. Členové SDH se kromě toho účastnili 

nejrůznějších školení, brigád (např. zvelebovali zahradu ma-

teřské školy v Nelahozevsi), zorganizovali pálení čarodějnic 

či pomáhali na Miřejovickém půlmaratonu. Hasiči Nelaho-

zeves se v uplynulém roce pustili také do opravy hasičárny 

v Lešanech. Opravili střechu, vrata, odvezli sutiny, avšak 

práce na hasičárně budou pokračovat i v letošním roce. Cel-

kem odpracovali ve prospěch obce přes 500 brigádnických 

hodin. 

Informace o hospodaření sboru za rok 2011 podal Václav 

Křišťan, hospodář Hasičů Nelahozeves. SDH hospodařilo 

s částkou kolem 300 tisíc Kč. Od sponzorů získali téměř 

190 tisíc Kč a na kulturních akcích se jim podařilo také něco 

vydělat. Z toho se zaplatily pohonné hmoty, údržba či oprava 

aut. Značná část peněz byla také věnována na údržbu zastara-

lé hasičské techniky a na nákup nových potřebných prostřed-

ků jak pro požární sport, tak pro výjezdovou jednotku. V této 

chvíli jsou ve výrobě zadány dva kompletní obleky pro 

(Pokračování na straně 11) 
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Hasiči Nelahozeves 
mají nového velitele 

Vydávání přihlášek 

4. dubna 2012 v době od 13.00 

do 16.00 hodin v ředitelně ško-

ly. 

Zápis do mateřské školy 

16. dubna 2012 v době od 

13.00 do 16.00 hodin v ředitel-

ně školy. 

17. dubna 2012 v době od 

13.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy. 

S sebou přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou při-

hlášku, rodný list dítěte. 

Vydávání rozhodnutí 

10. května 2012 v době od 14.00 do 16.00 hodin v ředi-

telně školy. 

Informace pro rodiče 

 K příjmu přihlášek zápisu přinesou rodiče vyplněnou 

přihlášku a evidenční list dítěte. Na jednom dokladu bude 

razítko od lékaře. 

 Přihlášku a evidenční list je možné si vytisknout 

z webových stránek školy: www.msnelahozeves.cz. 

 Pro kontrolu trvalého pobytu dítěte v obci Nelaho-

zeves (ve sporných případech) bude třeba doložit potvr-

zení z Obecního úřadu Nelahozeves. 

 Zápis do naší mateřské školy bude probíhat ve dvou 

termínech. První termín (výše uvedený) je určen pro zá-

pis na max. 13 (dle žádostí o odklad školní docházky) 

míst ve stávající škole ve Školní ulici č. 10, druhý termín 

zápisu na dalších 38 míst bude vyhlášen neprodleně po 

navýšení kapacity a zapsání do školského rejstříku – 

předpokladem je měsíc červen 2012. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělává-

ní na školní rok 2012—2013 

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií 

v tomto pořadí: 

1. Děti, které od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 dovrší 6 let + 

děti s odloženou školní docházkou. 

2. Děti s trvalým bydlištěm v Nelahozevsi dle věku 

(sestupná řada). 

3. Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích až po naplně-

ní bodu č. 1 + 2 

K předškolnímu vzdělávání může být podle § 50 zákona 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijato pouze 

dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má do-

klad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

ILONA SEDLÁŘOVÁ 

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Informace k zápisu do MŠ 
na školní rok 2012/2013 
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výjezdovou jednotku, které stojí přes 

30 tisíc Kč.  

V letošním roce budou hospodařit 

s částkou dle štědrosti sponzorů a ob-

ce. Jsou podány žádosti o dotace 

z krajských fondů. Podle Václava 

Křišťana jsou slušné vyhlídky na to, že 

se zaplatí vše, co bude potřeba. 

Předseda revizní komise Marcel Ušák 

přednesl zprávu o činnosti a hospoda-

ření v roce 2011. Sbor Hasiči Nelaho-

zeves má dle jeho informací aktuálně 

55 členů, z toho 29 mužů, 10 žen a 16 

mladých hasičů mezi Soptíky. 

Jan Gregor, velitel SDH Nelahozeves, 

ve své zprávě shrnul úspěchy ženské-

ho i mužského družstva a zhodnotil 

jejich účast na soutěžích slovy: 

„Zúčastnili jsme se několika soutěží, 

a myslím si, že umístění bylo také na 

dobré úrovni, když vezmeme v potaz, 

že jsme v tomto absolutně nezkušení.“ 

Bylo také třeba splnit odbornosti, pro-

to se bylo nutné účastnit školení. Nyní 

Hasiči Nelahozeves mají vyškolené 

dva velitele, čtyři strojníky a čtyři roz-

hodčí požárního sportu. 

Soptíci hledají nové členy 

Náměstek pro kul-

turu a mládež Petr 

Richtrmoc mluvil 

zejména o Soptí-

cích. V březnu se 

přihlásilo zhruba 

dvacet dětí, kdežto 

v současné době je 

Soptíků šestnáct. 

Děti se účastní sou-

těží (např. hra Pla-

men) a různých 

akcí. Například 

v dubnu se Soptíci 

prošli na hrad Okoř 

v rámci akce Do 

Okoře bez oře. 

Scházejí se jeden-

krát týdně na jednu 

hodinu a stále se 

mezi hasiče přijí-

mají noví členové. 

Jejich první vedou-

cí se v březnu 2011 

stala paní Zuzana 

Štědrá, která však 

SDH Nelahozeves 

v listopadu 2011 

zcela opustila. Dalšími vedoucími se 

stali Petr Petráš s Petrem Richtrmo-

cem. Zdravotnice Anna Pituchová 

Soptíky učila zdravovědu. O mladé 

hasiče se starají i ostatní členové dob-

rovolných hasičů. 

Pohled do minulosti 

Stanislav Kuchta působící jako náměs-

tek pro tradici a historii hovořil o tom, 

že se Hasiči Nelahozeves snaží shro-

máždit staré fotografie a jsou v kon-

taktu s bývalými členy. Uvedl, že sbor 

dobrovolných hasičů v Nelahozevsi 

nefungoval deset let, protože ještě při 

povodních v roce 2002 pomáhali. Pod-

le starosty SDH však po roce 1990 

nebylo nelahozeveské hasičstvo již 

nikde registrováno a organizováno.  

Příznivé vyhlídky na rok 

2012 

Po zprávě náměstka následovala volba 

delegátů SDH na obecní shromáždění 

v Mělníku, a poté Bc. Radek Modes 

přečetl plán na letošní rok. Hasiči 

chtějí dokončit opravu lešanské hasi-

čárny a některých aut. Co se týče pro-

pagace, stanovili si cíl komunikovat 

více přes své nové webové stránky 

a prostřednictvím e-mailů. Dali si za 

cíl zajistit hasičský ples a třetí pálení 

čarodějnic, chtějí pomáhat při dětském 

dnu, Loučení s prázdninami a při mi-

kulášské nadílce. Do budoucna se plá-

nují zúčastnit vybraných soutěží v po-

žárním sportu, zabezpečovat výcvik 

jednotlivých členů družstva v požár-

ním sportu atd. 

Nový velitel SDH Nelaho-

zeves 

Paní starostka Mgr. Petra Urbanová 

pronesla svou řeč a poté jmenovala 

velitelem jednotky SDH obce Nelaho-

zeves Jana Gregora, jemuž předala 

jmenovací dekret a znak obce. Býva-

lým velitelem je pan Stanislav Kuchta. 

Následovalo ocenění členů sboru dob-

rovolných hasičů Bc. Radkem Mode-

sem za účast na brigádách a jinou čin-

nost. Bylo jim předáno čestné uznání 

včetně malé pozornosti. Ocenění od 

ostatních členů sboru získal i starosta 

SDH Nelahozeves Bc. Radek Modes. 

Nakonec dostali slovo členové hasič-

ských dobrovolných sborů z jiných 

měst či obcí, kteří činnost a úspěchy 

členů SDH Nelahozeves pochválili. Po 

skončení oficiální části výroční valné 

hromady následovalo pohoštění spolu 

se společenským večerem. 

SOŇA BRUNNEROVÁ 

(Pokračování ze strany 10) 

Starostka obce Petra Urbanová a nově jmenovaný velitel Hasičů Nelahozeves Jan Gregor 
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Jak si vedou stolní tenisté Dynama Nelahozeves 
po polovině soutěží? 

Krajská soutěž 2. třídy 

A-družstvo mužů zatím nepředvádí 

nikterak oslnivé výkony, kromě nevy-

rovnaných výkonů jednotlivých hráčů 

je to způsobeno také značně proměnli-

vou sestavou. V nejsilnější sestavě se 

podařilo odehrát pouze čtyři zápasy 

první poloviny, což na lepší umístění 

v tabulce než je aktuální 9. místo 

opravdu nestačí. Bojovnost a chuť vítě-

zit však týmu nechybí. Věříme, že 

v druhé polovině soutěže bude forma 

hráčů gradovat a že se o udržení Nela-

hozevsi v KS2A hráči ještě poperou.  

Úspěšnost hráčů v družstvu (podíl vy-

hraných dvouher v procentech): 

Tesárek Jiří  58,82 % 

Ovsenák Petr  44,12 % 

Vedralová Michaela 41,86 %  

Holan Josef   38,71 % 

Ovsenák Martin  34,21 % 

Regionální přebor 1. třídy 

Po nadějném startu se B-družstvu 

přestalo dařit a v tabulce se z předních 

pozic posunulo, stejně jako A-tým, až 

na 9. pozici v tabulce. Kapitán družstva 

Petr Brož kvůli zranění zápasy vyne-

chává, dlouholetá opora Pavel Vedral 

také mnoho zápasů neodehrál, a tak se 

v základní sestavě točí hlavně Marek 

Gecašek, Radek Točík, Jirka Karas 

a Pepa Novotný. Teprve 16letý Geca-

šek je bezkonkurenčně nejlepším hrá-

čem družstva, ostatní bohužel svými 

výkony zatím zaostávají. 

Budeme držet palce, aby B-družstvo 

v druhé polovině soutěže porazilo své 

konkurenty v boji o záchranu, a tak se 

v RP1 udrželo. 

Regionální přebor 2. třídy 

Největším překvapením první poloviny 

soutěží jsou bezesporu výkony našeho 

C-družstva, které v RP2 přímo excelu-

je! Ze 14 družstev v tabulce postupně 

vystoupalo až na skvělé 2. místo, a to 

i přes počáteční nesnáze se sestavou, 

kdy musela nastoupit i Alena Ovsená-

ková se zlomenou nohou.  

Kapitán týmu Jirka Karas společně 

s navrátilcem Pepou Novotným patří 

mezi nejlepší hráče soutěže, o důležité 

body se zasloužili také Honza Viktorin, 

Honza Mikolášek, Jana Haincová 

a Alena Ovsenáková. Cíl družstva je 

jasný – postoupit do RP1! 

D-družstvo pod vedením Petra Popa 

zatím sbírá zkušenosti a v tabulce zatím 

okupuje předposlední pozici. Všichni 

hráči ale svědomitě trénují, a tak je ur-

čitě šance na lepší umístění. Oporou 

družstva je dorostenec Dan Kerner 

s úspěšností 54 %, ale pravidelně nastu-

pují do zápasů spíše Jiří Kloda, Lukáš 

Struneček a Petr Konfršt. 

Regionální přebor žáků 

Žákovské družstvo je v soutěži regionu 

Mělník na 3. místě ze 4 družstev, ale 

jen o 1 bod za kvalitním Sokolem Dří-

nov. Oporami týmu jsou zkušený Lukáš 

Struneček s úspěšností 44 % a překva-

pivě i Standa Kloda, který hraje soutěž 

prvním rokem.  

ZA ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

PETR OVSENÁK 

Vzpomeňte s námi 

Dne 3. 1. 2012 nás náhle opustil ve věku 83 let pan Jaroslav Pšenička, rodák 

z Nelahozevsi a jeden ze zakladatelů oddílu stolního tenisu TJ Dynamo Nela-
hozeves. Věnoval se hlavně trénování mládeže, činnosti rozhodčího a v poz-

dějších letech funkci pokladníka oddílu. Neměli bychom opomenout ani na 

jeho dlouholetou činnost ve výboru TJ Dynamo a v okresním svazu stolního 

tenisu. 

Dlouhá léta pracoval jako vedoucí zemědělského nákupního podniku v Miře-

jovicích a ve volném čase nejraději včelařil a zahrádkařil.  

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi. 

ZA ČLENY ODDÍLU STOLNÍHO TENISU 

ALENA OVSENÁKOVÁ 

Pan Pšenička (vlevo) dne 1. 1. 2012 na Řípu. 
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1. Křížek stojící nedaleko hřbitova, 

zachycený na přiložené dobové 

fotografii, byl postaven na 

památku: 

a) obětem první světové války 

b) obětem druhé světové války 

c) zasnoubení císaře Františka 

Josefa I. 

d) Antonína Dvořáka rok po jeho 

úmrtí 

2. Kolik věží najdete na jezovém 

mostu u zdymadla Miřejovice? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

3. Kterou z těchto ulic v Nelahozevsi 

rozhodně nenajdete? 

a) U Žlábku 

b) Antonína Dvořáka 

c) Růžová 

d) M. Turka 

4. Partnerským městem Nelahozevsi 

je Zagarolo. Kde se toto italské 

město nachází? 

a) na úpatí italských Alp v provincii 

Trento 

b) na pobřeží Tyrhenského moře asi 

30 km od Neapoli 

c) v jádrové italské oblasti Lazio asi 

40 km od Říma 

d) v severní části Itálie při pobřeží 

Jaderského moře 

5. Nelahozeveský kostel je zasvěcen 

sv. Ondřeji. Co je nejznámějším 

atributem tohoto apoštola? 

a) drak 

b) kalich 

c) kříž ve tvaru X 

d) kopí 

6. Parku v centru obce dominuje 

socha Antonína Dvořáka. Vyberte 

správnou kombinaci roku, kdy 

byla odhalena, a jejího názvu. 

a) 1988; Zamyšlený 

b) 1985; Soustředěný 

c) 1990; Dirigent 

d) 1989; Génius 

7. Katastrální výměra obce je 

přibližně: 

a) 5 km2 

b) 10 km2 

c) 15 km2 

d) 20 km2 

8. Na znaku obce Nelahozeves 

nenajdete: 

a) hvězdu 

b) lyru 

c) červenou barvu 

d) zlaté orámování 

9. Dnešní nádraží Nelahozeves bylo 

dříve označováno jako: 

a) nádraží Veltrusy 

b) zastávka Podhořany 

c) zastávka Hleďsebe 

d) název se neměnil 

10. Kdy byla zahájena výstavba po 

dlouhá léta největšího 

průmyslového podniku na území 

Nelahozevsi, známého jako 

Povltavské tukové závody? 

a) na přelomu devatenáctého 

a dvacátého století 

b) ještě před první světovou válkou 

c) na počátku třicátých let 

minulého století 

d) těsně před druhou světovou 

válkou 

(VM) 

KVÍZ  
Únorový Nelahozeveský zpravodaj 

finišuje třetím pokračováním vědo-

mostního kvízu. Po sérii otázek zamě-

řených na život a dílo Antonína Dvo-

řáka a testu zacíleném na zdejší zámek 

se tentokrát podíváme na Nelahozeves 

v obecnějším měřítku. 

S p r á v n é  o d p o v ě d i  k v í z u  

a  t a j e n k u  o s m i s m ě r k y  

n a l e z n e t e  

n a  p o s l e d n í  s t r a n ě  

OSMISMĚRKA 

KLIP, TEPNA, BAROKO, KIWI, 
ORAT, TRIK, BRKO, KRUP, YZOP, 
TAROKY, SPÁD, ETEN, KARI, 
DRANC, DRESY, ROCO, PLAT, 
KORZA, BALLAS, KOLOSY, 
CAPART, IONTY, PRAK, 

PŘEPONA, OSAHATI, PLTĚ, HŘEB 
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