
 

 

Vážení občané, 

tak jako v každém čísle zpravo-

daje vás budu informovat o aktu-

álním dění na našem obecním 

úřadě. V průběhu března nám 

byly schváleny dotace Středočes-

kého kraje na veřejné osvětlení 

v Lešanech a v ulici Pod Strání 

(pouze pro hotovou část). V Le-

šanech již probíhají práce na ulo-

žení elektrického vedení do země 

a dále budou navazovat práce na 

instalaci nových stožárů veřejného osvětlení. Práce by měly 

být hotové na konci června. 

Úspěšnou žádost o dotaci ze Středočeského kraje podala 

i paní ředitelka mateřské školy. Školka tak v tomto roce zís-

ká dotaci na herní prvky do zahrady. 

V jarních měsících bude znovu podána žádost o územní roz-

hodnutí pro záměr „Skládka Uhy – IV. etapa“. Na obecním 

úřadě se na toto řízení pečlivě připravujeme a zajišťujeme 

posudky, kterými chceme dosáhnout bezpečnosti skládky 

a prosadit si kontrolu nad výstavbou a provozem IV. etapy. 

Bližší informace vám podáme, jakmile budou k dispozici 

posudky a dokumentace k územnímu řízení bude překontro-

lována. 

V dubnu proběhla veřejnosprávní kontrola obce kontrolory 

ze Středočeského krajského úřadu. Každoročně tak dochází 

k přezkoumání hospodaření obce. Na obecním úřadě nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky (kontrolované období rok 

2011). Na úřední desce v současné době visí závěrečný účet, 

který bude zastupitelstvo schvalovat během května.  

V dubnu byla zkolaudována nová mateřská škola. Kolauda-

ce se týká pouze rekonstrukce budovy. Paní ředitelka musí 

školku vybavit nábytkem, pomůckami a hračkami. Nejde 

jen o organizačně náročnou práci, ale i samotné vybavení 

školky je velice nákladné. Školka zahájí provoz od 1. 9. 

2012, ale ještě před tímto zahájením plánujeme den otevře-

ných dveří. Potěší nás, pokud školku navštívíte. O dni ote-

vřených dveří se dozvíte na webových stránkách obce. 

V květnu jsme organizovali veřejné jednání na vodohospo-

dářské problémy v obci. Na tyto problémy jsme nechali vy-

pracovat posudek Ing. Martinem Jakoubkem. Zpracování 

posudku, který odhaluje souvislosti mezi výstavbou kanali-

zací, stavebními pracemi a nedostatky v daných lokalitách, 

bylo zdlouhavé. Bylo nutné geodeticky zaměřit téměř veške-

rou infrastrukturu v obci. Práce Ing. Jakoubka pozdrželo 

mimo jiné i územní řízení na Skládku Uhy IV. etapa, ke 

kterému nám zpracovával rozsáhlý znalecký posudek a po-

skytoval nám konzultace v daném řízení. Cílem veřejného 

jednání bylo seznámit občany se zjištěnými skutečnostmi 

a odpovědět tak na otázky, které byly předmětem petice. 

Součástí posudku je návrh početných opatření, která pove-

dou k řešení neutěšeného stavu. Tato opatření jsou však na-

tolik nákladná, že vedení obce není schopno v současné 

chvíli podat zprávu, kdy dojde k jejich realizaci. Na taková 

díla nejsou dotace, a tak je budeme nuceni hradit z rozpočtu 

obce. 

Velice nás potěšila hojná účast veřejnosti v anketě nad stra-

tegickým plánem obce. Zastupitelé na svém pracovním se-

tkání připravili návrh strategického plánu, který bude ná-

sledně veřejně projednán dne 9. 5. 2012. Na veřejném jedná-

ní se seznámíte s plánem investičních akcí na dobu deseti let 

a s plánem akcí, které by mohly být provedeny ještě v tomto 

volebním období. Dáme všem možnost aktivně se zapojit 

a podílet se na seřazení priorit.  

Na závěr bych vás chtěla pozvat na Nelahozeveské máje, 

které se budou konat dne 26. 5. 2012 (více se o nich dočtete 

uvnitř listu). Budeme velice potěšeni, pokud se nám podaří 

obnovit tuto tradici. Přeji všem, kteří se na májích podílejí 

a všem návštěvníkům, aby se zábava vydařila a aby nám 

přálo počasí. 

PETRA URBANOVÁ 

STAROSTKA 
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Chcete mít reklamu v 
Nelahozeveském zpravodaji? 

Napište na zpravodaj@nelahozeves.cz nebo svou žádost 

podejte na Obecním úřadě Nelahozeves.  

Inzerce je zpoplatněná, cena závisí na formátu reklamy: 

A4 .......................... 750 Kč A6 ......................... 200 Kč 

A5 .......................... 400 Kč Řádková inzerce .. 50 Kč 

Nelahozeveský zpravodaj vychází čtyřikrát ročně v ná-
kladu 750 ks v černobílém provedení. Barevná verze 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. 
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Během víkendu, který letos 

připadl na 14. a 15. dubna, 

se na zámku v Nelahozevsi 

konal již desátý ročník tra-

dičních Hrnčířských slav-

ností. Během dvou dnů tuto 

akci navštívilo téměř 5 500 

osob. V sobotu byl počet 

návštěvníků vyšší než v ne-

děli, na což mělo dle organi-

zátorů vliv zejména počasí. 

„V minulém roce se počet 

návštěvníků za celý víkend 

blížil číslu 6 700 osob. Po-

časí bylo nádherné,“ nabízí 

srovnání s loňským roční-

kem paní Niklová, působící 

jako projektová manažerka. 

Na programu pro tento rok 

bylo připraveno například vystoupení souboru Špalíček 

a kejklíře Pupy na nádvoří. V zámecké zahradě návštěvníci 

mohli zhlédnout historické hry a ukázky sokolnictví. V Ry-

tířském sále se konalo vystoupení Sváťova dividla, což je 

loutkové divadlo pro děti. 

V celém areálu zámku se 

nacházely stánky a dílničky 

s nejrůznějším sortimentem, 

např. všelijaké šperky a do-

plňky, oblečení, květiny, 

hrnky, sladkosti. 

Zdenka Niklová dodává: 

„Novinkou byla cimbálová 

muzika Studánka v zámec-

kém sklepení, která zpříjem-

nila atmosféru při ochutnáv-

kách vína z Lobkowiczkého 

zámeckého vinařství Roud-

nice nad Labem, a také 

ochutnávky a prodej delika-

tes v zámeckém sklepení.“ 

Tato akce je pořádaná agen-

turou Lobkowicz Events 

Management, s. r. o. Letos byla pro nelahozeveské občany 

stejně jako v loňském roce poskytnuta padesátiprocentní 

sleva na vstupné, a to formou kupónů, které byly rozeslány 

poštou. (SB) 

V polovině dubna se na Zámku Nelahozeves konal jubilejní desátý 

ročník Hrnčířských slavností. Navštívilo jej pět a půl tisíce lidí.  

Stavba nadjezdu probíhá dle  plánu  
Stavba nadjezdu, jejímž investorem je Středočeský 

kraj, probíhá bez komplikací. Jednou za čtrnáct dní se 

zde v dopoledních hodinách koná kontrolní den průbě-

hu stavebních prací.  

Předpokládaná doba rekonstrukce nadjezdu je 28 týdnů 

od zahájení prací. Staveniště bylo předáno firmě dne 

9. ledna 2012. Rekonstrukce v sobě zahrnuje demolici 

bývalého mostu, výstavbu nového nadjezdu, který bude 

širší, návrh chodníku včetně jeho oboustranného pro-

dloužení a zajištění veřejného osvětlení v rozsahu re-

konstrukce. 

V druhé polovině ledna probíhaly odklízecí práce, řeši-

lo se značení, točna autobusů apod.  

V úterý 31. ledna bylo staveniště předáno firmě, jež 

provedla bourací práce na mostě. Ty byly zcela dokon-

čeny v pátek 17. února a v sobotu 18. února byla pro-

vedena kontrola dokončení demoličních prací.  

Následovalo vrtání do země, jež probíhalo v nočních 

hodinách na konci února, aby se založily tzv. piloty. 

Bylo nutné zabezpečit drážní kabely, protože se křížily 

jejich polohy s polohou vrtaných pilotů.  

Během měsíce března probíhalo betonování pilotů, bed-

nění a betonáž základů. Beton byl zakryt geotextilií a 

ošetřen kropením. Na konci března proběhlo odbednění 

základů, očištění betonu, zásypy základů a zhutnění 

zásypů. (SB) 

Práce na nadjezdu neustále pokračují. Do zkopírovaného stavebního deníku 
a zpráv o průběhu stavebních prací je možno nahlédnout přímo na obecním 

úřadě v Nelahozevsi. 

Základní organizace Českého svazu vče-
lařů Veltrusy si vás dovoluje pozvat na 
výstavu ku 100. výročí založení organi-
zace. Výstava se bude konat v prosto-
rách státního zámku Veltrusy. Akce se 
koná ve dnech 5.—13. 5. 2012 od 10 
do 16 hodin. Těšíme se na vaši účast. 

Vstup zdarma. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
leden—březen 2012 

Na svět přišli: 

VALERIE PAVLÍČKOVÁ, ANDREA 
KUBICOVÁ, AMALIA MAREYI, DANIEL 
ADÁMIK, TIMEA MAGDALÉNA 
ANDREJČÍKOVÁ, NATÁLIE LIPSOVÁ, 
TOMÁŠ HLAVAČKA, DANIELA 
ŠVINDRYCHOVÁ 

Navždy nás opustili: 
JAROSLAV PŠENIČKA, JANA DOSTÁLOVÁ, 
OLGA LANCINGEROVÁ, ALBÍNA 
ŠPÁNIKOVÁ, VĚRA SVOBODOVÁ, MARTIN 
VENTLUKA, LUDMILA JUŘIČKOVÁ, JIŘÍ 
WEINFURTNER, MICHAEL NOVOTNÝ 

Pozůstalým vyjadřujeme nejhlubší účast 
nad bolestnou ztrátou. 

Životní jubilea oslavili:  
87 let MILOSLAVA VINTROVÁ 

 VĚRUŠKA VYHNALOVÁ 

84 let IRENA KROUFKOVÁ 

82 let VĚRA SVOBODOVÁ 

 BOŽENA BÍLKOVÁ 

 JAROSLAVA ŠÍSTKOVÁ 

81 let VLADIMÍR SPURNÝ 

 JIŘINA KLIEROVÁ 

80 let VLASTA STIBOROVÁ 

 ANTONÍN HEDVIK 

 ZDEŇKA MĚCHUROVÁ 
 VĚRA RANDOVÁ 

75 let LUDMILA MATOUŠKOVÁ 

 JIŘINA DVOŘÁKOVÁ 

 JANA VRCHOTICKÁ 

 MIROSLAV ŠNÝDR 

 ZDEŇKA HEDVIKOVÁ 

 JOSEF SEDLECKÝ 

70 let VLASTIMILA RYSLOVÁ 

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

 

Vzpomeňte s námi 

7. července 2012 by se dožila paní Marie Žambůrková z Nelahozevsi II U Podjezdu 100 let.  

Dlouhá léta provozovala mandlování prádla ke spokojenosti lidí z okolí. Později pracovala 

v ubytovně PTZ. Svou práci vždy vykonávala s láskou k lidem. 

V prosinci letošního roku rovněž vzpomeneme 30 let, co nás navždy opustila.  

ZA VZPOMÍNKU, SYN MILAN 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV 
JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY Z OKRAJE 

SPOLEČNOSTI – MATERIÁLNÍ POMOC SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM, AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ 

I PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST. VÍCE NA WWW: DIAKONIEBROUMOV.ORG 

VYHLAŠUJE  

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ  

 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

 látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené) 

 vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek 

 obuvi – veškerou nepoškozenou 

 hraček – nepoškozené a kompletní 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 

DNE 14. A 15. ČERVNA OD 14 DO 16 HODIN 

V HASIČÁRNĚ 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. 

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI SDĚLÍME: TEL.: 224 316 800, 224 317 203  
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Věk: 40 

Povolání: Stavební 

technička a rozpočtářka. 

Rodina: Jsem vda-

ná a mám tři děti. 

Koníčky: Různé 

sporty – lyže, běžky, brus-

le, kolo, plavání, badmin-

ton a také jídlo. 

Jak dlouho žiji v Nelaho-

zevsi: Žijeme zde jedenáctým 

rokem. 

Proč jsem kandidovala 

do obecního zastupitel-

stva: Měla jsem mož-

nost poznat zastupitele 

v Lánech, kde mají podobný 

rozpočet a počet obyvatel, 

ale funguje tam lépe spole-

čenský život a spolky, a mě-

la jsem pocit, že by to tak 

mohlo být i u nás. 

Moje předchozí 

zkušenosti na poli-

tickém poli: Žádné. 

Proč (ne)mám 

ráda život na 

vesnici: Život na 

vesnici mám ráda, 

stěhovala jsem se z města 

s ideou poklidného venkov-

ského života s milými sou-

sedy, za zdravějším 

a bezpečnějším prostředím, 

hlavně pro své děti, a je to 

skoro tak.  

Na co jsem jako 

obyvatelka Nela-

hozevsi hrdá: Že 

se i tady najdou 

lidé, kterým není líto, bez 

nároku na odměnu, věnovat 

svůj volný čas a energii 

svým spoluobčanům 

a samozřejmě škola přátel-

ská k dětem. 

Co je podle mě 

potřeba v naší vsi zlepšit: 

Silnice, kanalizace… ale mě by nejví-

ce potěšila větší občanská angažova-

nost. 

Tři slova (nebo slovní 

spojení), kterými bych 

charakterizovala Nela-

hozeves:  Domov, přá-

telé, sousedé. 

Oblíbený: 

film: 21 gramů 

kniha: všechny od 

Charlese Bukowského 

hudba: momentálně Pipes and Pints, 

navždy Zuzana Navarová 

jídlo: miluji snad vše 

nápoj: bylinkové čaje 

a víno 

roční období: podzim 

dětský 

hrdina: Pipi 

dlouhá punčocha 

postava z historie: Johanka 

z Arku 

Motto, kterým se 

řídím: Zatím jsem si 

žádné motto pro svůj 

život nevybrala. 

Co mě potěší: Každý 

úspěch. 

Co mě doká-

že vytočit: Arogan-

ce, sobeckost, bezo-

hlednost. 

U čeho si nejlépe 

odpočinu: Posezení 

s přáteli, výlety do 

přírody, navlékání korálků. 

Dovolená mých 
snů: Cesta kolem 

světa. 

Když jsem byla ma-

lá, chtěla jsem se 

stát: Vůbec si nepa-

matuji, že bych se 

něčím chtěla stát, nejspíš 

jsem byla spokojená s tím, 

že jsem dítě. 

Kdybych byla zví-

ře, byla bych: La-

ma. 

Nejdůležitější věc na 

světě je:  Zdravé a 

šťastné děti, vztahy 

mezi lidmi. 

PROFIL ZASTUPITELE aneb 

20x 

ELIŠKA 
BRÁZDOVÁ 
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PTÁME SE ZASTUPITELŮ:  

Co je podle vás dosud největším úspěchem zastupitelstva? 

Eliška Brázdová 

Myslím, že se zatím žádným úspěchem 

pochlubit nemůžeme. Doufám, že se 

trochu zlepšila informovanost občanů 
a oceňuji, že i přes velmi špatnou fi-

nanční situaci obce je zastupitelstvo ve 

vztahu k rozšíření Skládky Uhy spíše 
na straně ochrany zdraví a majetku oby-

vatel a ochrany životního prostředí, než 

na straně rychle hodně peněz do obecní 

pokladny.  

Václav Turecký 
Cítím výrazné zlepšení v informační 
otevřenosti obce vzhledem k veřejnosti, 

což se jistě projevuje i větší účastí ob-

čanů na veřejných zasedáních a jejich 
zájmu. Mezi větší úspěchy řadím na-

startování projektu rekonstrukce budo-

vy čp. 313 po bývalé PTZ a tím navýše-

ní kapacity MŠ.  

Pavel Matoušek 

Největším úspěchem zastupitelstva je 

podle mě otevřenost a transparentnost. 

Petra Urbanová 

Především si myslím, že na na úspěchy 

je ještě brzy. Jedním z prvních úspěchů 

bude jistě otevření nové mateřské ško-
ly. Za velký úspěch zastupitelstva však 

považuji odvahu postavit se nestandard-

ně uzavřeným závazkům bývalým ve-
dením obce, které mohou mít pro obec 

fatální následky. 

Josef Kukla 

Na takto položenou otázku neexistuje 
jednoznačná a vyčerpávají odpověď. 

Dotazující se otázkou domáhá bilanční 

odpovědi. A takový požadavek je pro 
tuto chvíli předčasný – zpravidla se 

bilancuje až na konci nějaké významné 

etapy sledovaného úseku lidského živo-
ta, profesní kariéry, plnění konkrétního 

úkolu apod. Zastupitelstvo není nečin-
né, avšak na zhodnocení jeho počinů, 

až na vzácné výjimky nacházejících se 

ve stavu rozpracovanosti, ještě nedozrál 
čas. A tak snad, a tedy jen pro tuto 

chvíli, bych za některé dosavadní 

„úspěchy“ zastupitelstva, kdy prozatím 
je předčasné je oslavovat (popř. hanit) 

nebo co do významu poměřovat jejich 
velikost, mohl zmínit relativně uspoko-

jivé výsledky jednání s investorem za-

mýšlené realizace IV. etapy stávající 

skládky. 

Květuše Dittrichová 

Jsem ráda, že se povedla dokončit vý-
stavba kanalizace v Lešanech. Mám 

radost z toho, že snad již konečně bude 

vyřešen problém skládky a budeme 
moci čerpat finance, které tolik potře-

bujeme, abychom mohli plnit veškeré 

úkoly, které jsme slibovali našim obča-
nům. A za největší úspěch považuji to, 

že jsme již konečně v zastupitelstvu 

našli k sobě cestu a snažíme se veškeré 
problémy řešit bez urážek a emocí. Přá-

la bych si, aby i ostatní iniciativy, které 

působí v naší obci, se snažily s obecním 
zastupitelstvem spolupracovat tak, aby-

chom se mohli všichni společně, s čis-

tým svědomím, dívat naším občanům 

do očí. 

Jaroslav Král, Stanislav Kuchta a Jaro-

slav Otásek na anketní otázku neodpo-

věděli. ■ 

Nelahozeves po osmnácti letech oslaví máje  

Obnovená tradice, kterou Nelahozeves-
ké máje zajisté jsou, se kvapem blíží. 
V sobotu 26. května Nelahozeves zažije 
to, co se tu téměř dvacet let (konkrétně 
od roku 1994) nedělo. Od Lešan pojede 
májkami ozdobený valník se dvěma 
harmonikáři a dvěma tanečníky. Nebu-
de chybět ani občerstvení v podobě 
koláčků a vína. Bude se tančit Česká 
beseda, dražit májka a večer si 
můžete přijít zatančit na Májovou 

zábavu. Máme se tedy na co těšit. 

Od 8 hodin celá akce začíná v Le-
šanech na Dolní návsi, kde bude 
patnáct minut vyhrávat muzika 
poté, co zvědavý Kecal položí své 
otázky a dostane všechny odpovědi. 
Postupně bude celý průvod i s valníkem 
pokračovat obcí (viz časový harmono-
gram). Na několika stanovištích se na 
nějaký čas zastaví a bude prostor pro 
tanec i občerstvování. Ve 13 hodin by 
průvod měl dojít k nelahozeveské hasi-
čárně, kde hasiči vztyčí máj a připraví 
občerstvení. Sbor dobrovolných hasičů 
nachystá kromě toho i další atrakce pro 

děti. Bude následovat zhruba dvouhodi-

nový program. 

Tančit se bude Česká beseda, a to hned 
dvakrát. Jako první vystoupí děti z prv-
ní a druhé třídy z naší základní školy, 
které pilně nacvičují s paní učitelkou 
Vovsovou. Naučí se prvních pět minut 
z celkových patnácti. Delegace z obce 

Vejprty potom předvede tanec 
celý. Paní starostka zde bude mít 

projev a bude se dražit májka. 

Na celou akci bude napečeno 
spoustu koláčů a připraveno hodně 
vína. Když se průvod zastaví před 
vaším domem a vy vyjdete, máte 
jedinečnou možnost si nechat za-

hrát písničku od harmonikářů, a budete-

li chtít, také si zatančit.  

Večer od 20 hodin v kulturním domě 
ještě proběhne Májová zábava, která 
ukončí nelahozeveskou plesovou sezó-
nu. Vstupné činí 80 Kč a vystoupí zde 

kapela ROTACE. 

Věříme, že se vám Nelahozeveské máje 

budou líbit. (SB) 

Nelahozeveské máje  26 .  5 .  2012  

8.00–8.15 Lešany – Dolní náves 

8.15–8.45 Dolní náves – V Úvoze, 
Kralupská, Nelahozeves 

Školní u OÚ 

8.45–9.15 Nelahozeves – Školní u OÚ 

9.15–9.45 Pod zámkem, podjezd, louka, 

Lososnice, Zagarolská 

9.45–10.00 Zagarolská – budova č. 313 

10.00–10.30 Zagarolská – budova č. 313 
– Vltavská u č. p. 176 

uprostřed  

10.30–10.45 Vltavská u č. p. 176 

uprostřed  

10.45–11.00 Vltavská, Nádražní, podjezd, 
U podjezdu, restaurace 

U Hrušků 

11.00–11.30 restaurace U Hrušků 

11.30–12.00 Restaurace U Hrušků – hřiště 

TJ PTZ 

12.00–12.30 Hřiště TJ PTZ 

12.30–13.00 Hřiště TJ PTZ – hasičárna 

náves Nelahozeves 

13.00–15.00 Hasičárna náves 

Nelahozeves 

Tučně jsou vyznačena stanoviště se zázemím, 
WC a občerstvením. Časy pochodu průvodu 
jsou pouze orientační. 
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Bohatá plesová sezona v Nelahozevsi 
ještě nekončí 

Během února a března v naší obci 

proběhly celkem čtyři taneční akce, 

a to hasičský ples, ples sportovců 

a dvoje Šibřinky pořádané TJ Dyna-

mo. Pátá, tedy Májová zábava, je 

naplánovaná na 26. května. Všichni 

jste na ni zváni a více informací se 

o ní dozvíte v článku o Nelaho-

zeveských májích. V tomto příspěv-

ku vám přinášíme připomenutí ta-

nečních akcí, které se v Nelahozevsi 

konaly. 

Hasičský ples má za sebou 

druhý ročník 

V sobotu 11. února se v kulturním do-
mě konal 2. hasičský ples, kde již po-

druhé hrálo sourozenecké duo Germa. 

Nechyběla bohatá tombola, slosování 
vstupenek o hodnotné ceny. Během 

půlnočního překvapení vystoupily dvě 
břišní tanečnice a k nim se v druhé po-

lovině čísla přidaly dvě další. Jednalo 

se však o dva muže přestrojené do žen-

ského oblečení a paruk. 

Kapela Germa vystupuje od roku 2003. 

Jitka Grillová je absolventkou konzer-
vatoře, kde vystudovala zpěv a zpívala 

s neratovickou kapelou Plus. Její bratr, 

Daniel Jerman, je autorem všech textů 
ke všem zahraničním písním, které má 

Germa v repertoáru. Oba hrají na klá-
vesy i zpívají a seznam zahraných pís-

niček byl skutečně pestrý, zazněly po-

malé i rychlé skladby různých žánrů od 

lidovek přes disco po rock. 

Návštěvníky přivítal starosta hasičů 

Radek Modes, který ples oficiálně za-
hájil krátkým proslovem. Následovala 

volná zábava, kdy si lidé mohli zatančit 

na parketě či jen poslouchat muziku, 
koupit si lístky do tomboly, popít nebo 

se občerstvit. 

Hana Hrušková a Lucie Marešová se 
postaraly o půlnoční překvapení spo-

lečně se dvěma muži, kteří v parukách 

a kostýmech pro břišní tanečnice vběhli 
doprostřed čísla ladně se pohybujících 

dívek a celé jejich vystoupení rázem 
dostalo zábavnou formu. Všichni čtyři 

nakonec vytáhli na parket i několik 

návštěvníků a hasičů včetně Radka 
Modese i Jana Gregora a společně tan-

čili. 

Po půlnoci byly velitelem Janem Gre-

gorem slosovány vstupenky a tři výher-

ci vyhlášení Radkem Modesem si do-

mů odnesli hlavní ceny, tedy meteo 

stanici, mobilní telefon nebo kávovar 

Dolce gusto. Následovala volná zába-

va. Ples trval déle, než bylo oficiálně 

plánováno. Jan Gregor to vysvětlil slo-

vy: „Ples oficiálně skončil ve tři hodi-

ny, ale pro dobrou náladu hostů a krás-

ný poslech se hosté složili na kapelu, 

která jim hrála do čtyř hodin.“ 

TJ PTZ Viktoria Nelahozeves 

oslavila jmeniny tancem 

I když to ze strany organizátorů asi 

nebyl úmysl, připadl letošní Ples spor-

tovců, pořádaný TJ PTZ Viktorií Nela-

hozeves, na 10. března, tedy na den, 

kdy svůj svátek slaví právě Viktorie. 

A nutno podotknout, že se oslava vyda-

řila na jedničku.  

Ples sportovců byl po Hasičském plese 

a prvním vydání Šibřinek v naší obci 

už třetí kulturní akcí této plesové sezó-

ny. Vzhledem k počtu návštěvníků, 

kteří druhou březnovou sobotu našli 

cestu do nelahozeveského kulturního 

domu, je ale patrné, že na vesnické 

poměry bohatý kulturní program místní 

obyvatelé vítají. 

Přesný počet návštěvníků organizátoři 

neznají, ale odhadují, že na ples dorazi-

lo na dvě stě lidí. S jistotou lze říci, že 

návštěva byla nejvyšší za poslední ro-

ky. Celý večer proběhl bez jakýchkoli 

incidentů a prakticky ve všech rysech 

zůstal věrný zaběhlým zvyklostem 

z předcházejících ročníků. K tanci 

a poslechu znovu hrála kapela Harmo-

nie a pořadatelé mohli díky štědrosti 

sponzorů, jimž patří velký dík, zacho-

vat i charakter oblíbené tomboly, v níž 

vyhrával každý z celkových bezmála 

šesti stovek lístků. 

Pořadatelé byli s průběhem akce spo-

kojeni a kladné ohlasy byly slyšet i od 

většiny návštěvníků, kteří si pochvalo-

vali příjemnou atmosféru, díky které se 

pod zámkem tančilo a popíjelo až do 

brzkých ranních hodin.  

(Pokračování na stránce 7) 

Na 2. hasičském plese se objevil i břišní tanečník… (vlevo) 
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37. Šibřinky byly pohádkové 

Již tradiční akce pořádaná TJ Dynamo 

se i letos konala dvakrát. V pátek 

2. března to byly Šibřinky 1, v neděli 
4. března proběhl dětský karneval 

a jejich druhé pokračování připadlo na 
sobotu 31. března, a to pokaždé v tělo-

cvičně TJ Dynamo. Ráz letošních 

Šibřinek zněl: „Pojďte s námi do po-
hádky“, čemuž odpovídalo nejen půl-

noční překvapení, ale i výzdoba. 

Na prvních Šibřinkách zahrála poprvé 
v historii kapela Globus band s nelaho-

zeveskou zpěvačkou Veronikou Lan-

grovou. Na druhých vystoupila již po-

několikáté skupina Kosí bratři. 

Obou večerů se zúčastnila spousta lidí, 

ale na Šibřinky 2 přišlo více masek. Na 
prvních i na druhých Šibřinkách se to 

hemžilo pohádkovými postavami, a to 

například princeznami, beruškami, sa-
tanáši s rozvernými ďáblicemi, anděly, 

kouzelníky a čarodějkami, dokonce 
i vílami. Nechyběla ani Sněhurka se 

svými trpaslíky a Shrek s Fionou. Při-

šla Alenka s dalšími postavami z Říše 
divů a mihla se tu i Šeherezáda. V so-

botu 31. března si na Šibřinkách dali 
sraz také žáci z 3.B, Mach s Šebesto-

vou, a to hned třikrát a neplánovaně. 

Kromě pohádkových postav se obou 
Šibřinek účastnili i návštěvníci přestro-

jení za vojáky, ženicha a nevěstu, vosy, 

hororovou postavu z Vřískotu či kov-

boje a kovbojky, fotbalistky apod. 

O Šibřinky je každoročně velký zájem 

ze strany návštěvníků. Je možno si re-
zervovat lístky na sezení v hodnotě 120 

Kč, ale ty obyčejně bývají rychle vy-
prodané. Ten, kdo se chtěl Šibřinek 

zúčastnit, nemusel ale v tomto případě 

zoufat. Nabízela se ještě možnost přijít 
v přestrojení za masku. V tomto přípa-

dě sice podle pravidel neměl člověk 

nárok na místo u stolu, nicméně však 

zaplatil poloviční vstupné, tedy 60 Kč. 

Na začátku večera opět vystoupili malí 

Šmoulové a společně s Taťkou Šmou-
lou zažili „brannej den“. Poté je strašil 

Gargamel na písničku od Hany Zagoro-

vé. 

Půlnoční překvapení zůstalo taktéž ne-

měnné jak pro zábavu, tak pro dětský 

karneval. Nejdříve zatančili princové 

a princezny. Hudbu jim k tomuto tvořil 
sestřih písniček z nejrůznějších českých 

pohádek. Tématem písní byla samozře-

jmě láska. 

Poté následovala zpívaná pohádka Bu-

dulínek na text od Zdeňka Svěráka 

a hudbu Jaroslava Uhlíře.  

Jako třetí vystoupily čtyři postavičky 

z amerického seriálu Teletubbies. 

Samotný Karel Gott (v podání Martina 

Brože) přivolal včelky Máji, které ko-
lem něho poletovaly a předvedly svůj 

hmyzí tanec. Když skončila píseň Včel-

ka Mája, rozezněl se Čmelák od kapely 
Divokej Bill, a v tu ránu vylítli z úlu 

i jejich kolegové čmeláci. Ti se včelka-
mi zatančili, společně znaveni padli 

k zemi, znovu se zvedli z prachu, aby 

mohli zatančit znovu a předvést trochu 
té akrobacie na rychlou skladbu. Poté 

se všichni sebrali a odletěli zpět do úlu. 

To už ale naběhl do sálu vlk, který se 
snažil chytit zajíce, doprovázen melodií 

ze známého ruského seriálu Jen počkej, 

zajíci. Zajíc nepočkal a spolu s vlkem 

rychle zmizeli. 

Posledním číslem půlnočního překva-

pení byla hraná pohádka na písničku 
Perníková chaloupka od Františka Rin-

go Čecha.  

Následovala děkovačka za doprovodu 

písně Svítí slunce nad hlavou z pohád-
ky Honza málem králem. Půlnoční pře-

kvapení sklidilo bouřlivý potlesk. 

Nyní je sál tělocvičny již uklizený 
a nezbývá, než si počkat, co přinese 

další ročník Šibřinek.  

   (SB, VM, MM) 

(Pokračování ze stránky 6) 

Kapela Harmonie na Plese sportovců 

Tanec půvabných princezen na šibřinkovém půlnočním představení 
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Klub seniorů už si po dvou měsících 
fungování našel své stálé návštěvníky 

Slavnostní otevření knihovny i Klubu 

seniorů v budově čp. 313, které se ko-

nalo v neděli 26. února, přilákalo 

spoustu lidí. Po úvodním slovu starost-

ky Petry Urbanové a Milana Němce 

(ČSSD), který je radním a zastupitelem 

Středočeského kraje, následoval hodi-

nový koncert plný muzikálových a ope-

retních skladeb zpívaných sólově nebo 

v duetu. Vystoupila zpěvačka Zuzana 

Vernerová, členka opery Národního 

divadla. Zazpíval zde také Erik Bezdí-

ček, jenž je bývalým sólistou plzeňské 

opery. Oba pěvce doprovázel na kláve-

sy Václav Vedral. Všichni tři umělci 

vystudovali Konzervatoř Praha. 

Hned následující den po otevření Klub 

Seniorů aktivně zahájil svou činnost. 

Začaly se v jeho rámci konat pravidel-

né kurzy základů angličtiny a počítačů, 

nejrůznější přednášky, besedy, ale ne-

chybí ani hudební vystoupení. 

Dosud největší zájem byl o koncert 

dvou harmonikářů, a to pana Ježka a 

jeho vnuka. Velké pozornosti se těší 

i přednášky na téma cestování, ať už to 

byla Srí Lanka, Kuba, Mauricius, Is-

land či rumunský Banát. 

Někteří senioři se již do klubu naučili 

chodit pravidelně, jiní chodí dle toho, 

co je v programu. Během měsíce květ-

na už nebudou probíhat kurzy anglické-

ho jazyka, ty však budou pokračovat 

v září. 

Do konce května je ještě naplánováno 

několik besed a hudebních vystoupení 

(jejich přehled nabízíme v rámečku). 

Programy na následující dny jsou zasí-

lány nelahozeveským seniorům poštou. 

Kromě toho jsou k dispozici přímo 

v Klubu seniorů a také si je můžete 

prohlédnout na oficiálních interneto-

vých stránkách obce 

www.nelahozeves.cz. Stále platí, že 

Klub seniorů mohou navštěvovat lidé 

všech věkových kategorií. 

Vedoucí Klubu seniorů Alena Hury-

chová uvádí: „Vzhledem k tomu, že 

v červnu bude většina stálých návštěv-

níků Klubu seniorů s paní Dittrichovou 

v termálních lázních a někteří již jedou 

k moři, přizpůsobila jsem termín Jaho-

dového dýchánku jejich časovým mož-

nostem. V červenci a v srpnu bude 

Klub seniorů uzavřen.“ 

    (SB) 

Otevření nové knihovny a Klubu seniorů přilákalo v neděli 26. února mnoho návštěvníků. 
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Program Klubu seniorů na nejbl ižš í  období  

14. května od 14 hodin Beseda se spisovatelem Radko Pytlíkem 

(haškolog, otec zpěváka Vojty Dyka) 

21. května od 14 hodin Zpíváme s kytarou (Erik Bezdíček) 

24. května vlak v 7.20 hodin Výlet do Slaného – prohlídka města a muzea, 

naučná stezka 5 km 

29. května od 14 hodin Přednáška – Dr. Emil Holub – přednáší 

PhDr. Martin Šámal z Náprstkova muzea Praha 

28. června od 14 hodin Jahodový dýchánek – na klávesy hraje Václav 
Vedral, operetní a muzikálové melodie zpívá 

Erik Bezdíček  

Hasiči: květen a 
červen bude patřit 
dětem 

Sbor dobrovolných hasičů Nelaho-
zeves láká nové Soptíky, jejich nábor 

se bude konat na den dětí, tedy 
1. června 2012. O dva dny později, 

v neděli 3. června, zorganizují hasiči 

nejen pro své nové malé členy, ale 
i pro všechny další děti Dětský den. 

Více informací o obou akcích se dozví-

te přímo od hasičů.  
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DYNAMO JE V ČELE OKRESU, 
PTZ TÁPE 

Naprosto rozdílné starosti budou mít 

v závěru okresního přeboru mužů dvě 

nelahozeveská mužstva. Zatímco Dy-

namo, které ještě loni bojovalo v I.A-

třídě, potvrzuje roli jednoho z favoritů 

soutěže a s velkým náskokem vede 

tabulku před druhými Kralupy, tradiční 

účastník okresního přeboru – Pétézetka 

– pokračuje i na jaře v matných výko-

nech z podzimní části, a kdyby nebylo 

disciplinárního trestu pro Sokol Cítov, 

kterému bude na konci soutěže odečte-

no dvanáct bodů, bojoval by o holé 

přežití v elitní okresní soutěži, protože 

po osmnácti odehraných kolech ji od 

předposlední rezervy Pšovky dělily jen 

čtyři body. Dynamo už by si vedení 

mělo pohlídat a v poklidu dovést sezó-

nu až k titulu přeborníka okresu. Zatím 

ztratilo v celém průběhu soutěže jen 

dva body (remíza 2:2 v Cítově), a tak 

se nedá předpokládat, že by ve zbylých 

osmi zápasech svůj devítibodový ná-

skok prohospodařilo.  

Dynamo je úspěšnější i v žákovské 

kategorii. Fotbalové naděje z Podhořan 

rovněž vedou svou tabulku okresního 

přeboru, což jen potvrzuje, že se v Ne-

lahozevsi s fotbalovou mládeží pracuje 

víc než dobře. Loni totiž v žákovském 

okresním přeboru kralovala Pétézetka, 

a tak by se mohlo povést, že dva roky 

po sobě bude nejlepší žákovský tým 

mělnického okresu pocházet z Nelaho-

zevsi.  

PTZ Nelahozeves do letošní sezóny po 

delší odmlce poslala i svůj dorostenec-

ký výběr, který by měl, pokud kluci 

udrží v problémovém věku zájem 

o fotbal, sloužit jako základna mladých 

fotbalistů pro mužstvo dospělých. Do-

rostenecký tým, složený z fotbalistů 

z Nelahozevsi i blízkého okolí, však 

zatím platí nováčkovskou daň a zůstává 

v jedenáctičlenné tabulce poslední.  

(VM) 

 
 

 
# 

 
  Tým 

  
Z 

 
V 

 
R 

 
P 

 
Skóre 

 
B 

 
+/- 

 
 

 
1. 

 
  Dynamo Nelahozeves 

  
18 

 
17 

 
1 

 
0 

 
68:17 

 
52 

 
25 

 
 

 
2. 

 
  FK Kralupy 1901 

  
18 

 
14 

 
1 

 
3 

 
58:20 

 
43 

 
16 

 
 

 
3. 

 
  Veltrusy 

  
18 

 
12 

 
3 

 
3 

 
34:17 

 
39 

 
12 

 
 

 
4. 

 
  SK Mšeno 

  
18 

 
10 

 
3 

 
5 

 
37:25 

 
33 

 
6 

 
 

 
5. 

 
  Sokol Tišice 

  
18 

 
10 

 
3 

 
5 

 
37:29 

 
33 

 
6 

 
 

 
6. 

 
  FK Neratovice - Byškovice B 

  
18 

 
9 

 
4 

 
5 

 
57:28 

 
31 

 
4 

 
 

 
7. 

 
  SK Slavia Velký Borek 

  
18 

 
9 

 
1 

 
8 

 
41:31 

 
28 

 
1 

 
 

 
8. 

 
  Sokol Dolní Beřkovice 

  
18 

 
6 

 
3 

 
9 

 
28:39 

 
21 

 
-6 

 
 

 
9. 

 
  FC Merkuria Lobkovice 

  
18 

 
4 

 
5 

 
9 

 
17:41 

 
17 

 
-10 

 
 

 
10. 

 
  PTZ - Viktorie Nelahozeves 

  
18 

 
4 

 
3 

 
11 

 
25:40 

 
15 

 
-12 

 
 

 
11. 

 
  TJ Sokol Libiš B 

  
18 

 
2 

 
8 

 
8 

 
30:38 

 
14 

 
-13 

 
 

 
12. 

 
  Sokol Cítov 

  
18 

 
3 

 
3 

 
12 

 
13:46 

 
12 

 
-15 

 
 

 
13. 

 
  FK Pšovka Mělník B 

  
18 

 
3 

 
2 

 
13 

 
20:60 

 
11 

 
-16 

 
 

 
14. 

 
  Sokol Nová Ves 

  
18 

 
2 

 
2 

 
14 

 
20:54 

 
8 

 
-19 

 
 

 

Tabulka okresního přeboru mužů po 18. kole  

zdroj: vysledky.lidovky.cz 

Body PTZ ztratila i v domácím utkání s Lobkovicemi, se kterými se rozešla smírně 2:2 
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Správné odpovědi kvízu: 1a, 2c, 3c, 4c, 5b 

1. Na desátý ročník Hrn-

čířských trhů dorazilo: 

a) méně návštěvníků než 

loni. 

b) přibližně stejně ná-

vštěvníků jako loni. 

c) více návštěvníků než 

loni. 

d) nejvíce návštěvníků ze 

všech předchozích roč-

níků. 

2. Co se v naší obci bude 

dít 9. května? 

a) Proběhne akce Nelaho-

zeveské máje. 

b) V Klubu seniorů pro-

běhne beseda se spiso-

vatelem Pytlíkem. 

c) Bude veřejně projed-

náván strategický plán 

obce. 

d) Bude dokončena stav-

ba nadjezdu. 

3. Máje, jejichž tradice 

bude v květnu obnovena, 

proběhly v Nelahozevsi 

naposledy v roce: 

a) 1989 

b) 1991 

c) 1994 

d) 1997 

4. Nelahozeves letos zažívá 

nejbohatší plesovou se-

zónu za poslední roky. 

Kolik tanečních akcí 

v období od února do 

května v naší vsi proběh-

lo/proběhne? 
a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

5. Kolik bodů ztratili fot-

balisté Dynama po osm-

nácti kolech okresního 

přeboru dospělých? 
a) Ani jeden – vyhráli 

všech 18 zápasů. 

b) Dva – jednou remizo-

vali, zbylých 17 utkání 
vyhráli. 

c) Tři – z osmnácti zápa-
sů jeden prohráli. 

d) Pět – jednou remizova-

li a jednou prohráli, 
zbylých 16 utkání vy-

hráli.  

             (VM) 

Namísto kvízu, na který jste byli zvyklí v minulých číslech, jsme se tentokrát rozhodli prověřit, zda Nelahozeveský zpra-

vodaj čtete opravdu pozorně. Pokud ano, bude pro vás následující pětice otázek jistě hračkou…  Ale pozor, známkování 

je přísné jako u diktátu z češtiny – za každou chybu stupeň dolů! 

ČTETE NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ POZORNĚ? 

Žambůrkovic jedenáctka – fotbalová rarita Nelahozevsi 
V 80. letech 

minulého sto-

letí dostali 

milovníci a 

většinou hráči 

kopané nápad 

založit vlastní 

fotbalovou 

jedenáctku 

složenou z hráčů se stejným příjmením 

– Žambůrek. Téměř všichni bydleli 

v Nelahozevsi, a tak to začalo. V naší 

obci jsou dva sportovní kluby, a tak 

o hřiště a potřebné vybavení ke hře 

bylo postaráno. 

Iniciátorem a duší byl Bohumil I., který 

se postaral o sestavení a propagaci 

mužstva. Prezidentem a manažerem 

byl Antonín I. V brance nastupoval 

Milan, který byl úspěšný podle toho, 

jak zahrála řízná obrana, kterou tvořili 

Karel, David, Bohouš II., později Mi-

chal. Středová osa hrála většinou 

v sestavě Václav, Josef, Antonín, Zde-

něk a Bohouš III. Útočná formace byla 

tou nejmladší – Jan, Martin I., Martin 

II. a Luděk. 

Utkání se konala většinou při oslavách 

výročí oddílů v obci nebo se zajímavý-

mi soupeři pro pobavení diváků. Hráli 

jsme proti starým gardám PTZ, TJ Dy-

nama, Prackovic, ale i proti redaktorům 

týdeníku čs. Sport. Velice zajímavé 

bylo poslední utkání proti moderáto-

rům Československé televize, které se 

hrálo v Holubicích. Byly zde k vidění 

i známé tváře z obrazovky – sportovní 

ředitel vysílání 

Ota Černý, mo-

derátoři Jaromír 

Bosák, Petr Svě-

cený nebo Pavel 

Čapek, Petr Ho-

lubec a Standa 

Senecký. Pomohl 

i bývalý repre-

zentant a hráč 

Dukly Jan Fiala. 

Činnost mužstva 

byla, doufejme 

dočasně, přeruše-

na přirozeným 

odchodem těch, 

kteří naše řady 

navždy opustili: 

Antonín I., Antonín II., Bohouš I., Vác-

lav, Josef a Martin žije mimo republi-

ku. Mužstvo nebylo doplňováno 

i z toho důvodu, že v rodech Žambůrků 

začala přibývat děvčata, avšak ani toto 

nemusí být problémem. Po trávnících 

běhá stále více žen, a tak budeme dou-

fat, že se ještě v budoucnu jedenáctka 

Žambůrků na fotbalovém hřišti objeví. 

MILAN ŽAMBŮREK 


