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Pro občany obce zdarma

Co je v obci nového

Vážení spoluobčané, 

rád bych na tomto místě shrnul několik 
věcí, které se nám v posledním období 
podařily, nebo na kterých pracujeme 
a poděkoval na tomto místě lidem, 
kteří s nimi pomohli.

Na úvod se vrátím k obnově stromků na 
cestě z „horního resortu” do starých Lešan. 
Tato cesta je pro mě symbolem toho, že 

Nelahozeves bude nakonec jenom jedna 
a půjde nám o společné věci. Při jarní bri-
gádě byly namísto poničených stromků 
zasazeny mladé lípy. Zasazením nových 
stromků práce nekončí a bude instalována 
lavička a dva odpadkové koše. Patronem 
této cesty se stal pan Jiří Michal, který si 
následnou údržbu cesty vzal za svůj úkol. 

Důležitou novinkou je, že začíná platit nová 
smlouva na svoz komunálního odpadu se 
společností Regios. Pro občany to v tuto 
chvíli znamená změnu k lepšímu v častěj-
ším svozu bioodpadu, v poskytnutí biopo-
pelnic či nových černých popelnic společ-
ností Regios, nebo možnost pravidelného 
mytí popelnice svozovou firmou. Více 
podrobností najdete uvnitř tohoto čísla 
zpravodaje.

Největší stavební akcí, která v současné 
době probíhá, je zateplení budovy mateřské  
školy v Zagarolské ulici. Máme vyměněna  
okna a hotovou střechu, zateplení se blíží 
ke konci, pracuje se na fasádě. Zde je třeba 
poděkovat rodičům za trpělivé vstřebání 
nepohodlí a zejména pak paní ředitelce, 
která svým pečlivým přístupem k celé akci 
významně pomáhá omezovat vliv stavby 
na provoz školky.

Když už jsme u školky. Všechny zaměst-
nankyně školky mají nyní doplněno  
odborné vzdělání na patřičnou úroveň. 
K tomu bych celému kolektivu rád pogra-
tuloval.

Další důležitou zprávou je, že máme vybránu 
variantu rekonstrukce školy a děláme vše 
pro to, abychom se pokusili stihnout do  
1. září 2016 rozšířit školu o jednu třídu 
a dále o jednu třídu navýšili kapacitu družiny.  
Samotnému rozšíření bude předcházet  
oprava budovy školní jídelny tak, aby 
mohla dále v pořádku sloužit. 

V neposlední řadě je opraven povrch ulic 
Pod Strání a nájezd pod železničním nad-
jezdem u kostela a začaly práce Na Vinici 
a ve Školní ulici. Ostatní opravy výtluků  
budou dokončeny do konce června. 
V souvislosti se zhodnocením stavu rozpoč-
tu v polovině roku bude dále rozhodnuto 
o opravě dalších ulic.

Povedly se Máje. Díky Elišce Brázdové, 
Hedvice Bártové, Hance Hurtíkové, hasičům,  
vystupujícím dětem a mnoha dalším  
pomocníkům jsme navázali na minulým  
vedením obce obnovenou tradici. Také 
společné pečení koláčků přispělo ke  
vzájemné přátelské atmosféře celé akce.

Po získání souhlasů opět můžeme pogra-
tulovat ve zpravodaji našim jubilantům.

Máme splacen osmimilionový závazek 
vůči firmě POHL.

Tolik to nejdůležitější. Ještě jednou díky 
všem Vám, kteří se na společném úsilí  
podílíte!

Josef Kebrle

foto: David Váňa
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Červenec 2015

Likvidace 
bioodpadu
změna  
od 1. 7. 2015 
Obec má ze zákona od letošního roku 
povinnost likvidovat bioodpad od ob-
čanů bydlících na jejím území. Do konce 
června byla tato povinnost řešena tak, 
že jsme nabídli občanům pronájem 
nebo prodej nádoby na bioodpad.

Od 1. 7. 2015 vstupuje v platnost nová 
smlouva na svoz a likvidaci odpadu s firmou 
Regios a. s., ze které vyplývá, že nádoby na 
bioodpad budou majetkem firmy, a ta je 

bezplatně poskytne občanům na území 
obce a majitelům rekreačních objektů. 
Pro nás z toho vyplývá, že kdo má nádobu 
pronajatou, bude jej nadále používat. Kdo 
si nádobu zakoupil, může i nadále používat 
svoji vlastní nebo požádat o přistavení jiné.

Pokud máte o bio nádobu zájem, 
kontaktujte nás prosím:

•	 telefonicky: +420 315 785 059  
(paní Dvořáková)

•	 emailem: dvorakova@nelahozeves.cz 
předmět BIO 2015

•	 osobně: na podatelně v úřední dny 
(pondělí – středa)

Budeme od Vás potřebovat tyto  
informace:

•	 jméno a příjmení

•	 adresa bydliště + svozové místo (po-
kud se bude lišit od pobytu)

•	 velikost nádoby o jakou máte zájem 
(120 l, 240 l)

•	 telefonní číslo (bude použito při rozvozu 
nádob)

Noví občánci jsou již přivítáni 
Letošní vítání občánků proběhlo na zámku v Nelahozevsi v sobotu 23. května. 
Účastnilo se ho celkem dvacet dětí, Starosta Josef Kebrle nové občánky slavnostně 
přivítal v Rytířském sále ve dvou skupinách po deseti. V 10 hodin přišli na řadu ti 
mladší, o hodinu později starší.

Seznam dětí na 
vítání občánků 
23.05.2015  
mladší

•	 Joshua Jelínek 

•	 Nicolas Fontána 

•	 Andrea Křišťanová 

•	 Tereza  
Stádníková 

•	 Laura Silovská 

•	 Gabriela  
Rybáčková 

•	 Kryštof Cakl 

•	 Kryštof Krátký 

•	 Matyáš Novák 

•	 Johana Tajčová

Seznam dětí na  
vítání občánků  
v 11,00 hodin 
starší

•	 Vojtěch Kašpárek

•	 Petr Benda 

•	 František Petřek 

•	 Žofie Lejsková 

•	 František  
Krompigel 

•	 Nicolas Marter

•	 Ema Prádlová 

•	 Matěj Žambůrek

•	 Veronika  
Valachová 

•	 Dorota Hrňáková  

V dubnu oslavili životní 
jubileum tito spoluobčané:
Jiří Janda

Vlček Jaroslav

Hapka Josef

Licehamr Antonín

Šilhavá Helena

Sochorová Jiřina

Řáda Zdeněk

Lacinová Květa

Jakúbková Zdeňka

Jirasová Helena

V květnu oslavili životní 
jubileum tito spoluobčané:
Kokoška Zdeněk

Špánik Josef

Srpová Jiřina

Palicová Eva

Králová Hana

Petráš Josef

Vyhnal Josef

Sládková Jitka

Happening  
na starém mostě
Těšili jste se na zářijové nelahozeveské 
Burčákování? 

Přijďte v sobotu 12. září 2015 
na “Happening na starém mostě“. 
Akci pořádáme společně s městem 
Veltrusy a všichni se můžeme těšit 
na bohatý kulturní program na obou 
koncích starého mostu, prezentaci 
místních spolků a škol, jarmark,  
burčák, ochutnávku malých pivovarů 
i vín. Viz plakát na konci zpravodaje.

Za kulturní komisi  
Hana Hurtíková

Zámek Veltrusy nabízí zbrusu  
novou prohlídku v interiéru
Během Víkendu otevřených zahrad  
13. a 14. června na zámku Veltrusy  
proběhla již tradiční výstava růží s dopro-
vodným programem a také se poprvé po 
třinácti letech uskutečnila klasická pro-
hlídka interiéru. Hlavní budova je sice stále 
uzavřena, ale v severozápadním křídle zám-
ku je možno navštívit prohlídku s názvem 
Aristokracie: začátek konce, která je věno-
vána posledním majitelům zámku a období 
19. a 20. století. Je otevřena denně mimo 
pondělí. 

Dalšími prohlídkovými okruhy s průvod-
cem je Cykloprohlídka po rozlehlém parku 
a Malá výprava do velké historie zámeckého  
areálu.

Dále se v severozápadním křídle slavnostně  
otevřelo kulturně-ekologické vzdělávací  

centrum Schola naturalis, jež nabídne 
speciální výukové programy pro studenty 
základních, středních i vysokých škol.

Také je zde nová nabídka projížďky parkem 
s koňským povozem, jenž má kapacitu 
dvanáct míst a vyjíždí pravidelně v celou 
hodinu od 13. do 17. hodin.

Na srpen jsou naplánovány dvě akce, a to 
již tradiční Dožínky hraběte Chotka, které 
se uskuteční 8. srpna. Na konci srpna se 
zámek na Ostrově stane pohádkovým,  
29. srpna se návštěvníci budou moci vydat 
po stopách Malé mořské víly. Andersenovou 
pohádku Malá mořská víla tu natáčel  
v 70. letech Karel Kachyňa.

Soňa Brunnerová

Aktuálně
Hasiči mají nového starostu
Na začátku května odstoupil Radek 
Modes z postu starosty SDH Nelaho-
zeves. Jeho nástupcem byl zvolen 
Jan Hrdina, který dříve působil jako 
náměstek. Hrdinovu funkci převzal 
Petr Richtrmoc.

Starosta havaroval ve  
služebním autě
Josef Kebrle v úterý 26. května  
naboural ve služebním automobilu zn.  
Škoda Fabia do betonového sloupku  
v nedalekých Otvovicích. Dostal 
smyk na kluzké vozovce, když jel na 
valnou hromadu do Kladna. Škoda, 
která na vozidle vznikla, činí zhruba 
30 tisíc korun. Starosta opravu hod-
lá uhradit ze svého. Při nehodě nebyl 
nikdo zraněn. Služební auto bylo 
zakoupeno před deseti lety a jezdili 
s ním i oba předchozí starostové.

Přehled akcí v obci a blízkém okolí
Červenec
4. 7. od 9 hodin
Workshop: „Šijeme víkendovou 
tašku” 
Nelahozeves, Zagarolská 313

Srpen
1. 8. start v 10 hodin
Miřejovické půlení - 7. ročník  
půlmaratonu, který pořádá Maraton 
klub Miřejovice o. s.

Miřejovice

8. 8. 
Dožínky hraběte Chotka - akce pro 
celou rodinu s doprovodným programem.

zámek Veltrusy

29. 8.
Pohádkový zámek: Malá mořská víla

zámek Veltrusy

29. 8. 
Hradozámecká noc
zámek Nelahozeves

Září
5. 9. 
Hasičské loučení s prázdninami
Nelahozeves, u hasičárny

6. 9. 
Dvořákova Nelahozeves - bližší infor-
mace a program akce v samostatném 
článku

Nelahozeves

12. 9. 
Happening na starém mostě - kulturní 
akce s hudbou, řemesly, dílničkami 
a burčákem...

Nelahozeves, okolí starého mostu

22. 9. od 19.30 hodin 
Koncert: Komorní orchestr Dvořákova 
kraje a sólisté České filharmonie

Rytířský sál zámku Nelahozeves

foto: David Váňa
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Máje v Nelahozevsi 2015

30. května opět vystoupili žáci ZŠ Nelahozeves na Májích v Nelahozevsi. Pro ně 
však Máje začínají již v lednu, kdy začínají trénovat ČESKOU BESEDU, která se skládá ze 
čtyř částí. V letošním školním roce navštěvovalo taneční kroužek více než dvacet 
dětí. Osmnáct jich vystoupilo na Májích. Květnové Máje byly premiérou pro prvňáčky, 
kteří se zapojili velmi aktivně a byli velice úspěšní. Nejenže se stihli naučit všechny 
části tance, ale svým výkonem se vyrovnali již zkušeným tanečníkům a tanečnicím 
z vyšších ročníků. Do vystoupení se zapojili také žáci, kteří již navštěvují vyšší 
ročníky ve školách v okolí. Dětem i rodičům patří velký dík za podporu a udržování 
tradic v obci.

A co je „ČESKÁ BESEDA“?

Česká beseda je původně český salónní 
tanec. Poprvé byla uvedena 13. listopadu 
1862 v Konviktské ulici v Praze 1. Spole-
čenským tancem se tedy stala v šedesátých 
letech 19. století, která jsou charakterizová-
na novým a čilým uměleckým, osvětovým, 
vědeckým a politickým rozmachem. Padl 
Bachův absolutistický režim a říjnový  
program uvolnil cestu všem zdravým  
a demokratickým silám, které po prohrané 
revoluci v roce 1848 byly násilně tlumeny 
a potlačeny. 

Nová umělecká a demokraticky smýšlející  
inteligence sice navázala na své před-
chůdce z doby národního obrození v první 
polovině 19. století (Máchu, Čelakovského,  
Havlíčka, Němcovou, Tyla), ale k bojům za 
národní uvědomění a národní sebeurčení 
přidala i snahu o uvedení českého umění 
na světové fórum. Není divu, že se tento 
obrozující proud promítl i do společen-
ského života všech vrstev národa. Bylo 

reformováno české školství, vznikly četné 
spolky a umělecká sdružení. Byly pořádány  
slavnosti, manifestace a tábory lidu. V roce 
1863 se splnila dávná tužba českých umělců 
– byla založena Umělecká beseda.

S novým literárním programem v té době 
přišla družina spisovatelů a básníků sesku-
pených kolem almanachu „Máj“ (1862). 
V divadelním životě znovu ožila „idea Ná-
rodního divadla“ – idea umělecké instituce, 
která se měla stát školou a „chrámem mo-
derního ducha“. Ke slovu se významnou 
měrou přihlásila i česká hudba s dílem  
Bedřicha Smetany. Jeho dílo souznělo 
s myšlenkami kruhu májovců, s názory 
malířů (Mánes) i filosofickými názory vědců 
(Purkyně, Palacký).

Čilý umělecký život a nebývalý kulturní  
rozmach se však neprojevil jen v umělecké 
a vědecké sféře, ale našel širokou odezvu 
i v celém společenském, osvětovém,  
zábavním a výchovném dění tehdejší 
doby. Promítl se též do „českých besed“ 

(zábavně výchovných shromáždění),  
výletů, merend, redut, plesů, které dostaly  
vlivem celkové umělecké a politické  
atmosféry zcela nový ráz. Staly se místem, 
v nichž se rysy zábavné mísily se záměry 
kulturně výchovnými, osvětovými a vlas-
teneckými. Generace šedesátých let 19. 
století se dočkala nového českého národní-
ho tance. Stal se jím kontratanec ve formě 
čtverylky „ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEDA“. 
A není náhodou, že u jeho zrodu stál básník 
Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link 
a hudební pedagog a skladatel – spolu-
majitel hudební školy s Bedřichem  
Smetanou – Ferdinand Heller.

Páni, dámy, Beseda začíná …….

Česká beseda má 4 oddíly, základní formaci 
tvoří čtyři páry postavené ve tvaru čtverce. 
Střídají se v ní tradiční české tance: valčík, 
sousedská, furiant, polka, řezanka, obkro-
čák, rejdovák, hulán, kalamajka a další. 
Původně byla zcela salónním tancem, byla 
určena především pro městské prostředí. 
Postupně pronikla do všech částí Čech 
a téměř zlidověla. Často se tedy tančí při 
májových oslavách a v krojích. Naše beseda  
– na Májích v Nelahozevsi je upravena  
a zjednodušena pro dětské tanečníky. 

Milena Vovsová, taneční kroužek ZŠ Nelahozeves

Zdroj informací: Publikace „Český salónní tanec Beseda“, 
1994, Dvorana, autor František Bonuš

Máje jsou:
májka, koláčky, valník s účinkujícími, tancující 
děvčata a lidé, kteří se přijdou pobavit

Májka

S Hedvikou Bártovou jsme se chtěly těšit 
z pohledu na naší hezkou májku co nejdéle.  
Ivoš Mentlík nám daroval strom, mládež 
společně s hasiči májku ozdobila a posta-
vila a dva týdny před Máji nám stála pod 
zámkem. Dostali jsme ovšem malé školení,  
po týdnu již májka ležela schlíple pod 
zámkem, podříznutá. Tradice jsou tradice, 
takže v pátek před Máji všechno znovu 
od začátku. Silní mladíci kopou díru, Jirka 
Bárta staví májku, hasiči společně s dob-
rovolníky hlídají celou noc. Noční hlídka 
byla úspěšná, májka se dočkala rána bez 
úhony a v tombole ji nakonec vyhrála 
paní Turecká.

Koláčky

Domácí jsou domácí. Paní ředitelka školy 
Věra Bavorová souhlasila s tím, že by bylo 
možné upéct koláčky ve školní kuchyni. 
Paní Alena Kotrčová vytáhla svůj nejlepší  
recept a pod jejím skvělým vedením se 
peklo z deseti kil mouky. Hromada kynou-
cího těsta byla strašidelná, ale vše dopadlo 
na jedničku, celkem se napeklo asi 700  
výborných koláčků. A přesto jich bylo 
málo, poslední se snědl někdy kolem třetí 
hodiny u hasičárny. 

Valník s tanečníky, zpěváky a muzikanty

Letos jsme vsadili na místní ochotníky 
a byla to skvělá volba. Robin Hron vtipně 
moderoval celou cestu na valníku a pak 
i před hasičárnou, tanečníci tančili jako 
vždy krásně. Největším překvapením bylo, 
když spustila Hrňákovic kapela. Simona 
s Jakubem zpívali a jejich děti je doprová-
zely, Vojta na tahací harmoniku a Jáchym 
na housle, bylo to moc hezké.

Ale valník by nikam nedojel bez svého  
řidiče. Pan Šimek řídil bravurně a i přes 
velký provoz v obci nevznikl žádný dopravní 
problém. A když ve Školní ulici otočil traktor 
s valníkem prakticky na místě, mezi zapar-
kovanými auty, sklidil ovace od všech  
přítomných.

Tanečnice

Celá akce je tu hlavně proto, aby děvčata 
předvedla, jak jim to sluší. A věřte, že slušelo. 
Nebylo jich mnoho, ale klobouk dolů před 
jejich odvahou. Doufám, že příští rok si 
znovu zatančí a že se k nim další odvážné 
dívky přidají.

Lidé, kteří se přišli pobavit

Před hasičárnou zatančily školní děti Čes-
kou besedu, sbor ze ZUŠ Kralupy zazpíval 
několik písniček, v kulturním domě děti 

z Kralup zahrály divadlo a celé odpoledne 
proběhlo velmi příjemně. Vše bylo zavr-
šeno večerní taneční zábavou, starali se 
o nás hasiči, zazpíval zde Jirka Langr  
a zatančily mažoretky z TJ Dynamo pod 
vedením Mirky Pantůčkové. Hedvice Bártové 
se podařilo do kulturního domu přenést 
šibřinkovskou atmosféru. (Tak jen doufám, 
že v příštích letech nebudeme muset kvůli 
malé kapacitě kulturního domu pořádat 
májové zábavy nadvakrát :-))

Nebudu zde každému děkovat jmenovitě, 
byl by to příliš dlouhý seznam. Zapo-
jila se škola, školka, všechny spolky, 
pomocníků a účinkujících bylo hodně, 
ale potěšil nás i každý milý návštěvník. 
Děkuji! 

Eliška Brázdová

foto: Miloš Mojžiš a Jakub Hrňák
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Dvořákova  
Nelahozeves 2015
64. ročník
Ačkoliv většina z nás plánuje v tuto dobu program na co nejlépe strávenou letní 
dovolenou, přece jenom se najde důvod, proč se alespoň trochu těšit na začátek 
září. V neděli 6. září se Nelahozevsí rozezní hudba našeho slavného rodáka Antonína 
Dvořáka (8. 9. 1841 - 1. 5. 1904) a tento den bude nejen oslavou výročí jeho narozenin, 
ale i svátkem hudebním.

Program Dvořákovy Nelahozevsi bude letos nebývale bohatý a věřím, že přivede 
do centra obce mnoho návštěvníků všech věkových kategorií. 

A jaký program se tedy chystá?
•	 V 10.45 proběhne u sochy A. Dvořáka 

slavnostní zahájení, položení kytic 
a krátký proslov k uctění památky  
tohoto světového hudebního velikána.

•	 V 11 hodin bude v rodném domě 
A. Dvořáka připraveno k hudební 
produkci Dvořákovo klavírní kvarteto, 
jehož uměním se posluchači budou 
moci nechat unášet v průběhu tohoto 
hodinového matiné. Na programu 
zazní Dvořákův Klavírní kvartet Es dur 
op. 87 „Slovanský“ a jednovětý klavírní 
kvartet Gustava Mahlera.

•	 Ve 14 hodin s radostí přivítáme 
nejmladší posluchače na hudebně 
pohybové dílně, ve které se vydáme po 
stopách Antonína Dvořáka do New Yor-
ku, ale také na Měsíc, kde si společně 
zatančíme, zahrajeme na orffovské 
nástroje i zazpíváme. Nakonec si  
vyzkoušíme, jaké to je hrát v sym-
fonickém orchestru. Cílem dílny je 
zprostředkovat dětem hlavně radost ze 
společného muzicírování a tvoření.

•	 V 16 hodin nastane ten pravý čas 
pro duchovní zamyšlení v kostele 
sv. Ondřeje. Za doprovodu sólových 
varhan, na které kdysi hrál sám Dvořák, 
můžeme hloubat nad smyslem Dvořá- 
kovy tvorby, která byla ovlivněna jeho 
celoživotní hlubokou křesťanskou 
vírou.

•	 Závěr dne bude patřit koncertu na 
zámku, který začne v 18 hodin. Mladý 
fenomenální violoncellista, který se 
stal v pouhých pětadvaceti letech  
koncertním mistrem České filharmonie, 

předvede nelahozeveskému publiku  
Dvořákova díla pro violoncello a klavír 
v krásném prostředí zámeckého  
koncertního sálu.

 
Celý program, včetně aktuálních infor-
mací, bude uveřejněn na stránkách obce 
www.nelahozeves.cz, Nela.cz a dalších  
informačních serverech.

V průběhu léta bude možné si program 
také přečíst na plakátech a pozvánkách.

Vzhledem ke kapacitě sálů doporučuji  
informovat se o vstupenkách a rezervaci 

míst na emailu kultura@nelahozeves.  
Zde vám zodpovíme případné dotazy  
týkající se jednotlivých akcí. 

Na přípravě tohoto jednodenního hudebního 
festivalu společnými silami pracují  
zaměstnanci Muzea Antonína Dvořáka 
(České muzeum hudby), členové kulturní  
komise Nelahozeves a mnoho dalších. 
Všichni společně se budeme těšit na vaši 
návštěvu a doufáme, že i v naší obci najde 
klasická hudba v méně klasickém podání 
své příznivce a fanoušky .

Kateřina Bryndová 
hudební manažerka a členka kulturní komise

Program a účinkující na festivalu  
Dvořákova Nelahozeves 2015:

10:45 
slavnostní zahájení u sochy  
A. Dvořáka
Oslavy zahájí starosta obce Nelahozeves  
společně s členy Spolku Antonína 
Dvořáka a pracovníky Muzea Antonína 
Dvořáka.

11:00 
hudební matiné v rodném domě 
A.Dvořáka
Na tomto dopoledním koncertě vystoupí 
Dvořákovo klavírní kvarteto ve složení: 
Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír, 
Jana Vonášková-Nováková – housle, 
Petr Verner – viola, Jan Žďánský – violon-
cello. Tito zkušení hudebníci patří ve 
svém oboru ke špičce. Jejich kariéra, 
převážně sólová, je úzce spjatá s inter-
pretací Dvořákových skladeb, o které je 
ve světě velký zájem. Svůj um předvedli 
na mnoha mezinárodních soutěžích, 
ale také na pódiích v doprovodu uznáva-
ných světových orchestrů ve spolupráci 
s českým dirigentem Jiřím Bělohlávkem 
a dalšími dirigentskými hvězdami. 
Dvořákovo kvarteto je vlastně výsledkem 
jejich společného hraní již od dob studií 
a vzájemného poznávání se při různých 
hudebních projektech. Následně tito 
umělci získali svolení rodiny A. Dvořáka 
a Společnosti Antonína Dvořáka užívat  

Dvořákovo jméno a jejich uměleckými 
garanty se stali profesor Václav Moravec 
a houslový virtuos Václav Hudeček.

14:00 
hudební dílna pro rodiče s dětmi 
v rodném domě A.Dvořáka
Workshop povede PaeDr. Lenka  
Pospíšilová, která je místopředsedkyní 
České Orffovy společnosti a mezinárodní 
lektorkou. Od roku 1991 vede semináře 
po celé České republice, v Evropě, ale 
také například v Austrálii, Americe 
a daleké Tasmanii. S dětmi pracuje 
jako učitelka ZŠ a vedoucí dětského 
orchestru, se kterým navštěvuje akce po 
celém světě. Na svých lekcích používá 
zábavné prvky výchovné dramatiky 
a pohybové výchovy. 

16:00 
duchovní zastávka v kostele sv. 
Ondřeje
V těchto krásných prostorách vystoupí 
mladý varhaník Přemysl Kšica, absolvent 
studia na pražské hudební akademii 
a Hochschule für Musik ve Stuttgartu. 
Věnuje se také studiu varhanní improvi-
zace a vzdělání si dále rozšiřuje prostřed-
nictvím mnoha varhanních kurzů pod 
vedením vynikajících zahraničních 
interpretů. Je držitelem řady ocenění 
z varhanních soutěží.

V Praze působí, stejně jako jeho otec, 
jako chrámový varhaník. Slyšet jej 
můžeme zejména v chrámu svatého 
Mikuláše na Malé Straně. 

18:00 
koncert v Rytířském sále zámku 
Nelahozeves
Na slavnostním koncertě vystoupí sólista 
Václav Petr, mladík, který začal hrát na 
svůj nástroj již v pouhých čtyřech letech 
a stejně jako vrcholoví sportovci věnoval 
se nepřetržitě trénování a zlepšování 
svých dovedností. Výsledkem je seznam 
vyhraných soutěží a klání, účast v mis-
trovských třídách a mimořádný úspěch 
u konkurzu na pozici koncertního mistra 
violoncellové skupiny České filharmonie 
v roce 2014. Václav Petr reprezentuje 
jako člen orchestru a jako sólista českou 
hudbu po celém světě.

Na koncertě ho doprovodí skvělý 
klavírista a pedagog Václav Mácha, 
který jako zázračné dítě začal studovat 
vysokou hudební školu u profesora 
Václava Moravce již v 15 letech. Své 
zkušenosti nyní uplatňuje jako klavírista 
a korepetitor členů České filharmonie, 
se kterými vystupuje také jako sólista.

Václav Petr - violoncellista

Co si představit pod pojmem  
Orffova škola?
Česká Orffova škola - byla vytvořena téměř 
před 40 lety Petrem Ebenem a Iljou  
Hurníkem. V úpravách českých a mo-
ravských lidových písní a ve vlastních 
skladbách za doprovodu lehko ovladatel-
ných bicích nástrojů a zobcových fléten 
jedinečným a originálním přístupem napl-
nili záměr Carla Orffa, německého umělce 
světově proslaveného nejen dílem Carmina  
Burana, ale pro nás neméně důležitou 
a na Komenského pedagogický odkaz na-
vazující humanistickou koncepcí tvořivé hu-

dební pedagogiky, známou mezi hudeb-
níky jako Schulwerk a naplňující ideu „škola 
hrou“.

V jejich díle pokračoval Orffův český  
spolupracovník a vytrvalý propagátor 
jeho díla Pavel Jurkovič, který v roce 1995 
založil Českou Orffovu společnost.

„Prohlubovat citovou výchovu, umělec-
kou prací se všemi dětmi, dospívajícími, 
hendikepovanými, staršími občany, to 
jsou lidské cíle našeho snažení.“

Dvořákovo klavírní kvarteto
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Hledáte vhodný  
sport pro vaše děti?

Zkuste  
stolní tenis!
Oddíl stolního tenisu TJ Dynamo  
Nelahozeves oslaví v září 2015 již 39 
let od svého založení. Od prvopočátku 
oddíl zaměřil svou trenérskou čin-
nost především na mládež, a to již 
přináší ovoce: nejlepší odchovanci  
oddílu startují v krajské soutěži 
mužů, Míša Vedralová si zahrála  
2. ligu žen a v mládežnických katego-
riích 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 narozené 
v letech 2001 až 2007, kteří by se rádi 
naučili hrát stolní tenis, pro doplnění 
družstev žactva. (Po domluvě lze  
přijmout i ročníky mladší).

Přijďte se osobně PřiHLÁSiT nebo 
se jen PODíVAT na pravidelné  
tréninky žactva, které máme každé 
úterý a čtvrtek (vyjma prázdnin) 
od 17.30 do 19 hodin.

Kontakt na trenérku  
Alenu Ovsenákovou:  
mobil 724534918 
e-mail: a.ovsenakova@seznam.cz

Zahrada bez chemie

V předchozím článku jsem vás seznámila s tématem přírodních zahrad a nyní bych 
se chtěla jednotlivými prvky přírodních zahrad zabývat více podrobně. V úvodním 
článku jsme si řekli, že hlavní filosofií přírodních zahrad je přiblížit se co nejvíce 
situaci v přírodě kolem nás. Hlavní podmínkou je vynechat používání chemických 
přípravků, jak pro ochranu rostlin, tak pro hnojení. Budu ráda, když vás článek 
bude inspirovat k zamyšlení nebo třeba i k použití těchto ekologických metod na 
vaší zahradě.

V přírodní zahradě se staráme o to, aby 
rostliny byly zdravé, především správným 
výběrem odolných rostlin. Dbáme na to, 
aby rostliny rostly na místě, na kterém 
rostou i ve volné přírodě, a jsou pro jeho 
podmínky dokonale přizpůsobeny.  
Vybíráme odolné staré odrůdy užitkových 
a okrasných rostlin a původní regionálně 
typické druhy z přírody. Dále se snažíme 
pečovat správně o půdu a podporujeme 
přirozené predátory škůdců tak, že jim 
vytvoříme na naší zahradě podmínky pro 
přezimování a dostatek úkrytů. Díky těmto 
preventivním opatřením je použití chemic-
kých přípravků na ochranu rostlin zbytečné. 
Chemické jedy působí nepříznivě i na jiné 
organismy, tedy i na ty užitečné. Při výrobě 
těchto přípravků navíc dochází k ničení 
životního prostředí. Pokud je to nezbytně 
nutné lze na ochranu rostlin v přírodní  
zahradě použít ekologické prostředky, 
které si buď vyrobíme sami, nebo přípravky 
schválené pro použití v ekologickém  
zemědělství.

Budování úkrytů pro užitečné živočichy

Na větších zahradách je vhodné na odlehlej-
ším klidném místě odložit materiál z úklidu  
zahrady např. listí nebo ostříhané větve 
nebo i větší polena, kde naleznou úkryt 
vhodný pro přezimování různé druhy  
živočichů. Tento „divoký koutek“ můžeme 
nechat zarůst i plevelem jako je kopřiva či 
bršlice, na kterých se živí housenky motýlů. 
Pokud chceme mít na zahradě pořádek po 
většinu roku, tento koutek uklízíme pozdě 
na jaře, kdy už není jako úkryt před zimou 

potřeba. Dalším typem pro menší zahrádky  
či pro pořádkumilovné zahrádkáře je  
výroba „domečku pro zvířecí pomocníky“, 
kterými jsou např. škvoři, slunéčka a další.  
Domeček zhotovíme např. z květináče, 
který vycpeme slámou, převážeme síťkou 
z pytle od brambor a zavěsíme dnem 
vzhůru na strom. Další možností je členitá 
police s několika odděleními vyplněnými 
různými materiály vhodnými pro přezimo-
vání hmyzu (otýpkami slámy, klacíky,  
kulatinou s vyvrtanými dírami, kousky 
kůry, stébly rákosu atd.)

Výroba postřiku proti škůdcům nebo 
zálivky s vysokým obsahem živin

V zahradě, kterou nechceme zatěžovat 
chemickými přípravky, můžeme používat 
rostlinné extrakty nebo jíchy, které si sami 
vyrobíme. Jíchy vyrábíme tak, že rostliny 
necháme zkvasit ve vodě několik dnů až 
týdnů. Roztok poté slijeme a pro použití 
ještě naředíme vodou. Připraveným roz-
tokem pak zaléváme nebo postřikujeme 
rostliny podle toho, z čeho je jícha vyro-
bena. Rostlinný extrakt lze získat dvěma 
způsoby. Rostliny buď louhujeme několik 
dní ve studené vodě (výluh), nebo je louhu-
jeme 24h a pak převaříme (odvar). Výluhy 
a odvary pro použití opět cedíme a ředíme.

Kopřivová jícha

Do plastové nádoby dáme 2/3 posekaných 
kopřiv (nesmí tam být semena) a zalijeme 
vodou. Nádobu umístíme dále od domu, 
kvůli zápachu, a necháme kvasit 10-30 
dní podle podmínek. Kvašení lze urychlit 

umístěním nádoby na slunci a občasným 
promícháním. Na hnojení v průběhu  
vegetace používáme roztok ředěný vodou 
v poměru 1:10.

Extrakt z tabáku

Tabákovou drť ředíme teplou vodou v po-
měru 1:30 a necháme 24h louhovat. Poté 
scedíme a aplikujeme naředěné vodou 
1:10. Tento postřik slouží k hubení mšic, 
molic, třásněnek, svilušek a dalšího drob-
ného škodlivého hmyzu. 

Alternativa k totálním herbicidům

Nejlevnější avšak časově náročné je samo-
zřejmě ruční pletí. Zajímavou alternativou, 
jak se zbavit plevelných rostlin v dlažbě, 
je například spalování plynovou bombou 
s hořákem, či polévání vroucí vodou. Další 
možností je výroba herbicidního postřiku 
z obyčejného octa. Do rozprašovače si  
připravíme 1l octa se lžící mycího prostředku  
(nejlépe ekologického), který aplikujeme za 
slunečného počasí při plné vegetaci na celý 
porost, který chceme zlikvidovat, nejlépe 3x 
za 24h. Tento postřik je vhodný na plošnou 
likvidaci plevele na cestičkách nebo při 
přípravě ploch pro nové záhony.

Používání takovýchto postřiků je před-
chůdcem chemizace v zemědělství a je 
známo už ze starých klášterních zahrad. 
Jedná se tedy o návrat k osvědčeným  
způsobům ochrany rostlin, které jsou šetrné 
nejen k přírodě, ale i k naší peněžence.

Simona Hrňáková

Přebor žáků ve stolním tenise 
v Nelahozevsi
V sobotu 18. dubna se v zaplněné tělocvičně Dynama Nelahozeves uskutečnil 
dobře obsazený turnaj žáků ve stolním tenise ve všech věkových kategoriích. Své 
reprezentanty měla Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou, Liběchov, Dřínov a Horní 
Počáply. Přes dvacet žáků čekalo zábavné a přitom náročné měření sil. 

V kategorii nejmladších žáků se ze skupin 
přes semifinále probojovali až do finále  
Luboš Svárovský a pozdější vítěz Jan  
Konopásek. Ve čtyřhrách už slavilo me-
dailový úspěch Dynamo Nelahozeves ve 
spolupráci s Dřínovem. Vítězi se stala po 
náročném boji dvojice Jindřich Kebrle a Jan 
Konopásek, kteří zvítězili nad liběchovskou 
dvojicí Pokorný, Horský. 

Pak již přišli na řadu mladší žáci. V pětiseto-
vém finále ukázala pevnější nervy kralupská  
Katka Popová, která zdolala Michala  
Štibingra z Dynama v poměru 3:2. Tito dva 
si souboj zopakovali i ve finále čtyřhry, 
kde opět dominovala kralupsko-nelahoze-
veská dvojice Popová, Hrůza nad dvěma  
nelahozeveskými Michaly - Štibingrem 
a Malotínským.

Neméně zajímavé souboje byly k vidění 
v kategorii starších žáků. Čtyřhru ovládli 
sehraní bratři Kebrlovi z Nelahozevsi, kteří 
navázali na své dobré výkony z okresního  
přeboru. Ve vyrovnaném finále porazili  
liběchovskou dvojici Dvořák, Vobořil.  
Michal Dvořák z Liběchova jim však porážku 

oplatil ve dvouhrách, kde ve finále přehrál 
Jana Kebrle poměrem 3:0. 

Někteří starší žáci si pak zahráli i v kategorii 
dorostu, kde však nestačili na zkušeného 
Dynamáka Standu Klodu. Ten po jasném 
začátku, kdy se finále po dvou setech zdálo 
jasnou záležitostí, nechal Dvořáka se vrátit 
do utkání. Pak však v posledním pátém 
setu nekompromisně rozhodl o svém  
vítězství.

Pro domácí Nelahozeves tak Standa Kloda 
uzavřel medailovou sklizeň, ve které se 
urodily 3 zlaté, 3 stříbrné a 6 bronzových 
medailí.

Jasně se tak ukázalo, že budoucnost  
stolního tenisu v Nelahozevsi má zajištěnu  
skvělou budoucnost v širokém kádru 
žáků. Na přípravě žáků se jako trenéři  
nejvíce podíleli Alena Ovsenáková,  
Milda Kotrč a Martin Ovsenák, kterým  
za odvedenou práci patří velký dík. 

Za oddíl stolního tenisu Nelahozeves 
Josef Kebrle

Přehled činnosti Jednotky sboru  
dobrovolných hasičů obce Nelahozeves
•	 24. 4. 2015 – Po oznámení KOPIS vyjela 

jednotka vozem CAS 25/3500-M2R 
v počtu 1+1 na požár skládky přírodního 
charakteru do obce Lešany, ul. Na Vršku. 
Po příjezdu na místo se zde již nacházela 
JPO HZS ČR Kralupy, která provedla 
likvidaci požáru. Po domluvě s VZ se naše 
jednotka vrátila zpět na základnu.

•	 25. 4. 2015 – Proběhla statická ukázka 
techniky v restauraci Marina Nelahozeves

•	 18. 5. 2015 – Jednotka po oznámení 
p. starosty obce Nelahozeves vyjela 
vozem DA-L1Z v počtu 1+1 do mateřské 
školy v ulici Školní, Nelahozeves, kde se 
nacházel včelí roj u vchodu do objektu. 
Jednotka provedla za pomoci ochranného 
oděvu odstranění včelího roje.   

•	 6. 6. 2015 – Po oznámení KOPIS v 15:50 
vyjela jednotka vozem CAS 24/3500-M2R 
v počtu 1+6 do ulice Zagarolská na požár 
kabelové izolace na sloupu vysokého 
napětí. Viz fotografie.

Jan Gregor, velitel JSDHO Nelahozeves

PRODEJ SAZENIC TRVALEK

Kamejka.cz 
květiny z babiččiny zahrady

Simona Hrňáková 
Lužická 45, Nelahozeves 

tel.: +420 606 498 036 

placená inzerce
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Informace o činnosti  
Klubu seniorů
Vážení spoluobčané,

Je to právě 5 měsíců, co byla po krátké pauze obnovena činnost volnočasového 
centra v Zagarolské ulici.

Poté, co mě oslovili zastupitelé obecního 
úřadu, jsem se sešla s několika dalšími  
seniory z obce a dohodli jsme se, že se 
pokusíme navázat na aktivity pořádané 
paní Hurychovou. Věděli jsme, že to nebude 
 nic jednoduchého, ale dali jsme se do 
boje. Po náročných administrativních úko-
nech jsme dorazili k cíli a náš Klub seniorů 
byl založen. V současné době máme již 49 
členů a jsem za to velmi ráda. Na oplátku 
za jejich zájem se snažím, spolu s výborem 
KS, organizovat akce různých žánrů, aby si 
každý mohl najít to, co ho zajímá. 

Máme za sebou šest naučných výletů,  
tři přednášky či besedy z cest našich  
spoluobčanů do zahraničí a kromě dalšího 
také tři hudební odpoledne, které mají velký 
úspěch. Ráda bych zde vyzvedla vystoupení  
nevidomého zpěváka p. Radka Žaluda 
z Prahy, který si s sebou vzal jako hosta 
naší rodačku Veroniku Langrovou.  

Z tohoto odpoledne jsme měli krásný  
zážitek a účinkující si s sebou odnesl potlesk 
ve stoje. 

Na našem posledním setkání jsme si jako 
členové zhodnotili dosavadní činnost 
a nastínili jsme si akce na 2. pololetí toho 
roku. Tam také zaznělo přání, abychom 
znovu pozvali pana Žaluda. Ráda jsem  
vyhověla a jeho další vystoupení se usku-
teční 6. listopadu od 16 hod. Zmíním zde 
i další plánované akce – např. návštěva 
zámku Kuks, Konopiště, návštěva ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, technického 
muzea v Praze, návštěva hudebního Divadla  
Karlín, besedu o Maltézských rytířích  
apod. 

Ráda bych z tohoto místa pozvala na naše 
akce nejen členy KS, ale i ostatní občany. 
Třeba se jim naše činnosti zalíbí a rozšíří 
naše řady. 

Za KS, Helena Kuchařová

Již stanovené termíny dalších akcí: 
21. 7.  2015
návštěva zámku Kuks a ZOO Dvůr 
Králové n.L.
Odjezdy budou zájemcům upřesněny.

Zde bych chtěla případné zájemce z řad 
nečlenů požádat o přihlášení na mém 
tel. čísle +420 734 300 779 nejpozději 
do 12.7. Cena pro nečleny je 500 Kč 
včetně vstupného.

31. 8. 2015 – 16.00 hod. 
Hudební odpoledne 
Pro radost i ke zpěvu hrají a zpívají 
„2 Ježci“.  

7. 9. 2015 – 16.00 hod. 
beseda s ing. Malinovským
O cestách na Maltu a maltézských 
rytířích.

4. 10. 2015 
návštěva Hudebního divadla Karlín
Představení Polská krev.

6. 11. 2015 – 16.00 hod.
Hudební odpoledne 
Zpívá a na klávesy hraje p. Žalud.

Termíny ostatních akcí budou upřesněny a včas 
zveřejněny. 

Pohádkové postavy 
zaplnily Hleďsebák
O poslední květnové neděli jste 
měli možnost v Hleďsebském lese 
opět po roce narazit na své oblíbené 
pohádkové postavy.

Tradiční akci pro děti pod názvem 
Pohádkový les pořádá již mnoho let 
TJ Dynamo Nelahozeves. Na zhruba  
kilometrové trase se děti setkaly 
s postavami ze známých i méně  
známých pohádek. Říše pohádek si 
pro nelahozeveské děti připravila  
celou řadu sportovních i dovednost-
ních úkolů, které pravidelní návštěv-
níci Pohádkového lesa dobře znají. Na 
dvanácti stanovištích rozmístěných 
na obvyklých místech v hleďsebském 
lese jste se mohli setkat například 
s vílou Amálkou a motýlem Emanu-
elem, vodníky, piráty, trpaslíky, indiány 
či Rumcajsem s Mankou. První stano-
viště zajišťoval jako vždy král s králov-
nou, čaj a koláčky na závěr výpravy by 
vám už snad ani nechutnaly, kdybyste  
je nedostali od Křemílka s Vochomůr-
kou. Uznávané encyklopedie dnes 
mezi pohádkové postavy řadí i hasiče, 
kteří již několik let zajišťují obsluhu 
svého stanoviště na Dvořákově cestě 
nad Hleďsebákem.

Pohádkové postavy jako obvykle  
uplatnily svou kouzelnou moc a zajistily 
si pro svou akci nádherné počasí.

text a foto: Miloš Mojžiš

sobota  

12. září 
2015  

od 14.00

OŽIVME STARÝ MOST,  
TÉMĚŘ ZAPOMENUTÝ  

SYMBOL VELTRUS  
A NELAHOZEVSI 

BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM:  
na každém břehu pódium,  

vystoupení amatérských  
i profesionálních hudebníků, divadelníků 

a výtvarníků (na pódiích i na mostě),  
pouliční muzikanti, kejklíři,  

výtvarné dílny pro děti i dospělé,  
prezentace místních spolků, škol a řemesel, 

ochutnávka minipivovarů a vín
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Zájemce o hudební či divadelní vystoupení na mostě, zástupce spolků a škol, místní řemeslníky, malé pivovary a vinaře  
prosíme, aby se přihlásili na emailové adrese: kultura@nelahozeves.cz

Pozvánka  
na 2. workshop  
„Šijeme víkendovou tašku“

Přijďte si ušít krásnou tašku  
v sobotu 4. 7. od 9hod. 
do volnočasového centra v Zagarolské 
ulici čp. 313, Nelahozeves. 

Tentokrát bude kurz pro zdatnější 
a zkušenější. Doba kurzu bude delší, 
podle potřeby, předpokládáme  
nejméně 4 hodiny. Na tento kurz je 
třeba donést vlastní šicí stroj, popř. 
materiál a pomůcky dle bližších  
informací.

Svoji účast potvrďte na tel.:

315 785 290, 606 670 306 - S. Veličové, 
nebo u K. Mareyi na tel. 604 577 568. 
Zde se dozvíte i bližší informace.

Těšíme se na Vás

Nelahozevské patchworkářky

1. patchworkářský workshop  
„Šijeme babiččinu zahrádku“
V úterý 28. dubna jsme se sešly na prvním kurzu šití patchworkových technik  
v počtu dvanácti účastníků, což je velmi slušná účast. Kromě 6 stálých patchworkářek,  
přišlo i šest nováčků. Nejmladší účastnici bylo jedenáct let. Všechny účastnice se pustily 
do těžší varianty šití menších babek a vytvořily velmi pěkná dílka, která můžete vidět 
dole pod článkem.

První kurz se povedl, po třech hodinách 
usilovné práce jsme se rozešly s tím, že 
se sejdeme na dalším setkání, které bude 
začátkem července. Škoda jen, že nepřišlo 
více dětí, které jsme byly osobně pozvat 

v základní škole. V hodině výtvarné  
výchovy jsme dětem o patchworku hovořily 
a několik jich projevilo o šití zájem a přislí-
bily i svoji účast. Bohužel nedorazily.

Sylva Veličová
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v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
reKLAMu

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 nákladu 700 ks  
v černobílém provedení. Barevná  
verze je potom umístěna na oficiálních 
stránkách obce www.nelahozeves.cz  
i neoficiálním webu Nela.cz.

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

Nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma. 

Vychází nepravidelně, pětkrát ročně v nákladu 750 ks. Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný. Distribuuje Česká pošta.  
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová. Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová.  
Nelahozeveský zpravodaj je veden jako periodický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695.  
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 14. 9. 2015 

Adresa redakce:  
Školní 3, 277 51 Nelahozeves. 

Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.  
E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz.  
www.nelahozeves.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves:  
Pondělí, středa 7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin. 


