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Pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

v tomto zpravodaji, který právě držíte 
v rukách, si můžete připomenout, 
co se v posledních třech měsících 
událo, například o letošních Lešan-
ských čarodějnicích na Višňovce,  
Májích, Pohádkovém lese nebo výletu 
do ZOO dětí ze školky. O své aktivity 
se podělil spolek Lešanské maminky 
a Zkrášlovací spolek, který se pilně 

snaží z naší obce udělat příjemnější 
místo k žití. Maminkám se podařilo 
zvelebit Višňovku, Zkrášlovací spolek 
se činil v okolí Resortu. Upozorňujeme 
na výzvu pana Jiřího Michala, která se 
týká darovaných lip, které zatím není 
kam zasadit. Kdybyste věděli o mís-
tech, kam by se lípy hodily, ozvěte se 
mu. Bližší informace se dozvíte v jeho 
článku.

Fakt, že mnohým spoluobčanům na 
okolí opravdu záleží, dokládá rekordní 
účast při úklidu celé obce.

Dost o tom, co se stalo, ale co nás 
čeká? Prázdniny bývají na kulturní 
akce trošku chudší, i tak přinášíme 
několik tipů. Můžete se fandit miře-
jovickým půlmaratoncům, kteří opět 
rozpůlí prázdniny. Na konci srpna může-
te navštívit Hradozámeckou noc plnou 
čokolády a rumu z celého světa, kterou 
připravuje zámek Nelahozeves. Na 
začátku září společenský život v naší 
obci ožije Dvořákovou Nelahozevsí 
a Happeningem na starém mostě,  
který se uskuteční již potřetí. Nechybí  
ani tipy na kulturní akce v blízkém 
okolí.

Koloběh života je neúprosný. Obec 
přivítala řadu nových občánků, ale 
v květnu nás navždy opustily dvě 
osobnosti z TJ Dynamo, pan Žambůrek 
a paní Šnýdrová. Čest jejich památce.

Aktuálně se také otevírá téma Nela-
hozeveské tunely, ke kterým se každý 
může písemně vyjádřit.

Tento úvodník nechci dále protahovat. 
Přeji Vám co nepříjemnější léto, ať již 
dovolenkové nebo prázdninové.  
Odpočiňte si a naberte síly na dru-
hou polovinu roku 2017, která právě 
začíná!

Soňa Brunnerová 
redaktorka NZ

foto: Jan Kadeřábek,  z minulého ročníku Happeningu na starém mostě 
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Lešanské 
maminky
Neformální iniciativa maminek 
s dětmi, převážně na mateřské 
dovolené z Lešan a okolí.

Cílem je seznámení, propojení 
kontaktů v bezprostředním místě 
bydliště. Své tipy a nápady na 
společné akce, výlety, procházky 
sdílíme na sociální síti:

 LešansKé maminKy

Ale hlavně se potkáváme v reál-
ném čase a prostoru. Pokud máte 
chuť, přidejte se k nám.

Pohádkový les

V neděli 29. května 2017 opět proběhla 
ve spolupráci s hasiči ve Vrbičkách 
Cesta pohádkovým lesem. Děti se 
mohly na cestě potkat s vodníky a vílou  
a pochytat pár rybiček. Babě Jaze 
a dědkovi z Perníkové chaloupky 
oloupaly perníček. U Sněhurky s trpas-
líky vyzkoušely svou mušku při hodu 
na cíl. U Broučků projevily vlastní kreati-
vitu - zazpívaly nebo nakreslily obrázek. 
Indiáni vyzkoušeli jejich lezecké schop-
nosti. Piráti z Karibiku zase otestovali 
zručnost při jízdě na koloběžce. Děti 
si v lese vyzkoušely hasičskou techniku 

a u Rumcajse zatloukaly hřebíky. Ces-
tou pohádkovým lesem potkaly také 
Šmouly, slepice a na samém konci se 
občerstvily u Křemílka a Vochomůrky. 
 Počasí nám přálo, přilákalo kolem 
125 dětí, takže celá akce byla zároveň 
i příjemnou procházkou pro rodiče 
a přátele.

Přejeme dětem krásné léto a budeme 
se těšit v září v tělocvičně nebo na 
hřišti.

Za TJ Dynamo 
Mirka Pantůčková

Volnočasové aktivity v obci v době prázdnin

Pondělí
VC: Klub seniorů – Pauza přes prázd-
niny. Aktuality najdete webu obce. 

Úterý
VC: Patchwork – Pauza přes léto,  
první schůzka 19. září.

VC: Posilovací cvičení 19–20 h  
Cvičit se bude i přes léto, vyjma  
1. týdnu v červenci. 
E-mail: cvicoshankou@seznam.cz 
Více informací na FB - Cvíčo s Hankou. 

T: Zumba s Káčou 19–20 h 
Pauza přes léto. Začíná se v září.

Tel.: 721 346 458

Středa
H: angličtina Zš od 13 h 
Pauza přes léto.

Čtvrtek
VC : Rehabilitační cvičení – Cvičí se  
i přes léto, dle předchozí dohody. 
E-mail: capkova@veltrusy.cz

VC: Klub ručních prací od 18 h 
Pauza přes léto. První schůzka 7. září

H: kroužky keramiky 13–17 h 
Pauza přes léto. Začíná se v říjnu. 
E-mail: keramickehratky@seznam.cz

Pátek
H: angličtina Zš od 13:00 
Pauza přes léto.

Neděle
VC : Občanská poradna 
9. a 16. července dovolená.  

Rozpis najdete online na webu obce. 
Tel.: 731 168 704 nebo e-mail  
obcanskaporadna@nelahozeves.cz

VC •  Volnočasové centrum 
H •  hasičárna
T • tělocvična ZŠ Nelahoze-
ves

Prázdninový 
provoz knihovny 
Knihovna bude v létě 
otevřena pouze v úte-
rý 11. a 18. července. 
Pravidelný provoz bude 
zahájen 5. září 2017.

https://www.facebook.com/groups/lesanske.maminky/
nelahozeves.cz
cvicoshankou@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/CvicosHankou/?fref=ts
capkova@veltrusy.cz
keramickehratky@seznam.cz
obcanskaporadna@nelahozeves.cz


3

Červenec 2017

Děkujeme!
... za úklid v obci

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
se 22. dubna 2017 zúčastnili pravidelné 
jarní brigády a přispěli svým dílem 
k uklizení naší obce.

I přes nepřízeň počasí se nás sešlo 
poměrně dost a letošní účast byla 
díky tomu nejsilnější za poslední roky.

Avšak najdou se i tací, kterým jsou 
tyto akce úplně lhostejné, což je asi 

na jednu stranu v pořádku (účast není 
povinná, ale dobrovolná), na druhou 
stranu svým jednáním naši společnou 
snahu sabotují. Ať už jde o sousedy, 
kteří neuklízí po svých čtyřnohých 
miláčcích, nebo si dělají z louky a lesa 
kompost či hází trávu do pangejtu, 
místo, aby si pořídili bio popelnici.

Nenechme se ale těmito sousedy  
rozhodit nebo si zkazit náladu a pojďme  
zvelebovat dál!

Úklid byl pak tradičně zakončen spo-
lečným táborákem.

Ještě jednou děkujeme za účast  
a budeme se těšit na další úklid 
v roce 2018 :-)

Jiří Michal a Ivo Kubica 
Foto: nela.cz

... za úklid v resortu
„Drazí sousedé, tímto bych Vám chtěl 
moc poděkovat za vaší účast při sobot-
ním jarním úklidu obce. Potěšilo mě 
v jakém počtu jste se v ranních hodi-
nách dne 22. dubna 2017 dostavili na 
tuto akci i přes nepřízeň počasí a co 
všechno se v Anglickém resortu stihlo 
udělat. Tento rok byla účast naprosto 
fenomenální, akce se zúčastnilo na  
60 lidí a mně osobně to dodalo energii 
na další roky. Proto bych Vám všem, 
kteří jste se celé akci zúčastnili, chtěl 
ještě jednou poděkovat za vaší práci 
a skvělou náladu. Váš soused Ivo Kubica

... našim zastupitelům
Velice ráda bych poděkovala zastu-
pitelům OÚ Nelahozeves, konkrétně 
paní Dittrichové a panu Kuklovi, za to, 
že nezapomínají na své občany, kteří 
již nebydlí přímo v Nelahozevsi. Kvůli 
zdravotním problémům jsem Domě 
s pečovatelskou službou v Kralupech.
Pravidelně je mi zasílán Nelahozeveský 
zpravodaj, který vždy přečtu do po-
sledního řádku.

Nezapomínají ani na naše přibývající 
roky. I když nejsem rodák z Nelahozevsi, 
prožila jsem zde se svými občany 
krásných šedesát let a snad jsem i při-
spěla k hezkému společenskému životu 
různými akcemi pro spoluobčany. Stále 
nezapomínám a proto chci poděkovat.

Helena Šilhavá (*1930) 
Kontakt: Dům s peč. službou, Kralupy n. Vlt.

Životní 
jubilea oslavili:
únor 2017:
• Jiří Bárta

• Marie Novotná

• Zdeňka Měchurová

• Božena Bílková

• Tomáš Behenský

• Vlastimila Ryslová

• Jaroslava Sedlecká

• Věra Randová

• Jiřina Dvořáková

• Dagmar Kokošková

• Jana Vrchotická

• Věruška Vyhnalová

• Alena Srbová

březen 2017:
• Jiří Kvapil

• Václava Hánková

• Jaroslava Šístková

• Jiří Vrábel

 duben 2017:
• Helena Šilhavá

• Květa Lacinová

• Zdeňka Jakúbková

Všem jubilantům 
gratulujeme!
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Nový tunel, protihlukové 
stěny, zbouraný dům.
Chystá se velká rekonstrukce dráhy 
v Nelahozevsi
správa železniční dopravní cesty (sŽDC) chystá rozsáhlou modernizaci  
železniční trati podél Dvořákovy stezky. stávající trať v úseku tunelů a jejich 
okolí již z mnoha důvodů nevyhovuje a musí být rozšířena, aby po ní mohly 
 vlaky jezdit rychleji a bezpečněji. Projekt by měl být podle současných 
plánů zahájen za čtyři roky, hotovo by mělo být do roku 2025.

Hlavním cílem je možnost zvýšení  
rychlosti na této části trati. Dnes vlaky  
projíždějí úsekem rychlostí 50–90 km/h, 
po rekonstrukci by zde mohly běžné 
rychlíky a nákladní vlaky jezdit rych-
lostí až 140 km/h. Speciální soupravy, 
jako například Pendolino, pojedou ještě 
o deset kilometrů v hodině rychleji.

Rozsáhlý záměr rekonstrukce trati bude 
nyní posuzován ve vztahu k životnímu 
prostředí. Řízení označované jako EIA /
dokumentace zde) povede středočeský 
krajský úřad. V příštím roce by mohla 

být zahájena práce na přípravné do-
kumentaci s cílem získání stavebního 
povolení.

Nejvýznamnější součástí stavby je 
nový tunel, který se vyrazí vedle součas-
ných tří tunelů do skalního masivu. Do 
něj se pak převede doprava ve směru 
do Kralup nad Vltavou. Současné  
tunely, které jsou pro dvojkolejnou  
dopravu příliš úzké, budou poté loužit 
jen pro směr do Nelahozevsi. Všechny 
tunely budou pokryty signálem mobilní 
sítě.

Dále budou postaveny protihlukové  
zábrany. Jejich výstavba je nutná z dů-
vodu očekávaného zvýšení hlukové 
zátěže, ke kterému dojde po zrychlení 
dopravy na trati. Stěny budou začínat  
u Mariny a končit až za zastávkou  
Nelahozeves-zámek. Z druhé strany 
vyrostou zábrany pod zámkem podél 
hasičárny a kostela.

Navržená výška protihlukových zábran 
jsou dva metry. Jak ale upozorňuje  
odborný konzultant Karel Pikhart, 

Posudek o vlivech zá-
měru „Rekonstrukce 
Nelahozeveských tu-
nelů“ na životní pro-
středí
Přesto, že článek k tématu re-
konstukce tunelů vyšel na nela.
cz již v listopadu minulého roku. 
Ke zveřejnění vedla redakci 
nově vydaná zpráva Minister-
stva životního prostředí, kde 
hodnotí vlivy této rekonstrukce 
na životní prostředí.

Tato práva je zveřejněna na 
stánkách obce nelahozeves.cz 
a obyvatelé obce se k ní mohou 
písemně vyjádřit. (30 dnů ode 
dne zveřejnění informace o po-
sudku na úřední desce)

Západně od současné soustavy tří tunelů (na snímku vpravo ve svahu) bude vyražen nový tunel, do nějž 
bude svedena doprava ve směru na Kralupy nad Vltavou.

V těchto místech mají být po obou stranách  
instalovány protihlukové zábrany.

Zastávka bude kompletně zrekonstruována. Jedinou obětí se stane výklenek na bývalé výdejně jízdenek.
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kterého si obec Nelahozeves najala k hájení svých zájmů 
při plánování této rozsáhlé stavby, skutečná podoba zábran 
je zatím otevřená. „Jedná se o ochranné pásmo zámku, hlavní 
slovo tady bude mít památkový ústav.“

Trať bude mírně rozšířena, což si podle projektantů vynutí 
demolici jednoho domu a garáže naproti Marině. V některých 
místech se bude posouvat profil ulice Dvořákova stezka 
směrem blíže k Vltavě. Mimo jiné se to má dotknout hospody 
U Janáče, u níž bude nezbytné posunout zeď a tím drobně 
zmenšit prostor zahrady před hospodou.

Zastávka se dočká kompletní modernizace, budou postavena 
úplně nová nástupiště. Daní za to je ale “oříznutí” nádražní 
budovy z druhé poloviny 19. století – odstraněn bude  
výklenek u nástupiště, který je již příliš blízko trati. Původně 
se dokonce uvažovalo o úplné demolici dnes nepoužívaného  
a chátrajícího objektu, nakonec se ale naopak počítá 
s jeho opravou. Přesná podoba celého prostoru zastávky 
bude předmětem architektonické studie, kterou si vyžádal 
Národní památkový ústav. SŽDC však podle dostupných 
informací nemá do opravy objektu chuť. „Při jednom jednání 
budovu dokonce nabídli obci, pokud by pro ni našla smys-
luplné uplatnění,“ vzpomíná Karel Pikhart.

Železniční most u kostela, zrekonstruovaný do současné 
podoby v roce 1933, se kompletně zbourá a místo něj se 
postaví nový. Rekonstrukce se dočká i další most v kralupské 
Lobči, který ale bude “pouze” rozšířen.

Hlavní areál staveniště má být umístěn v Kralupech nad 
Vltavou. Materiál vytěžený ze skalního masivu by měl být 
odvážen lodí z bývalého přístaviště u Jeronýmova náměstí. 
Způsob odvozu obrovského množství materiálu však bude 
ještě předmětem dalších jednání. Zvýšenou dopravní zátěž 

totiž odmítá jak Nelahozeves, tak Kralupy nad Vltavou.

Celá rozsáhlá stavba bude realizována za omezeného 
provozu trati – provoz bude veden vždy po jedné koleji 
s omezením rychlosti na 40 km/h. K částečným omezením 
provozu má dojít na přilehlé cyklostezce.

Poslední větší oprava této části trati proběhla letos na pře-
lomu jara a léta, kdy SŽDC provedla v jižní části obce novou 
pokládku traťových kolejí včetně kompletní rekonstrukce 
kolejového lože a výměny všech pražců. Náklady činily  
34 milionů korun.

Tři nelahozeveské tunely o celkové délce 356 metru byly 
postaveny v roce 1848 podle tehdy platných Rakouských 
normálních plánů. První tunel o délce 23,3 metru je nej-
kratším železničním tunelem v České republice. V roce 
1942 byl v tunelech po jejich nezbytném rozšíření zahájen 
dvojkolejný provoz. V letech 1976–1985 při přípravách 
elektrifikace trati byla provedena rozsáhlá sanace tunelů, už 
tehdy však musela být povolena výjimka pro výšku trakčního 
vedení, aby se nemuselo podstatně zasahovat do starých 
tunelových konstrukcí.

Tehdejší úpravy se považovaly za provizorní a měly  
prodloužit životnost tunelů o deset let. K potřebné generální  
rekonstrukci však nedošlo dodnes. Současně dochází po-
stupně ke zvětrávání a opadávání ostění, což začíná ohrožo-
vat železniční provoz. Tunely jsou špatně zabezpečené i po 
stránce požární bezpečnosti. V současnosti se jedná o jeden 
z mála úseků na trati Praha–Ústí nad Labem, který dosud  
nebyl rekonstruován pro svou vysokou finanční náročnost 
– celkové náklady se odhadují na 1–1,5 miliardy korun.

Miloš Mojžíš pro Nela.cz, listopad 2016

Současný železniční most už nové trati nevyhovuje. Bude postaven nový.

Plechová kůlna a přízemní dům v pozadí je naplánován k demolici.

Zeď před hospodou U Janáče by se měla posunout, aby se dala posunout celá 
Dvořákova stezka.

Poslední rekonstrukce této části trati proběhla loni na přelomu jara a léta.
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Obnova a údržba kulturních prvků 
venkovské krajiny
Co se skrývá pod tímto titulem? Jednoduše opravy a restaurování drobných 
staveb, většinou sakrální povahy, vně nebo v okolí obcí a měst. Oprava, 
a často záchrana v poslední chvíli, těchto drobných památek je v poslední 
době podporována dotacemi z mnoha dotačních titulů, např. od ministerstva 
zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj (dále mmR) nebo krajských 
dodací.

I v naší obci jsme zahájili opravu těchto 
staveb, které jsou nedílnou součástí 
 venkovské krajiny. První akcí byla 
oprava kapličky Sv. Jána v Lešanech, 
kterou obec realizovala již v roce 
2008, tenkrát bez dotací, jen z vlastních 
 zdrojů. Pokračovali jsme opravou 
lešanské kapličky se zvonicí. Na tuto 
opravu jsme získali v roce 2015 dotaci 
z programu Podpory obnovy a rozvoje 
venkova MMR.

V loňském roce jsme požádali o dotaci 
na restaurování pamětního kamenného 
sloupu nad Nelahozevsí (památník  

císařovně Sisi). Na tento projekt jsme 
získali finanční prostředky od mini-
sterstva zemědělství ČR z dotací na 
udržování a obnovu kulturního dědic-
tví venkova pro rok 2016. V letošním 
roce restaurujeme kamenný milník 
u Podhořan opět za finanční pomoci 
dotace od MMR z programu Podpory 
obnovy a rozvoje venkova. Milník je 
v současné době demontován a odve-
zen do restaurátorské dílny. Po jeho 
celkové opravě bude vrácen na své 
původní místo.

Náklady na opravy těchto památek 
jsou v rozmezí 100 až 200 tisíc korun na 
jednu akci, s tím, že 70 - 80 % uznatel-
ných nákladů se pokryje ze získaných 
dotací.

Ještě nám zbývá opravit křížek Lešan. 
Tam bude třeba dořešit majetkoprávní 
vztahy k pozemku, na kterém se pa-
mátka nachází. Dalším objektem, 
který by si zasloužil opravu a zůstal 
zachován do dalších let, je mlýnský 
kámen ( na Dvořákově stezce). Podaří-li 
se nám získat další finance z dotací,  
určitě budou tyto památky také  
opraveny.

Na několika snímcích se můžete podí-
vat na již opravené památky, a na ty, 
které oprava ještě čeká.

Sylva Veličová

Pamětní kamenný sloup zrestaurovaný v roce 2016

Mlýnský kámen Místo, kam se vrátí zrestaurovaný kamenný milník

Kaplička Sv. Jána opravená v roce 2008

Kaplička se zvonicí v Lešanech, opravená v roce 2015

Kaplička Sv. Jána opravená v roce 2008
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Proměna „Višňovky“ v Lešanech
možná si již mnozí z vás všimli změn, které proběhly v prostoru starého 
ovocného sadu v Lešanech, kousek od svatojánské kapličky. iniciativa za 
proměnu Višňovky vzešla z neformálního uskupení „Lešanské maminky“, 
stejně jako anketa, která byla na podzim roku 2016 zveřejněna na webu 
obce. anketa se týkala využití veřejného prostoru a zjišťovala ochotu lidí 
zapojit se do případných projektů. Jedním z nejvíce podporovaných nápadů 
byla právě proměna starého ovocného sadu v místo, které by sloužilo  
k setkávání a relaxaci v přírodě.

Finanční prostředky jsme se snažili 
získat nejprve z grantové výzvy „Pro-
měň své město 2016“ nadace Proměny 
Karla Komárka. Náš projekt nebyl ve 
velké konkurenci vybrán, nicméně  
nápad zaujal vedení obce natolik, že 
se rozhodla projekt podpořit.

Cílem této iniciativy je proměna dnes 
již nevyužívaného a neudržovaného 
prostoru v místo pro setkávání občanů, 
sousedů a přátel jak ze staré zástavby 
Lešan, tak i obyvatel z obou blízkých 
resortů. Místo by mohlo být v budouc-
nu využíváno také zdejšími spolky 
(ochotníci), školou, školkou ke konání 
různých akcí. Navíc tudy vede cesta 
z Kralup k zámku v Nelahozevsi, mohou 
se tady zastavit turisté a kolemjdoucí.

Navrhujeme území pojmout jako „pří-
rodní zahradu“, spíše než sad, určený 
pro pěstování a sklizeň. Rádi bychom 
ponechali maximum stromů a keřů, 
podpořili druhovou rozmanitost pří-
ležitostným dosazením vhodných 
květin nebo kulturních plodin. Celý 
prostor bychom rádi rozdělili do ně-
kolika různých zón (prostor pro zasta-
vení a posezení, pro hry dětí a pikniky, 
pro relaxaci).

Projekt zamýšlíme realizovat částečně  
jako komunitní, to znamená, že se 
dobrovolníci přímo zapojují do pláno-
vání a prací v sadu. Tato forma spolu-
práce mimo jiné nabízí příležitost se 
potkávat a společně utvářet místo, 
kde žijeme.

Již proběhlo několik pracovních brigád, 
za účasti občanů ze starých Lešan 
i obou resortů. Zároveň byla navázána 
spolupráce s návrhářkou přírodních 
zahrad, paní Ing. Renatou Krmelovou, 
se kterou budeme konzultovat jed-
notlivé kroky.

Pokud vás naše iniciativa zaujala,  
můžete se i vy zapojit do proměny to-
hoto místa. Sledujte to, co už se dělo 
a dít bude na FB stránkách www.face-
book.com/lesanskysad, kde můžete 
sdílet své názory a nápady.

Petra Tajčová, Klára Šlehoferová, Markéta Moricová

https://www.facebook.com/groups/lesanske.maminky/
www.facebook.com/lesanskysad
www.facebook.com/lesanskysad
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Aktivity Zkrášlovacího spolku
Starý plot zlikvidován, těšte se na nový

 V polovině května proběhla likvidace  
starého dřevěného plotu v Resortu, 
který již neplnil svůj účel a celý se 
rozpadal.

Torzo plotu bylo nahrazeno živým 

plotem, který byl vysazen v celém 
pásu původního plotu, tedy okolo 
200 metrů.

Jednalo se o docela složitou a kom-
plikovanou akci, a to nejen vzhledem 

ke svému rozsahu, ale také i místě vý-
sadby. Půda v této lokalitě není příliš 
kvalitní, proto se kompostem a sub-
strátem nešetřilo. V minulém týdnu, 
tj. v KT 21, proběhlo zakůrování  
a dokončení všech prací.

Plot nebude tvořit pouze jeden druh 
keříku, ale bude jich několik. Skladba 
druhů rostlin byla vybírána tak, aby 
co nejvíce zapadala do okolní krajiny 
a odolávala extrémním podmínkám 
jako je sucho a silný vítr.

Je zajištěno pravidelné zalévání po 
dobu 3 měsíců v intervalu 2x týdně, 
než keříky pořádně zakoření a pak za 
nějaké 2 až 3 roky se můžeme těšit na 
dostatečně hustý a vysoký živý plot.

Kam zasadit darované lípy?
Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat panu 
Janu Váňovi, který nám 
věnoval cca 20-30 ks asi 
60 cm vysokých líp k za-
sazení. Po přepočítání se 
sice zjistilo, že se jedná 
celkem o 53 ks, ale to jsou 
příjemné věci. Čtyři lípy 
jsme byli schopni zasadit 
ihned, pro zbylých 49 ks 

stále hledáme vhodné místo a budou 
se vysazovat na podzim.

V současné chvíli jsou lípy přesazeny 
do jednotlivých květináčů a do podzi-
mu by měly ještě více zakořenit a zesílit.

Nějakou představu, kde by se lípy 
mohli zasadit, máme, ale pokud by ně-
kdo věděl o zajímavém místě, napište  
na email: jiri.michal28@gmail.com. 
Podmínkou pouze je, aby se jednalo 

o pozemek s jasnou vlastnickou struk-
turou (např. obecní) a také o to, že se 
jedná o dlouhodobou záležitost na 
desítky let dopředu a nechceme, aby 
se lípy např. za 5 nebo 10 let musely 
kácet.

Jiří Michal, Zkrášlovací spolek

ZkrášLovací spoLek

Internet, Televize a Servis počítačů

placená inzerce

jiri.michal28@gmail.com
https://www.facebook.com/zkraslovaci.nela/?fref=
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Máje se opět vydařily
Přípravy na letošní máje vyvrcholily v pátek 12. května pečením koláčků, 
zdobením vozu a náročným stavěním májky. nočního hlídání májového 
stromu se spolu s hasiči ujala i skupinka místní mládeže.

Skutečné májové veselí začalo v sobotu 
13. května v 11 hodin na návsi v Leša-
nech. Hudebníci se pustili do zpěvu, 
tanečníci se dali do tance, děti začaly 
rozdávat voňavé koláčky účastníkům 
i divákům. Svěží růžové víno bylo také 
k mání. V průběhu zbytku dopoledne 
a brzkého odpoledne vůz s hudebníky, 
tanečníky a krojovaným doprovodem 
jezdil obcí, u domů označených ba-
revnými fáborky se hrálo, zpívalo 
i tančilo.

Ve 13 hodin zahráli místní ochotníci  
v Domě kultury pohádku Perníková 
chaloupka, a poté se její aktéři i ná-
vštěvníci přesunuli na nelahozeveskou 
náves k hasičárně, kde po příjezdu 
májového vozu pokračoval kulturní 
program vystoupením členů tanečního 
kroužku při místní základní škole.

Žáčci pod vedením paní učitelky  
Mileny Vovsové nacvičili pásmo lido-
vých tanců. Následně vystoupili žáci 
a učitelé z kralupské základní umělecké 
školy s dechovou hudbou Kralupanka. 
Bohužel, májová průtrž nás zahnala do 
zázemí hasičárny a tím byl o něco dříve 
ukončen odpolední program. Zábava 
pro tento den zdaleka však ještě nebyla  
u konce - od 20. hodiny se konala v kul-
turním domě májová tancovačka. Ve 
zcela zaplněném sále hrála přítomným 
hudební skupina Globus band dlouho 
do noci, a kdyby všem nad ránem  
nedošly síly, hrají tam snad doteď!  
Takový úspěch u tančícího publika 
měli.

Hana Hurtíková

Hradozámecká 
noc s chutí rumu 
a čokolády
Letošní Hradozámecká noc je  
zaměřena na dospělé, ale na své 
si přijdou i děti!

Po celý večer budou probíhat 
ochutnávky rumu a čokolády 
z celého světa.

Zajímavou nabídku rumů  
a občerstvení najdete na nádvoří 
zámku, kde si můžete posedět či 
zatančit u příjemné hudby.  
Prezentace čokolády budou  
připraveny v Rytířském sále.

Na děti čeká spousta dobových 
her a dobrodružná výprava do 
zámeckého parku.

Hrnčířské slavnosti měly 
úspěch
Tradiční hrnčířské trhy, které se 
konaly na konci dubna, navštívilo 
asi 6,5 tisíce lidí. Na své si přišly 
všechny generace. Krom hnčíř-
ských stánků mohli návštěvníci 
projít expozicí zámku, zhlédnout 
dětská divadélka nebo se osvěžit 
vínem v zámeckém sklepení.
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Čarodějnice se slétly na Višňovce
Letošní pálení čarodějnic se ve velkém uskutečnilo pouze v Lešanech na 
vršku zvaném Višňovka. K hasičárně kvůli hrnčířům neslétly. Děti po absolvo-
vání čarodějné trasy po Lešanech, kde splnily různé úkoly, získaly čaroděj-
nickou maturitu. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení. nakonec byla 
zapálena hranice.

Tereza Popková (vedoucí našich 
ochotníků) ztvárnila jednou z čaro-
dějnic na stezce. „Letošní čarodějnice 
v Lešanech se podle mého pohledu 
povedly,“ zhodnotila akci Tereza.

A co musely plnit děti, než složily  
čarodějnickou maturitu? „V 16:00 za-
čala čarodějná stezka pro děti, každá 
čarodějnice měla své stanoviště a děti 
u ní plnily speciální čarodějnický úkol. 
Pokud ho splnily, dostaly stužku. Na 
konci stezky (na vršku Višnovky) dostaly  
od čaroděje sladkou odměnu. V 19 
hodin se zapálila hranice, veselo bylo  
až do pozdní hodiny, počasí se celkem 

vyvedlo a hlavně, že nepršelo.“  
prozradila Tereza Popková.

Čarodějnic na Višňovce se ujal nový 
organizátor, pan Miloš Mojžiš, který 
potvrdil, že příští rok chce akci pořádat 
znovu. „Čarodějnická maturita měla 
dobré ohlasy a rád bych to v nějaké 
formě zopakoval. Nahoře bych rád 
udělal příští rok trochu větší zázemí. 
Nejvíc uvažuji o stanu, kam by se lidi 
mohli schovat před větrem, protože je 
to nekrytá pláň a letos fučelo opravdu 
dosti,“ shrnul pan Mojžiš.

 Soňa Brunnerová 
 Foto: Petr Jiskra

letos uvedli nově nastudovanou 
pohádku Perníková chaloupka, 
která měla premiéru v rámci le-

tošních Májových slavností. Byla 
reprízovaná v Nových Ouholicích 
během dětského dne a na zámku 

ve Veltrusích v rámci Slavnosti růží. 
Na podzim se Ochotníci chystají 
zúčastnit Libčického divadelního 
podzimu s pohádkou Čert a Káča. 

Nadále se zkouší nová hra a to 
Natěrač od Britského autora  

Donalda Churchilla.

předsedkyně spolku 
Tereza Popková
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Náš výlet do ZOO
Rok se s rokem sešel a naše mateřská škola vyrazila na výlet do pražské 
ZOO. Vzali jsme s sebou i ty nejmenší, a to třídu Berušek.

Dětičky se těšily a po řádných přípra-
vách, kdy se dozvěděly, co se smí 
a nesmí v ZOO, co si vzít s sebou, 
a nácviku delší chůze se vyrazilo.  
Nacvičovalo se na Dvořákově stezce 
v Nelahozevsi.

Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. 
Pro dětičky přijel velký autobus, který 
pro ně byl skoro atrakcí. Po nástupu, 
usazení, připoutání a řádném spočítání, 
zda jsme všichni, jsme vyrazili směrem 
Praha.

V Praze nás autobus vysadil přímo 
u vchodu, po výstupu a spočítání dětí 

se vyrazilo na průzkum. Děti si daly 
svačinku, kterou nám připravila naše 
školní jídelna. Posilnily se pitím a viděly 
páva, který mezi nimi proběhl. Sklouzly  
se skluzavkou u ledních medvědů. 
Svezly se vláčkem, který je vyvezl až 
k rozhledně. Od rozhledny šly dolů 
novou stezkou. Prošly velký kus pěšky 
a vše zdárně zvládly. Prošly “Africkou 
džunglí”, kde viděly třeba slony, hrochy, 
lvy, ale i želvy a tapíry.

Den v ZOO si děti maximálně užily 
a doufám, že si odvezly pěkný zážitek.

Petra Mončeková, učitelka MŠ

Přivítali jsme nové občánky
V sobotu 3. června 2017 se v Rytíř-
ském sále zámku nelahozeves usku-
tečnilo slavnostní vítání občánků. 
V obci jsme přivítali Barboru Ku-
bicovou, elu Rezkovou, Dominika 
mervarta, Charlottu marterovou, 
Jakuba slámu, Jakuba Tajče, adélu 
Čermákovou, Rebeku Bábovou, 
matyáše Babora, emmu štichovou, 

Theu Charvátovou, matěje navrá-
tila, adélu Prádlovou a sebastina 
Kunze.

O zahájení se postaraly děti z MŠ a ZŠ 
Nelahozeves, které přednesly několik 
krásných básniček a poté předaly 
dětem drobný dárek. Po proslovu sta-
rosty obce byli rodiče vyzváni, aby se 
podepsaly do pamětní knihy. Podepsat 

se mohli nejen rodiče dětí, ale i sou-
rozenci, babičky, dědečkové, strýčkové 
i tetičky. 

Ještě jednou přejeme všem novým ob-
čánkům hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v jejich životě.

Zuzana Dvořáková 
matrikářka
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Dvořákova Nelahozeves
Odešly tři významné osobnosti
V první polovině roku nás nečekaně zasáhly po sobě jdoucí ztráty třech 
významných osobností kulturního života a propagátorů díla antonína 
Dvořáka.

Vojen Očenášek
18. 9. 1943 – † 7. 4. 2017

vedl Kruh přátel hudby a zastřešoval  
hudební vystoupení v Kralupech 
a okolí dlouhých 45 let. Díky usilovné 
práci v této oblasti jak hudební, tak 
zeměpisné, se mu podařilo zorganizovat 
desítky koncertů mimořádné kvality, 
část z cyklu Hudebních slavností  
Antonína Dvořáka v jeho rodném  
kraji probíhá také na místním zámku. 
Také díky jeho iniciativě se v Nelaho-
zevsi konali v roce 1991 úspěšné oslavy  
150. letého Dvořákova výročí, které na-
vštívil tehdejší prezident Václav Havel.

Antonín Dvořák III.
1929 – † 29. 5. 2017

vnuk Antonína Dvořáka, zasvětil spravo-
vání odkazu svého slavného dědečka  
celý život. Vila Rusalka v areálu zámec-
kého parku ve Vysoké u Příbrami, je 
také místem muzejní expozice Památ-
níku Antonína Dvořáka, byla stejně 

jako mistrovým, tak i vnukovým  
domovem. Místo, kde skladatel žil od 
roku 1884 se svojí početnou rodinou, 
je zachovalou autentickou památkou 
právě díky nedávno zemřelému po-
tomkovi. Antonín Dvořák III. byl také 
častým hostem hudebních slavností 
Dvořákova Nelahozeves.

Jiří Bělohlávek
24. 2. 1946 – † 31. 5. 2017

obdivovaný a oblíbený dirigent,  
který zastával post šéfdirigenta České 
filharmonie. Držitel Řádu britského  
impéria za „službu hudbě“ patřil  
k novodobým osobnostem, které se 
zasloužily o utváření české kulturní 
společnosti v období po revoluci a na 
počátku 21. století. Nahrávky české 
hudby v podání uznávaných zahranič-
ních orchestrů pod vedením tohoto 
maestra ponesou, stejně jako u skladeb 
Antonína Dvořáka, svůj jasný rukopis, 
jehož sdělení bude srozumitelné i dal-
ším generacím. Jiří Bělohlávek také 
několikrát navštívil Nelahozeves, ať už 
za účelem dirigování koncertu v kos-
tele sv. Ondřeje nebo kvůli natáčení  
dokumentů o A. Dvořákovi.

Dvořákova Nelahozeves | 66. ročník
muzeum a. Dvořáka, spadající pod národní  
muzeum, pořádá slavnostní akt u sochy 
a.Dvořáka v parku sousedícím s jeho rodným 
domem. Položení květin za účasti starosty 
obce, členů společnosti a. Dvořáka a dalších 
proběhne v neděli v 11 h. následovat bude 
dopolední matiné v Památníku antonína 
Dvořáka.

V rodném domě A. Dvořáka, později upraveném 
na památník s komorním koncertním sálem, 
můžete navštívit komponovaný koncert s ukáz-
kami z nově vydané knihy nejraději mne  
tituloval indiánem -americké vzpomínky na 

Antonína Dvořáka, kterou vydalo Národní muzeum. Vůbec 
poprvé je možné se seznámit se vzpomínkami Josefa Jana 
Kovaříka (1870 – 1951), který byl Dvořákovým přítelem 
a spolupracovníkem. Autorkami edice jsou kurátorky Muzea 
Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová. 

O hudební program se postarají členové mezinárodní  
Akademie Komorní hudby, vynikající studenti a jejich lektoři 
předvedou části komorních skladeb A. Dvořáka.

Vstup je zdarma.

Fotografie z Dvořákovy Nelahozevsi 2016, 
autor Jonáš Hurtík

†Tichou vzpomínku budeme 
věnovat na mši v kostele 
sv. Ondřeje v neděli 10. září. 
2017 v rámci festivalu Dvořá-
kova nelahozeves od 16 h.

ne
dě

le
 1

0.
 z

ář
í Dejte klec jestřábu

Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého;

nezmění on za ni hnízda trněného.

Komoni bujnému, jenž se pustou žene,

zřídka kdy připnete uzdy a třemene.

A tak i cigánu příroda cos dala:

k volnosti ho věčným poutem, k volnosti ho upoutala.

ukázka z Dvořákových Cigánských melodií na text Adolfa Heyuduka
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Koncert Romana Janála
v rámci zářijových slavností Dvořákova Nelahozeves

Obec Nelahozeves pořádá 
již tradičně koncert k připo-
menutí památky místního 
rodáka a slavného skladate-
le  Antonína Dvořáka.  
V letošním roce připadne 
na pátek 8. září, na den 
126. výročí Dvořákových 
narozenin. Pozvání přijal 
zpěvák a sólista Národního 
divadla Roman Janál, jehož 
korepetitorem bude vyni-

kající klavírista Karel Košárek. Roman 
Janál, držitel Ceny Thálie za rok 1999, 
je známý především díky operním rolím  
(Figaro, Don Giovanni aj.). V Nelahozevsi 
však představí písňové cykly stylizo-
vaných cikánských melodií od čtyř 
různých skladatelů – Bendla, Brahmse, 

Nováka a v neposlední řadě  
A. Dvořáka.

Koncert se koná na Zámku nelaho-
zeves v Rytířském sále od 19 hodin.

pá
te

k 
8.

 z
ář

í

foto: www.narodni-divadlo.cz

nově je možné vstupenky rezervovat 
na pokladně zámku. 
Otevírací doba zámku je 
úterý – neděle | 9–17 h 
telefon: 315 709 111

Dále je možné vstupenky zakoupit na 
Obecním úřadě v Nelahozevsi v době 
otvíracích hodin pro veřejnost.

Vstup činí 120Kč/ 80Kč 
(studenti a důchodci)

Nezdvořák Dvořák
hudební dílna pro děti od 6 do 13 let na zámku 
Nelahozeves ve 14 hodin
Přijměte pozvání na zámek nelahozeves a v rámci nově připraveného 
vzdělávacího programu nechte vaše děti, aby se seznámili s antonínem 
Dvořákem formou komiksu. Rozehrají nečekanou hru s operními áriemi, 
hudebními formami a tvořivými úkoly pod odborným vedením.

Program je v délce cca 90 minut, cena 80 Kč/dítě. Rodiče prosíme, aby čas strávili 
prohlídkou zámku nebo návštěvou dalších zámeckých prostor a přenechali děti 
v rukou milých a zkušených lektorek. 

Rezervaci míst prosím proveďte na pokladně zámku (tel. 315 709 111)  
nebo na kultura@nelahozeves.cz.

Soutěž
Jak se jmenoval německý  
hudební nakladatel, 
který vydával skladby 
A.Dvořáka a měl zcela 
rozhodující vliv na výši 
Dvořákova příjmu i jeho 
popularitu?

Vaši odpověď prosím doručte na 
místní obecní úřad nebo pošlete  
mailem na kultura@nelahozeves.cz  
do 4. září 2017. Tři vylosovaní  
výherci získají vstupenky na kon-
cert Romana Janála, který pro-
běhne v pátek 8. září 2017 na 
zámku.

Tento bohatý kulturní program je možné realizovat 
díky podpoře firmy MERO ČR, a.s. a zámku Nelaho-
zeves

Veškeré další informace 
můžete získat na emailu 
kultura@nelahozeves.cz



16. 9.  
17.30h
velvary

Malvaňák

Tomáš KočKo 
& Orchestrmoravská world muzic

Fru Fru
rock (Třebíč)

the Odd GiFtsalternative pop (Kralupy/Praha)

Jana šTeflíčKováoriginální písničkářka (Praha)

Kill the dandies!psychedelický rock ´n´roll (Praha)

Od 15 hod 
discGOlF hra s létajícím diskem Dřevohraní zábavné dřevohry  
KeJKlíři | DS Scénadivadelní představení

vSTupné Dobrovolné
výtěžek bude věnován spolku Laura

za podpory:

Tipy, kam vyrazit
Červenec
so 8. 7. od 12 h
Zelenej zákal
hudební happening, kde hrají  
i Nelahozeveští 
Kralupy n. Vlt.

so 29. 7.
miřejovický půlmaraton
více na mkmirejovice.cz

Srpen
so 5. 8.
Bitva na mělníku aneb sedmá 
bitva Rytířů mělnických

so 12. 8. od 10 do 17 h
Dožínky hraběte Chotka
zámek Veltrusy

19. 8.
Tancem za sluncem
Kralupy n. Vlt.

so 26. 8.
Hradozámecká noc s vůní rumu 
a čokolády. Viz strana 9
zámek Nelahozeves

Září
pá 1. 9. od 13 h
Přednáška „Klidožití na zámku 
nelahozevsi“
Na Lobkowiczkých sbírkách si  
přiblížíme vývoj a rozmanitost 
krajinomalby.

so 2. 9. od 14 h
slavnosti burčáku (KD Vltava)

pá 8. 9.
Koncert Romana Janála
zámek Nelahozeves – viz strana13

so 9. 9.
Happening na starém mostě
3. ročník – viz další strana

ne 10. 9.
Dvořákova nelahozeves
náves u sochy A.D. - viz strana12

so 16. 9. od 15 h
natvrdel X
hudební festiválek - plakátek vlevo
Velvary

so 16. 9. od 10 do 17 h
Válka Bramborová
zámek Veltrusy

pá 22. 9. a so 23. 9.
seifertovy Kralupy
festival poezie a přednesu

so 23. 9. od 13 h
Kralupské vinobraní
roh Sokolovské a Kaplířovy ulice

so 23. 9.
novoveské posvícení + zábava
Nová Ves

út 26. 9. od 17 h 
Beseda se spisovatelkou Hanou 
Hindrákovou na téma “Keňa  
v románech”
Volnočasové centrum Zagarolská 313

TiP: Bohaté kulturní léto  
budou mít na Mělníku - Program 
online www.mekuc.cz

http://www.zelenejzakal.cz/
mkmirejovice.cz
https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/akce/8171-dozinky-hrabete-chotka-na-zamku-ostrov-veltrusy
https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/akce/8171-dozinky-hrabete-chotka-na-zamku-ostrov-veltrusy
https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/akce/8171-dozinky-hrabete-chotka-na-zamku-ostrov-veltrusy
https://www.facebook.com/events/315352115568026/?fref=ts
http://www.zameknelahozeves.cz/Zamecke-slavnosti-a-akce-2017-347.htm
http://www.zameknelahozeves.cz/Zamecke-slavnosti-a-akce-2017-347.htm
http://www.zameknelahozeves.cz/Zamecke-slavnosti-a-akce-2017-347.htm
http://www.zameknelahozeves.cz/Zamecke-slavnosti-a-akce-2017-347.htm
https://www.facebook.com/events/1491611474465653/
https://www.facebook.com/events/1491611474465653/
https://www.facebook.com/events/1491611474465653/
mekuc.cz
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9. 9. 
sobota

20
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happening
na starém MOSTě 2017

bohatý kulturní pr
ogram  výtvarné dílny  prezentace spolků, škol a řemesel   

ochutnávka minip ivovarů a vín  
PLAVBY LODÍ Z KRALUP 

N. VLT.  

Prohlídka malé vodní elektrárny miřejovicE

3. ROČNÍK

od 14:00NELAHOZEVESVELTRUSY

a další

Veltrusynelahozeves

NOVÝ BIG BAND
PETRA KROUTILA

VÁCLAV KOUBEK

MARKÉTA WAGNEROVÁ

dcradio

GOtHIGH
Felix Slováček jr

a přátelé

VOCAL BANDMarkéty aptové

MASTO CREW

Dramaťák DS ScénaSísa Kyselá

TEREZIE PALKOVÁ

DS Scéna: kočičí pohádka

Ondřej galuška
playground english

170616_Plakat-happening.indd   1 16.06.17   8:48
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Žactvo v sezóně 2016/17
Tuto sezónu trénovalo pravidelně 2x týdně 13 žáků, kteří se zúčastňovali  
i turnajů, mistrovské soutěže pak hrálo 7 žáků. Žákovské družstvo skončilo  
v regionální soutěži na 3. místě, i když dokázalo porazit Kralupy, které vybojovaly 
2. místo.

Ve dvouhrách byli nejúspěšnější M. Štibinger a J. Kotrč, z mladších žáků pak 
Jindra Kebrle a Tuan Luc Duc. Nejlepší žákovskou deblovou dvojicí se stali  
M. Štibinger a J. Kotrč s 88% úspěšností. O tréninky žactva se pravidelně starali 
M. Kotrč a A. Ovsenáková, kterým pomáhali ostatní hráči oddílu, většinou  
dorostenci.

Cílem do příští sezóny bude udržet pěkné 3. místo v mistrovské soutěži, což  
nebude lehké, protože do družstva mužů přechází M. Štibinger.

Alena Ovsenáková

„A“ družstvo
zhodnocení sezóny
Začátek sezóny A družstva  
TJ Dynama Nelahozeves byl poně-
kud slabší z důvodu toho, že na ně-
kolik prvních zápasů chyběli hráči  
ze základní sestavy. Poté se vše 
zlepšilo a družstvo dokázalo hrát 
vyrovnaně i se soupeři z horních 
pater tabulky. Družstvo stabilně 
táhli hráči základní sestavy (P. Brož, 
R. Točík), dále nemalou porci zápasů 
úspěšně odehráli R. Štipák, D. Točík 
a S. Kloda. V družstvu dále zaska-
kovali M. Štibinger, J. Eliáš, L. Motl 
a další. V průběhu sezóny začala  
znovu hrát předtím zraněná  
M. Motlová, která v druhé půlce  
sezóny přispěla v několika zápasech  
důležitými body. Družstvo se nako-
nec umístilo na 5. příčce, což hodno-
tím úspěšně, pokud uvážím kvalitu 
soupeřů a problémy  
se sestavou na začátku sezóny.

Radek Točík

Regionální přebor 1.třídy

1. TJ S okol Tišice A 20 .............17 ... 1 ...2 .......0 ..... 257:103 ........52
2. TJ Sokol Dřínov 20 .............15 ... 1 ...4 .......0 ..... 237:123 ........46
3. Sokol Mělník - Pšovka A 20 .............14 ... 2 ...4 .......0 ..... 226:134 ........44
4. TJ Sokol Všetaty-Mlékojedy B 20 .............12 ... 3 ...5 .......0 ..... 235:125 ........39
5. TJ Dynamo Nelahozeves A 20 .............12 ... 1 ...7 .......0 ..... 204:156 ........37
6. TJ Kralupy A 20 .............11 ... 2 ...7 .......0 ..... 197:163 ........35
7. TJ Neratovice D 20 ............... 9 ... 2 ...9 .......0 ..... 182:178 ........29
8. TJ Sokol Tišice B 20 ............... 6 ... 1 .13 .......0 ..... 154:206 ........19
9. Sokol Dolní Beřkovice B 20 ............... 3 ... 1 .16 .......0 ..... 103:257 ........10
10. TJ Dynamo Nelahozeves B 20 ............... 3 ... 0 .17 .......0 ..... 128:232 .......... 9
11. TJ Neratovice E 20 ............... 1 ... 0 .18 .......1 ........57:303 .......... 2

Regionální přebor žactva

1. TJ Neratovice A 12 .............11 ... 1 ...0 .......0 .......... 87:33 ........34
2. TJ Kralupy 12 ............... 9 ... 0 ...3 .......0 .......... 81:39 ........27
3. TJ Dynamo Nelahozeves 12 ............... 8 ... 1 ...3 .......0 .......... 85:35 ........25
4. TJ Neratovice B 12 ............... 3 ... 4 ...5 .......0 .......... 63:57 ........13
5. TJ Sokol Dřínov 12 ............... 3 ... 2 ...7 .......0 .......... 44:76 ........11
6. SK Liběchov 12 ............... 2 ... 3 ...7 .......0 .......... 47:73 .......... 9
7. TJ Kly 12 ............... 0 ... 1 .11 .......0 ........13:107 .......... 1
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† Zdeněk Žambůrek
Dne 20. května 2017 nás zasáhla 
nečekaně smutná zpráva, náhle  
zemřel náš dlouholetý člen, funkci-
onář a kamarád pan Zdeněk  
Žambůrek.

Od mládí vyrůstal ve sportovně zalo-
žené rodině. Jeho otec byl jedním ze 
zakládajících členů klubu AFK Hleď-
sebe – Podhořany, pozdější Dynamo 
Nelahozeves a až do své smrti vykoná-
val funkci sekretáře (jednatele) klubu.

Zdeňkovi již do mládí byla tělovýchova  
jeho druhým domovem. Svůj volný 
čas trávil na hřišti, v tělocvičně i na 
prknech, která znamenají svět, kde 
hrával ochotnické divadlo.

Také hrál fotbal, odbíjenou, stolní tenis 
a všude byl oblíben pro svou veselou, 
kamarádskou povahu. Žádnou legraci 
nikdy nezkazil, byl výborným organi-
zátorem různých zábav a her jak pro 
dospělé, tak i pro děti.

V roce 1963 se z pracovních důvodů 
odstěhoval na Moravu, ale i odtud 
sledoval dění v naší tělovýchovné 

jednotě. Po 10 letech se vrátil do rodné 
obce a ihned se zapojil do práce v TJ 
a byl spolehlivým funkcionářem. Do-
jížděl také do okresního výboru ČSTV, 
kde byl členem komise pro výstavbu.

Zastával 26 let funkci předsedy tělo-
výchovné jednoty Dynamo Nelahoze-
ves. Až v roce 2016 předal svoji funkci 
mladším. On sám byl jmenován čest-
ným předsedou a dále se aktivně  
zapojoval do činnosti výboru.

Také byl členem Klubu přátel hudby  
v Kralupech nad Vltavou., kde ve 
funkci pomáhal při plánování a pořá-
dání kulturně-hudebních akcí.

Všem nám bude chybět pro jeho  
zkušenosti, rozvážnost a vzácné rady, 
kterými všem pomáhal a nikdy nikoho 
neodmítl a neurazil.

Čest jeho nezapomenutelné  
památce!

Za TJ Dynamo 
Karel Jirků

† Jiřina Šnýdrová
Ještě jsme se nevzpamatovali z jedné ztráty,  odchodu našeho čestného  
předsedy Zdeňka Žambůrka, a již je tu další smutná zpráva.

Ve středu 24. května 2017 zemřela po delší nemoci  ve věku 80 let naše 
dlouholetá členka tělovýchovné jednoty, paní Jiřina šnýdrová.

Dlouhá léta vykonávala funkci  po-
kladníka fotbalového klubu  Dynamo 
a zároveň se starala o klubovnu, kabiny  
a společenskou místnost TJ.  Velmi peč-
livě zajišťovala čistotu těchto míst-
ností, prala  hráčům dresy a každý 
zápas připravila vše potřebné pro 
mužstvo. Při zápasech vybírala vstupné 
a starala se o rozhodčí. Také při zába-
vách jak dospělých, tak dětských  

obstarávala šatnu a úklid.

Pro její ochotu a vstřícnost byla velmi 
oblíbená mezi hráči, členy TJ a i na  
veřejnosti.

Patří jí dík za její poctivou práci, kterou 
pro klub a jednotu vykonala a nikdy na 
ni nezapomeneme.

Za TJ Dynamo 
Karel Jirků

TJ DYNAMO Nelahozeves  
ztratilo své dva dloholeté členy
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Malinko ze starodávných časů
Zmíním se trošku o pátrání v archivech k obci Lešany. Po desítkách let, kdy takto pátrám, musím říci, že spoustu  
materiálu v archivech není zpracována, natož zdigitalizována. některé části dokumentů jsou opravdu úžasné. 
mnohdy je nutno ponořit se do pohnutých osudů obyvatel, rodin, domků…nejsou to jen dokumenty z blízkého okolí, 
tedy panství a velkostatku nelahozeves, staré více než 300 roků. Hodně zápisů, a mnohem starších, je v knihách 
fary minice, Velvary…Celkem jasné jsou knihy narozených, oddaných, zemřelých. Pak jsou knihy gruntovní,  
purkrechtní, urbáře, soupisy poddaných, svatební úmluvy atd. Raději malinko příkladů.

Toto je strana z gruntovní knihy roku 1810. Vztahuje se 
k domku č.11 v Lešanech. Zhruba přepsáno – Zápis na ve 
vsi Lešanech pod číslem 11. ležící bezpolní chaloupku pro 
Jana Loužeckýho”. Tento domek splatil po svém otci Martinu 
Loužeckém, další zápis je dosti rozsáhlý. U statků pak zápisy 
obsahují soupisy polí pro orbu, louky, pastviny, případně 
lesy, rozlohu, kvalitu pozemku, přesné umístění, kdo sousedí 
po stranách…

Toto je snímek z doby nedávné, zde býval ale domek č.12. 
Mluvíme o domku podobném, hned vedle. Pochopitelně 
mnohokrát upravovaném.

V domku č.p.11 žila rodina Loužeckých, určitě již v roce 
1800. Část rodiny byla i v Nelahozevsi. Soupis poddaných 

pro Lešany z roku 1810 obsahuje data narození, u rodin 
počty dětí, u starších- kde slouží, nebo zda jsou doma, 
u malinkých – má li je matka u prsu. Jsou zápisy o lidech, 
kteří z panství utekli, kdo musel, nebo se dal k vojsku, sou-
pisy podruhů, sirotků, žebráků… a mnoho dalších údajů, 
především z pera rychtáře, zapisováno vše každý rok. Studo-
val jsem spousty zápisů k obci po roce 1680. Nyní k soupisu  
osob v domku č. 11- Jan Loužecký nar. 1775, manželka  
Kateřina nar. 1790, ta je škrtnuta, další je Tereza nar. 1793. 

Děti – Josef nar.1803, Antonín nar. 1804, Jan nar.1805, dcery 
Anna nar. 1808, Kateřina 1809. Pak František nar. 1811, Václav 
nar. 1816, Tomáš nar. 1818 a Matouš nar. 1821. V těch dobách 
bývalo hodně dětí, ale dospělosti se mnoho nedožilo. Třeba Jan 
později sloužil ve statcích č. 1, také v č. 27. Byly to doby 
dosti pohnuté, a nestačí pátrat jen v archivech Mělník,  
Litoměřice…

Václav Hlavatý

nelahozeveský zpravodaj
Vydává obec Nelahozeves. Pro občany obce zdarma.

Vychází nepravidelně. Náklad: 800 výtisků. Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný. 
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová. Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová.

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako periodický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695. 
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 16. 9. 2016.

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: 
PO, ST 7.30—11.00, 12.00—17.00 hod.
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Firma Koever cZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 

 

 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ 
 OBSLUHY CNC STROJŮ 

 
 

 
Koever cZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 
 
 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích nad Vltavou 

(200 m od vlakového nádraží) 
 

Nástupní plat 125 Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy. 
+ Prémie za kvalitu 

+ pravidelnou docházku 
+ Příspěvky na životní pojištění 

+ 5 týdnů dovolené 
+ Stravenky 

 
 
 
 

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

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

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt. (200 m. od vlakového nádraží)

Nástupní plat 135,- Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy.
+ Měsíční prémie za kvalitu (0 Kč - 2500 Kč)

+ Měsíční prémie za přesčasy (250 Kč - 3500 Kč)
+ Měsíční prémie za pravidelnou docházku (1000 Kč)

+ Roční prémie za nenemoc (15000 Kč)
+ Příspěvky na životní pojištění (750 Kč)

+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky

Po 6ti odpracovaných měsících odměna 7500 Kč
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de

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

placená inzerce

mailto:v.gerzova@koever.de


placená inzerce


