
Volby Práce na nové kanalizaci
Happening na starém 
mostě  - ohlédnutístr. 2 str. 6–7 str. 12–14

Nelahozeveský 
ZPRAVODAJŘ

íje
n 

20
17

Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři,

obec se zahalila do podzimních barev 
a volby do Poslanecké sněmovny jsou 
za několik dnů tady. Toto téma samo-
zřejmě nemohlo být opomenuto, pro-
to se mu věnujeme ihned na začátku. 
Pozitivní informací pro mnoho z Vás 
jistě bude, že se volební místnost ze 
Zagarolské opět přesouvá na Dyna-
mo. Ostatní zůstává při starém.

Děti z naší základní školy se dočkaly  
nové školní jídelny a v brzké době se 
mohou těšit na nové třídy. Nelahoze-
vesané se dočkají kanalizace. Bližší 
informace se dozvíte v článcích od 
pana Miloše Mojžiše.

Pan starosta Kebrle ve svém článku 
shrnul změny, které nás čekají v ob-
lasti svozu odpadů od příštího roku.

Můžeme se také těšit na Svatomartin-
skou zábavu s vínem a husou, která 
vychází přesně na 11. listopadu, poté 
už následují adventní akce, počínaje 
Adventními slavnostmi na zámku  
Nelahozeves. Prostor Adventu 2017 
budeme věnovat v prosincovém čísle.

Máme za sebou Happening na starém 
mostě a festival Dvořákova Nelahoze-
ves, o kterých si můžete počíst právě 
v tomto čísle. 

Nelahozeveský kajakář Jan Bárta  
během léta slavil sportovní úspěchy  
a získal tři medaile v mistrovství ju-
niorů. Gratulujeme! Článek připravil 
pan Robin Hron.

Uzávěrka dalšího čísla bude  
16. listopadu 2017.

Hezký podzim a příjemné počtení 
přeje

Soňa Brunnerová 
redaktorka Nelahozeveského zpravodaje 

(foto a text)
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Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
• Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves
Volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves 
s hranicemi danými ul. Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu 
od centra obce – sídlo obecního úřadu Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204  
(včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu  
Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně  
domů čp. 112 a 303).

• Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany
Volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74,  
Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce  
Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi 
danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ (volební okrsek č. 1).

• Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany
Volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna  
Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce 
Lešany s hranicemi danou ul. V Cihelnách (včetně všech domů v této ulici).

Volební místnost pro 
Podhořany se vrací 
na Dynamo
Po roce půjdeme opět k volbám, tentokrát budeme volit 
své zástupce do Poslanecké sněmovny. Pro obyvatele 
okrsku Podhořany se tyto volby pojí s dobrou zprávou 

- do volební místnosti to budou mít blíž.

Starosta Josef Kebrle totiž vyslyšel četné stížnosti občanů 
a volební místnost pro severní okrsek Podhořany vrátil 
zpět do klubovny TJ Dynamo Nelahozeves. V uplynulých 
několika letech sídlila volební místnost v prostorách vol-
nočasového centra v Zagarolské ulici, kam ji přestěhovala 
tehdejší starostka Petra Urbanová navzdory tomu, že vol-
nočasové centrum se nachází zcela mimo území okrsku 
a lidem se tak cesta do volební místnosti značně prodloužila. 

Za své rozhodnutí si tehdejší starostka vysloužila řadu  
kritických hlasů, své rozhodnutí tehdy obhajovala lepším 
komfortem volnočasového centra oproti klubovně Dynama.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek a v sobotu  
20. a 21. října. O 34 křesel vyhrazených pro Středočeský 
kraj se uchází celkem 754 kandidátů z 26 volebních usku-
pení. Mezi nimi jsou také dva nelahozeveští občané.

Na 31. místě kandidátky KSČM najdeme místostarostu  
Nelahozevsi Josefa Kuklu (53). Ačkoliv Josef Kukla, někdejší 
kriminalista a dlouholetý pracovník Inspekce Ministerstva 
vnitra, není členem KSČM, za tuto stranu kandiduje již  
poněkolikáté.

Z předposledního 33. místa na kandidátce ČSSD se o hlasy 
voličů uchází Radek Modes (49), realitní makléř a bývalý  
starosta Sboru dobrovolných hasičů Nelahozeves. Radek 
Modes v současné době zastává funkci starosty Okresního 
sdružení hasičů Mělník. Současně působí ve strukturách 
ČSSD.

Miloš Mojžiš 
text a foto převzaty z nela.cz

nela.cz
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Přehled činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů
• 18. 3. 2017 - Na žádost místní 

samosprávy vyjela jednotka vozem 
CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+3 
do ulice Kralupská v obci Nelaho-
zeves, kde za pomoci jednoho 
proudu “C“ a cca 3500 litrů vody 
provedla ve spolupráci s místními 
Technickými službami proplach 
a vyčištění kanalizace.

• 26. 3. 2017 - Proběhl praktický  
výcvik u řeky v obci Vepřek. Členové 
se prakticky seznámili s agregáty.

• 3. 4. 2017 - Po oznámení Krajského 
informačního střediska (dále 
KOPIS) vyjela jednotka ve 21:41 
hod. vozem CAS 25/3500/200-M2R 
v počtu 1+3 na požár vlaku mezi 
železniční stanicí Nelahozeves 
a zastávkou Nové Ouholice. Jed-
notka byla KOPISem odvolána zpět, 
jelikož se jednalo o planý poplach. 
Proběhl praktický výcvik členů 
v areálu zámku Nelahozeves  
s motorovou pilou.

• 8. 4. 2017 - Na žádost správce 
zámku vyjela jednotka vozem CAS 
25/3500/200-M2R v počtu 1+6 do 
ulice Na Vinici 62, Nelahozeves 
(areál zámku), kde prováděla  
požární asistenci při spalování 
větví po těžbě. Po ukončení pálení 
jednotka provedla pomocí jednoho 
proudu “C“ a cca 1000 litrů vody 
prolití požářiště. Po ukončení 
zásahu a uklizení technických pro-
středků bylo provedeno doplnění 
hasiva a jednotka se vrátila zpět na 
základnu. 

• 22. 4. 2017 - Jednotka vyjela na 
žádost ČD a.s. DKV Praha Vršovice 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 
v počtu 1+2 do železniční stanice 
Kralupy, kde provedla pomocí jed-
noho proudu „C“ nazbrojení parní 
lokomotivy č.475.179 cca 3.500 l.

• 22. 5. 2017 - Jednotka po  
oznámení p. místostarosty obce 
Nelahozeves vyjela vozem CAS 
24/3500/200-M2Z v počtu 1+2 do 
Mateřské školy v ulici Zagarolská 
313, Nelahozeves, kde se nacházel 
včelí roj na stromě v prostoru 
dětského hřiště. Jednotka provedla 
za pomoci ochranného oděvu 
odstranění včelího roje.

• 26. 5. 2017 - Vlivem vysokých 
teplot jela jednotka zalít novou 
výsadbu zeleně do Anglického 
resortu.

• 28. 5. 2017 - Na žádost Myslivecké-
ho spolku vyjela jednotka doplnit 
vodu do přírodní nádrže, která 
slouží jako napájecí místo pro zvěř.

•  2. 6. 2017 - Jednotka po oznámení 
p. místostarosty obce Nelahozeves 
vyjela vozem VEA-UL1 v počtu 
1+1 do Mateřské školy v ulici  
Zagarolská 313, Nelahozeves, kde 
se na stromě v prostoru dětského 

hřiště nacházel včelí roj. Jednotka 
provedla za pomoci ochranného 
oděvu odstranění včelího roje.  
Po ukončení se jednotka vrátila 
zpět na základnu.

• 5. 6. 2017 - Jednotce byl KOPISem 
vyhlášen výjezd pro CAS 
25/3500/200-M2R na požár sklado-
vací haly v Kralupech. Před výjezdem 
byla jednotka odvolána zpět na 
základnu.

• 21. 8. 2017 - V rámci spolupráce 
s Mysliveckým sdružením byla 
jednotka požádána o pomoc. 
Jednalo se o kontrolu objektů 
v honitbě a likvidace hnízd  
s bodavým hmyzem.

• 9. 9. 2017 - Jednotka zajišťovala 
požární dozor na akci „Happening 
na starém mostě“.

Jan Gregor 
velitel JSDHO Nelahozeves
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Životní 
jubilea oslavili:
Květen 2017
• Zdeněk Kokoška

• Hana Hudáková

• Josef Špánik

• Jiřina Srpová

• Petr Schovanec

• Alexandr Gall

• Hana Králová

• Marie Razáková

• Josef Petráš

• Josef Vyhnal

• Jitka Sládková

Červen 2017
• Jiří Hájek

• Anna Tikovská

• Jiří Kochman

• Anna Fersterová

• Danuše Ušáková

Červenec 2017
• Danuše Jirků

• Eva Hlisnikowská

• Justina Peštová

• Marie Holá

• Jaroslav Klein

• Zdeněk Lhotský

• Irena Malá

• Pavel Zeman

Srpen 2017
• Miroslav Rulf

• Ondřej Kortiš

• Štefanie Fišerová

• Jan Račman

• Karel Paiskr

Všem jubilantům 
gratulujeme!

Život v obecní knihovně
V letošním roce jsme v knihovně připravili program nejen pro své čtenáře, 
ale i pro ostatní občany Nelahozevsi.

V březnu přijala pozvání na besedu 
paní Helena Voldánová, členka České 
genealogické a heraldické společnosti. 
Tématem této besedy byla gene-
alogie, pátrání po stopách rodiny 
a shánění podkladů pro tvorbu  
rodinných rodokmenů. Beseda měla 
velký úspěch, zúčastnilo se jí kolem 
30 posluchačů, někteří přijeli za paní 
Voldánovou i z jiných obcí.

 V dubnu jsme spolu se základní  
školou připravili program pro prvňáky 
a zapojili se tak do projektu „Už jsem 
čtenář- knížka pro prvňáčka“, který 
každoročně vyhlašuje SKIP ČR. Odmě-
nou za účast byla kniha pro každého 
prvňáka, letos od spisovatele Martina 
Šinkovského – Lapálie v Lapálii.

Během roku jsme v prostorách 
knihovny instalovali malé výstavky 
z knižního fondu k významným vý-
ročím našich i světových spisovatelů. 
Připomněli jsme si v únoru 30. výročí 
 úmrtí Bohumila Říhy, autora knih 
pro děti. V březnu jsme si připomněli 
Karla Čapka a Karla Poláčka, v květnu 
Ludmilu Vaňkovou. V červnu byla při-
pravena výstavka z díla české spisova-
telky Hany Hindrákové, hlavně pro ty, 
kteří její knihy neznají.

Paní Hana Hindráková byla pozvána 
na přednášku v září. Bohužel se na 
tento termín 26.9.2017 sešly dvě akce, 
přednáška se spisovatelkou pořádaná 
obcí, resp. knihovnou a zájezd, který 
pořádal klub seniorů. Na besedu  
nedorazil ze čtenářů a občanů nikdo 
a zůstaly jsme s Hanou Hindrákovou 
sami. Byla to velká škoda, přednáška 
na téma Keňa v románech byla velmi 
zajímavá, doplněná spoustou videí 
a osobních zážitků spisovatelky z cest 
do Keni, kde čerpá inspiraci pro své 
knihy.

Do budoucna by bylo dobré lépe  
koordinovat kulturní a jiné společenské 
akce v obci, tak aby se navzájem  
nekryly. Příprava těchto programů je 
časově náročná a vyžaduje i dost fi-
nančních prostředků a je velká škoda, 
když to takhle dopadne.

Co se týká knižního fondu, ten jsme 
navýšili v letošním roce nakoupením 
cca 150 nových titulů. Od naklada-
telství Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. 
jsme dostali darem další knihy v cel-
kové hodnotě 80 tisíc korun. Dvakrát 
ročně je obnovován i výměnný fond 
knih se Středočeské knihovny Kladno. 
Je tedy opravdu z čeho vybírat.

Chtěli bychom rozšířit služby  
čtenářům i o audioknihy, pokud 
o to bude ze strany čtenářů (poslu-
chačů) zájem.

V letošním roce jsme zavedli i možnost 
výpůjčky pomocí e-mailu nebo přímo 
z katalogu knih, který je přístupný ze 
stránek obce a následné vyzvednutí 
objednaných knih na obecním úřadě.

Pro naše starší a nepohyblivé čtenáře 
nabízíme také dopravu knih přímo ke 
čtenářům domů.

Sylva Veličová 
foto: FB knihovny
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Školní kuchyně od září vaří

Po dvouměsíční rekonstrukci se v pondělí 4. září otevřela zbrusu nová 
školní kuchyně a jídelna. Během letních prázdnin současně na budově  
vyrostla hrubá stavba druhého podlaží. To má být zprovozněno do konce roku.

Kuchyni se podařilo zkolaudovat  
skutečně na poslední chvíli - v pátek  
1. září, kdy také proběhlo první zku-
šební vaření. V pondělí 4. září šly  
sice děti ze základní školy po první 
vyučovací hodině domů, ale kuchyně 
již musela uvařit 80 obědů pro děti 
z mateřské školy.

Oproti tomu v sousedních Kralupech 
nad Vltavou důvod k oslavě neměli -  
rekonstrukce kuchyně v Základní 
škole Generála Klapálka se během 
prázdnin nestihla dokončit, takže děti 
dostaly v úterý po vyučování místo 
oběda obloženou housku a na středu 

ředitelka musela vyhlásit volno, což 
vyvolalo rozhořčení řady rodičů.

V Nelahozevsi naproti tomu proběhl 
začátek školního roku bez problémů - 
stavební firma MAKRA, která zvítězila 
 ve veřejné soutěži na rekonstrukci 
budovy, se po celé prázdniny držela 
napjatého harmonogramu. Nepatrně 
k tomu přispělo i červnové ředitelské 
volno, děti z Nelahozevsi měly oproti 
jiným školám o čtyři dny delší prázd-
niny. Podle starosty Josefa Kebrleho 
se ale vše stihlo zejména zásluhou 
nadstandardního úsilí vedení firmy 
i jejích zaměstnanců. „Znovu jsem  
zažil, jak to vypadá, když stavbu dělá 
někdo, komu na ní opravdu záleží,“ 
napsal starosta v den zahájení provozu 
a jmenovitě vyzdvihl nasazení majitele 
firmy Jiřího Kratochvíla a jeho syna 
Martina, který na stavbě pracoval 
jako stavbyvedoucí (oba žijí  
v Nelahozevsi).

Kuchyně se nyní pyšní zbrusu novým 
vybavením pro přípravu potravin. 
Mezi kuchyní a jídelnou jsou nová  
vydávací okénka s roletami, v budově 
bylo zprovozněno WC pro děti (dosud 
nefunkční), kuchařky mají k dispozici 
nový sklad potravin. V celém přízemí 
jsou osazena nová okna a dveře,  

jakož i nové podlahy a omítky.

Zatím chybí „pouze“ propojovací 
chodba z hlavní budovy, tu původní 
museli stavaři částečně zbourat a teď 
usilovně pracují na nové. Povede z ní 
i schodiště do druhého podlaží, v němž 
vzniknou tři nové učebny a přístře-
šek s venkovní učebnou. Tím by měl 
být dlouhodobě vyřešen akutní nedo-
statek prostor v hlavní budově. Hrubá 
stavba je hotová, nyní se pracuje na 
instalaci sítí. Celá stavba, která vzniká 
podle návrhu kralupského projektanta 
Jaroslava Kaňky, by měla být hotová 
do konce kalendářního roku.

Náklady na rekonstrukci budovy jídelny 
včetně přístavby činí zhruba 15 milionů 
korun. Třetinu této částky pokrývá 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 
zbytek financuje obec z vlastních  
prostředků, mimo jiné i díky příjmům 
z poplatků za ukládání odpadu na 
skládce, která se nachází na území 
obce.

Budova školní jídelny v Kralupské ulici 
byla postavena v 80. letech minulého 
století v rámci tzv. akce „Z“ - neplacené 
brigády místních obyvatel, formálně 
dobrovolné, ale v praxi částečně vy-
nucované tehdejším komunistickým 
režimem. Neodborně provedená 
a dlouhá desetiletí neudržovaná  
stavba si před započetím současné 
rekonstrukce vyžádala rozsáhlé sa-
nační práce, aby nové podlaží vůbec 
unesla.

Miloš Mojžiš 
text a foto převzaty z nela.cz

nela.cz
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Ve vilách bude kanalizace hotová do konce roku, 
začaly přípravy pro Zagarolskou a Pod Strání

V letošním roce chce obec dokončit kanalizaci v ulicích 
Vltavská, Zahradní, Příčná a Nová. Obec má konečně 
v rukou stavební povolení a vybraného dodavatele. 
Práce budou zahájeny ještě během léta a skončit mají 
v závěru roku.

Lidé čekali osm let
Po osmi letech od dokončení páteřního řadu v severní  
části Nelahozevsi se tak obyvatelé čtyř ulic, označovaných 
souhrnně Ve vilách, konečně dočkají jeho zprovoznění. 
Obec vybuduje k nemovitostem přípojky a čerpadla.  
Vlastníci domů budou muset na svůj náklad postavit pouze 
krátký gravitační úsek od domu k čerpadlu, které bude ve 
většině případů umístěno přímo u domu. Na celou realizaci 
má vítězná firma LT-BAU čtyři měsíce, práce vyjdou obec 
na sedm milionů korun.

S ústeckou firmou LT-BAU naše obec spolupracuje dlouho-
době – v minulosti firma provedla například rekonstrukci 
hradební štoly (vyústění dešťové kanalizace do Vltavy) 
a další menší projekty. Zakázku na dostavbu kanalizace 
získala LT-BAU přesto, že její nabídka byla téměř o 1,5 mi-
lionu korun dražší než jiné dvě nabídky. Ty ale výběrová 
komise nakonec vyřadila, neboť vyšlo najevo, že příslušní 
uchazeči chtěli pro část domovních čerpacích jímek použít 
 jiný, výrazně levnější materiál, než který byl předepsán 
projektovou dokumentací.

Páteřní kanalizaci vybudovala obec již v roce 2009 ještě za 
starosty Jaroslava Otáska. Chybělo však dokončit krátké 
napojení do čističky odpadních vod v Zagarolské ulici 
a samotné přípojky. Na ty už nezbyly peníze. Teď si může 
obec dovolit kanalizaci dokončit mimo jiné i díky příjmům 

ze skládky, která se od roku 2015 nachází na území obce 
a přináší do obecní pokladny miliony korun ročně navíc.

Dopojku v Zagarolské dokončila obec letos na jaře. Chy-
bějících pár desítek metrů u Miřejovického mostu položila 
za půl milionu korun taktéž firma LT-BAU (zvítězila v samo-
statné menší soutěži). Pokládka byla velmi rychlá, což je 
jednou z hlavních výhod tlakové kanalizace – potrubí může 
být úzké a nemusí se pokládat příliš hluboko do země.

Podepsali téměř všichni
Někteří obyvatelé se zpočátku zdráhali ke kanalizaci při-
pojit. Zaznívaly výhrady k technickému řešení ve formě 
tlakového čerpadla i k jeho umístění, či právnímu zajištění 
situace, kdy vlastníkem čerpadla bude obec, ale čerpadlo 
bude umístěno na pozemku vlastníka nemovitosti.  
Dalšími jednáními se ale nakonec podařilo většinu spor-
ných bodů odstranit a příslušné smlouvy upravit do znění, 
v němž je podepsala drtivá většina obyvatel. Několik vlast-
níků se připojit odmítlo, ty pak obec z projektu vyřadila. 
Podle starosty tím příslušní vlastníci udělali hrubou chybu. 
 “Mohou se samozřejmě připojit později, ale už za své pe-
níze,” upozorňuje Josef Kebrle. Náklady na připojení jedné 
nemovitosti činí zhruba 100 tisíc korun, občané se však 
dle rozhodnutí zastupitelstva budou finančně podílet jen 

symbolickou částkou 5 000 Kč. Zastupitelstvo původně 
schválilo spoluúčast ve výši 10 000 Kč, pod tlakem místních 
obyvatel se však o tři měsíce později na návrh zastupitele 
Pavla Matouška hlasovalo znovu. Snížení spoluúčasti tehdy 
prošlo díky změně názoru Václava Tureckého a Františka 
Šimka.

Starosta také znovu varoval, že u nemovitostí, které nebudou 
ke kanalizaci připojeny, hodlá kontrolovat, zda se jejich 
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majitelé zbavují splašků zákonným způsobem. Důkazní 
břemeno v tomto případě leží na příslušném vlastníkovi 
nemovitosti, za nezákonný způsob odvádění splašků hrozí 
pokuta od vodoprávního úřadu až 50 tisíc korun.

Stočné asi 100 korun měsíčně na 
osobu
Přesná cena budoucího stočného zatím není známa.  
Současná cena vypočítaná vlastníkem čističky činí 37 Kč 
za každý krychlový metr splašek přivedených do čističky. 
Bude-li stočné stanoveno paušálem podle počtu obyvatel 
příslušného domu, náklady na stočné by se tak pohybovaly 
zhruba kolem 100 Kč za osobu měsíčně. Cena je regulo-
vaná, provozovatel čističky si do ní může zakalkulovat jen 
oprávněné náklady a přiměřený zisk. Zda podmínky regulace 
dodržel, kontrolují finanční úřady. Současným majitelem 
čističky je firma NESALUKA, které patří celý areál PTZ. Firma 
nedávno už poněkolikáté změnila majitele. Jejím nejno-
vějším vlastníkem je dvaatřicetiletý Jaroslav Obdržálek 
z Uherského Hradiště, který se dle svého profilu na sociální 
síti LinkedIn živí jako prodejce pojištění pohledávek.

Ve specifické situaci se ocitli majitelé sedmi nemovitostí 
v ulici Nová. V této ulici totiž kanalizační řad postavila sou-
sední obec Nová Ves, aby do něj mohla připojit sousední 
Miřejovice. Z Nové ulice se pak potrubí napojuje na původní 
 řad postavený firmou POHL cz v roce 2009. Krátký úsek 
nechala vybudovat Nová Ves letos, a to formou ražení – 
nebylo tedy nutné ulici rozkopávat. Přípojky k nemovitostem 
 

v Nové ulici ale postaví Nelahozeves a celý systém tak 
bude mít v této části dva různé vlastníky. Komu budou 
majitelé platit za stočné, zatím není jasné.

Kdo je další na řadě?
Hned po Vltavské, Zahradní, Příčné a Nové ulici by měla 
přijít na řadu Nádražní. Je pravděpodobné, že kanalizace 
zde bude dobudována ještě v průběhu roku 2018, odha-
dované náklady činí cca 1,5 milionu korun.

Vodohospodář Martin Jakoubek již mezitím začal na základě 
vítězství ve veřejné soutěži projektovat kanalizaci pro ulice 
Zagarolská, Pod Strání, Velvarská a Lososnice, včetně při-
lehlých bočních ulic. Výstavba kanalizace v Zagarolské by 
zároveň umožnila napojení celého systému na čističku na 
Strachově, čímž by se obec zbavila závislosti na firmě NE-
SALUKA. Možnost paralelního napojení na obě čističky je 
součástí zadání projektu. “Narušilo by se tím monopolní 
postavení a současně by byla k dispozici záloha pro případ 
havárie,” uvedl starosta.

Pro kanalizaci v Zagarolské už má obec vypracován i projekt 
z roku 2009, ten však už dnes nesplňuje potřebné projek-
tové standardy. Nový projekt, který obec přijde na jeden 
milion korun, již začal vznikat – občané příslušných 256 
nemovitostí ze čtrnácti ulic o celkové délce přes šest  
kilometrů dostali v nedávné době do schránek pozvánku 
na úvodní setkání (pondělí 24. července od 17 hodin ve 
volnočasovém centru), kde budou mít možnost prodisku-
tovat s projektanty umístění čerpacích jímek a trasování 
potrubí od svých domů do hlavního řadu budoucí tlakové 
kanalizace.

Kdy se v těchto dalších ulicích kopne do země, je ale zatím 
ve hvězdách. Na dostavbu kanalizace totiž momentálně 
nejsou k dispozici vhodné dotační tituly. Obec by si díky 
příjmům ze skládky sice mohla dovolit nákladnou stavbu 
(současný odhad činí cca 60 milionů korun) financovat ze 
svého, starosta to ale odmítá. “Stavět to bez dotace by ne-
bylo chování dobrého hospodáře. Dotace jsou vypisovány 
průběžně a musí se to zkoušet.”

Miloš Mojžiš 
text a foto převzaty z nela.cz

nela.cz
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Odpady
od 1.1.2018 nově
V roce 2017 prochází nakládání s odpady postupnou 
evolucí. Prvním krokem bylo vypovězení platné smlouvy 
společností A.S.A. po pouhých 6 měsících fungování. 
 Bylo jasné, že A.S.A. bude zdražovat. V této situaci 
jsme vypsali takové výběrové řízení, které nacenilo 
služby svozové společnosti tzv. „za výsyp“, abychom 
rostoucím nákladům mohli alespoň nějak čelit. Vysou-
těžit dodavatele se povedlo až v druhém kole. Důvo-
dem může být monopolní postavení společnosti FCC, 
které téměř neumožňuje soutěž dodavatelů. Této  
hypotéze odpovídá i prudký nárůst cen.

Nová vyhláška
Od 1. 1. 2018 bude tedy platit v obci Nelahozeves nová 

„Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.22017, kterou 
se stanoví poplatek za komunální odpad. Občané již nebu-
dou platit „za osobu“ ale „za nádobu“. Poplatníkem je nově 
vlastník nemovitosti. Za týdenní vývoz jedné běžné popel-
nice zaplatí nově vlastník nemovitosti 1 500 Kč. Když si ale 
nechá vyvážet popelnici jen jednou za dva týdny, poplatek 
bude poloviční. Na počtu lidí, kteří v domě trvale žijí, již 
nebude záležet. Cena je tedy i nadále dotována z běžného 
rozpočtu obce. Většina lidí by tak měla na poplatku ušetřit, 
více zaplatí jen lidé, kteří bydlí v domě sami. Obec bude 
poskytovat finanční úlevu osamělým seniorům, pokud  
prokáží, že jejich jediným příjmem je starobní důchod, 
který nedosahuje čtyřnásobku životního minima.

Označení nádob elektronicky – 
přesná fakturace
Ve smlouvě se společností FCC je, že FCC bude fakturovat 
přesný počet výsypů. Toto bude technicky umožněno tím, 
že nádoby budou označeny RFID čipy. O čipování byli  

občané již informováni letákem do schránek – začne ve 
středu 27. 9. 2017. Svozové auto pak před samotným výsy-
pem ověří platnost čipu a zaeviduje výsyp, který pak FCC 
bude fakturovat obci. Čipy tak vlastně fungují jako elek-
tronická známka.

FCC nyní Nelahozevsi fakturuje 
tyto ceny:
 cena s DPH 
Nádoba  za jeden výsyp od FCC

Komunální odpad nádoba 110 l ............. 36,57
Komunální odpad nádoba 240 l ............. 53,47
BIO odpad nádoba 120 l........................... 30,25
BIO odpad nádoba 240 l........................... 45,54

Nádoba Frekvence svozu: Poplatek 
za rok/Kč

Tarifní složka Komunál

1 x 120l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

1 500

2 x 120 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

3 000

1 x 240 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

2 250

2 x 240 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

4 500

1 x 1100 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

9 000

2 x 1100 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

18 000

1 x 120 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× za 2 týdny

750

1 x 240 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× za 2 týdny

1 125

1 x 1100 l Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× za 2 týdny

4 500

Tarifní složka BIO
Společný 
kontejner

V otvíracích hodinách  –

1 x 120 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

550

1 x 240 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

850

2 x 240 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

1 700

3 x 240 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× týdně

2 550

1 x 120 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× za 2 týdny

250

1 x 240 l BIO Pravidelné vyvážení odpadů 
svoz 1× za 2 týdny

425
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Bonusy – finalizujeme – čeká na 
schválení v zastupitelstvu
Tento zavedený systém evidence výsypů poté umožní, aby 
se občané, kteří o to budou mít zájem, účastnili motivačního 
systému na podporu třídění odpadů. Ten bude založen na 
tom, že pokud někdo důsledně třídí odpad, má méně  
komunálního odpadu.

Majitel nemovitosti uzavře s obcí smlouvu o podpoře třídění 
odpadu. Na základě této smlouvy začneme evidovat jeho 

„konto ušetřených výsypů“. Za každý objednaný neusku-
tečněný výsyp náleží bonus. Na konci roku vyhodnotíme 
a při platbě za odpady za další rok zúčtujeme vyplacený 
bonus. Bonusový systém tak umožní například to, aby si 
občan zaplatil svoz každý týden (a měl tak pohodlí svozu 
kdy je potřeba) a zároveň ušetřil pokud vyprodukuje  
odpadu méně a potřebuje svoz méně často. Tento bonu-

sový systém bude samozřejmě možné spustit až poté,  
co se v praxi plně potvrdí funkčnost systému na elektro-
nickou evidenci výsypů.

Josef Kebrle 
starosta obce

Bonusy jsou do zastupitelstva 
navrhovány v této výši
Nádoba Bonus / Kč

Komunální odpad nádoba 110 l ................. 25,-
Komunální odpad nádoba 240 l ................. 36,-
BIO odpad nádoba 120 l............................... 13,-
BIO odpad nádoba 240 l............................... 20,-

Události v Nelahozevsi a okolí
Říjen

pá a so 20. a 21. října
VOLBY do Poslanecké 
sněmovny ČR

so 28. října od 17 hod
„Galerie Na konci světa“ v parku 
Veltrusy (nedaleko Červeného 
mlýna)
Strašidelná stezka
Zveme malé i velké na 2. ročník 
naší strašidelné stezky, která 
se v loni setkala s ohromným 
úspěchem u dětí i dospělých. 
Na akci dorazte včas. V 17 hodin 
se začíná. Pro děti bude kromě 
odměny (pokladu) připraveno 
i pohoštění, které dostanou od 
nás zdarma. Pro dospělé bude 
v našem občerstvení připraven 
výborný svařák, grog. A vy, co 
k nám chodíte pravidelně, víte, 
že kávu máme také moc dobrou.

Po akci budeme opékat buřty 
a zahrajeme si na kytaru. Vstupné 
se zde žádné neplatí! Touto akcí 
se zároveň rozloučíme se sezó-
nou. Moc se na vás těšíme 

Johanka a spol.

       „    „Strašidelná stezka“ - 2.ročník 

       „    Galerie na konci světa

Listopad
so 11. listopadu v podvečer
Veltrusy
Lampionový průvod

so 11. listopadu od19 hod
Kulturní dům
Svatomartinská zábava s dob-
rým vínem, jídlem a hudbou. 
Vstupné: 100 Kč, 190 Kč (se svato-
martinskou husou)

st 22. listopadu od 16 hod
Volnočasové centrum
Beseda s televizní moderátor-
kou a spisovatelkou pí. M. For-
máčkovou. Vzpomínat se bude 
na pana Marvana, p. Hlinomaze, 
p. Satinského a p. Wimmra. Pro 
nečleny KS vstupné 50Kč

víkend 25. a 26. listopadu 
od 9 do 17 hod
Zámek Nelahozeves
Adventní slavnosti - tradiční 
akce, o které se více dozvíte 
v pozvánce

Prosinec
so 16. prosince od 16 hod
Kulturní dům
Koncert Radka Žaluda (klávesy 
a zpěv), nevidomého zpěváka 
známého z TV pořadu Šlágr. 

Vstupné pro seniory 50Kč,  
pro ostatní 100Kč. Občerstvení 
zajištěno.

Informace o vánočních akcích 
budou upřesněny v dalším 
čísle, které vyjde cca začátkem 
prosince.

TIP: 
Advent na zámku Veltrusy
Než přijdou Vánoce, můžete si 
vybrat z bohatého adventního 
programu. Ve vyzdobeném zám-
ku vás seznámíme se šlechtic-
kými vánočními zvyky nebo se 
způsoby stolování, v infocentru 
pak najdete adventně laděnou 
výstavu. Během víkendů se mů-
žete těšit na adventní tvoření, 
divadelní představení nebo živý 
betlém.

25. listopadu
 Adventní tvoření

2. prosince
Mikulášská pohádka s nadílkou

9. prosince
Vánoční koncert

17. prosince
Živý betlém a vánoční pohádka

https://www.facebook.com/events/490252578015657/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/GalerieNaKoncisvetaprirodadetemzs/
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Dvořákovi fanoušci si přišli na své
První poprázdninový víkend v Nelahozevsi byl velmi nabitý. Kdo by chtěl 
stihnout všechno, měl volné v podstatě pouze sobotní dopoledne. Nikdo 
takový se nakonec nenašel, kulturní fanoušci si z bohaté nabídky zejména 
hudebních akcí vybírali podle chuti. Vedle Happeningu na starém mostě 
se o program postarala zejména 66. Dvořákova Nelahozeves.

Připomínku 176. výročí narození  
našeho slavného rodáka odstartoval 
koncert barytonisty Romana Janála 
v Rytířském sále zámku Nelahozeves. 
Několik desítek hudebních fanoušků 
se nechalo okouzlit působivým proje-
vem předního pěvce, sólisty Národního 
divadla a držitele prestižních hudeb-
ních cen Thálie. Romana Janála  
doprovodil na klavír Karel Košárek.  
Na programu byly melodie Vítězslava 
Nováka, Johannese Brahmse, Karla 
Bendla a samozřejmě Antonína Dvo-
řáka, z jehož díla zaznělo všech sedm 
vět Cigánských melodií, které patří  
k vrcholům skladatelovy písňové 
tvorby.

Hlavní akt u sochy Antonína Dvořáka 
v parku se tradičně odehrál o neděl-
ním dopoledni. Kytici zde položil sta-
rosta Nelahozevsi Josef Kebrle, jakož 
i zástupci Společnosti Antonína Dvo-
řáka. S krátkým projevem kromě sta-
rosty vystoupila zástupkyně kulturní 
komise obce Kateřina Bryndová 
a americký muzikolog David Beve-
ridge, který od roku 1993 žije v Česku 

- aby lépe porozuměl Dvořákovu dílu, 
naučil se česky. Do skladatelovy  

rodné vsi jezdí Beveridge pravidelně.

Několik desítek obdivovatelů Dvořá-
kova díla se poté přesunulo do blízkého 
památníku. Tradičnímu matiné 
předcházelo vystoupení Veroniky  
Vejvodové, ředitelky a kurátorky  
Muzea Antonína Dvořáka a spoluau-
torky letos vydané knihy o Dvořákovi  
s názvem Nejraději mne tituloval in-
diánem. Americké vzpomínky na Anto-
nína Dvořáka. Publikace je postavena 
na vzpomínkách Josefa Jana Kovaříka 
(1870–1951), který byl Dvořákovým 
přítelem a spolupracovníkem. Název 
knihy odkazuje na oslovení, které 
vůči Kovaříkovi používal sám Dvořák, 
ať už ve významu láskyplném nebo 
naopak v rozčilení.

Následný koncert nabídl tři skladby či 
jejich části, které Dvořák napsal  
během svého pobytu v Americe: svě-
ží a veselou sonatinu pro housle a klavír, 
pohodový a radostný smyčcový kvar-
tet (s přívlastkem „americký“, odka-
zujícím na četné prvky typické pro 
původní černošskou a indiíánskou 
hudbu), a konečně neobyčejně origi-
nální a strhující smyčcový kvintet č. 3. 
Komorní skladby si návštěvníci kon-
certu vyslechli v podání sedmice  
členů Akademie komorní hudby -  
Matouše Pěrušky (housle), Marka  
Kozáka (klavír), Evy Jamníkové (housle), 
Jana Melichara (viola), Tomáše Jamníka 
(violoncello), Elišky Kukalové (housle) 
a Anežky Ferencové (viola).

Matiné navštívilo i několik malých 

diváků, speciálně pro ně byl ale určen 
zejména odpolední program na blíz-
kém zámku. V rámci dětské hudební 
dílny pod názvem Nezdvořák Dvořák 
se děti mohly seznámit s naším rodá-
kem formou komiksu pod odborným 
vedením.

Připomínku Dvořákových narozenin 
završila bohoslužba v kostele sv. Ond-
řeje, věnovaná třem významným  
hudebním osobnostem a propagáto-
rům Dvořákova díla, kteří nás v letoš-
ním roce opustili. V dubnu zemřel  
Vojen Očenášek, předseda kralupské-
ho Kruhu přátel hudby. O měsíc poz-
ději nás navždy opustil Antonín Dvo-
řák III., vnuk slavného skladatele, 
který - ač sám nebyl muzikant - po 
desítky let pečoval o dědečkův odkaz, 
a mimo jiné po sobě zanechal i další 
dva Dvořákovy následovníky - syna 
a vnuka, kteří oba též nesou jméno 
Antonín. O několik dnů později zemřel 
dirigent Jiří Bělohlávek. Mezi jeho 
nejvýznamnější počiny ve vztahu 
k Dvořákovi patří nahrávka všech de-
víti symfonií, které Bělohlávek nahrál 
s Českou filharmonií před třemi lety.

Miloš Mojžiš 
text převzat z nela.cz 

Foto: Jonáš Hurtík, Miloš Mojžiš

Za podpory  Mero ČR, a. s.

nela.cz
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Potřetí jsme se sešli na starém mostě
Happening na starém mostě v roce 2015 působil jako zjevení. Hned mi 
bylo jasné, že taková akce tady chyběla a má velký potenciál. Téměř jsem 
blahořečila tomu, kdo přišel s nápadem setkání na mostě uspořádat. O tom 
ostatně vypovídá i návštěvnost prvního ročníku. Na starý most zavítalo 
několik set lidí všech věkových kategorií. Mohli jste tu potkat celou řadu 
svých známých, které běžně nepotkáváte, což je přidanou hodnotou této 
akce.

Bohužel stánkaři se na nezavedenou 
akci moc nehrnuli a ti, kdo dorazili, ještě 
 před setměním hlásili vyprodáno – 
došlo jídlo, došlo pivo, ale lidi zůstali až 
do konce. Hudební i dramatický pro-

gram na obou pódiích si svoje diváky 
vždycky našel – od rozdováděných 
dětí po relaxující seniory. Celá akce 
měla sousedskou a velmi příjemnou 
atmosféru a i přes výše popsané  
komplikace se velice vydařila. Do karet 
hrálo i počasí, stejně tak jako na dalších 
pokračováních Happeningu na starém 
mostě.

Pořadatelé z Veltrus i Nelahozevsi 
vychytali mouchy prvního ročníku 
a stánkaři se přestali obáva. Ti, kdo 
dorazili, se na další rok lépe připravili. 
Na druhý veltrusko-nelahozeveský 
Happening přišli nejen místní, ale 
i lidé z okolí. A jaký byl třetí ročník?

Návštěvnost se každým rokem zvyšuje…
Po starém mostě jsem jela na kole lehce po 9. hodině ráno z nelahozeveské na 
veltruskou stranu. Bylo vidět, že se pořadatelé činí. Na obou stranách už začala 
růst obě pódia a zátarasy, i na mostě už stál stánek.

O několik hodin později, po půl páté odpoledne, se z veltruské strany na  
nelahozeveskou téměř nedalo s kolem ani projít, jak byl most plný. Návštěvníci  
v hojném počtu zabrali zbylou plochu mostu, kde nestály stánky. Zahrádka  
patřící k restauraci U Libuše byla zcela natřískaná.

Trochu mě štvalo, že jsem to nevzala po novém mostě a zvědavost mě zavedla 
hned na most starý. Zároveň jsem byla ráda, že Happening přilákal tolik lidí 
a předpověď počasí, která ve čtvrtek i pátek slibovala déšť na sobotní odpoledne, 
se nevyplnila a pršet začalo až v noci.

Nabídka byla růz-
norodá a stánkaři 
byli dobře zásobeni
Co se stánků týče, mám subjektivní 
pocit, že jich bylo o něco méně, než 
na druhém ročníku. Soudím dle pro-
luky, která byla zhruba v polovině 
mostu, na kterém nechyběly stánky 
místních spolků a institucí.

Členky Klubu ručních prací na začátku 
starého mostu prodávaly vlastní vý-
tvory – od korálkových a háčkovaných 
náušnic až po pestrobarevné kabelky. 
Svůj um na mostě prezentovalo i mi-
řejovické krejčovské Studio 99 Dany 
Burianové a Heleny Špačkové.

Na starém mostě nesmělo chybět RC 
Havránek se sbírkou Pečeme pro parčík 
a řada pedagogů ze ZŠ Veltrusy i s al-
manachy, které vznikly k 60. výročí  
založení školy.
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Na Happeningu se představila i šicí 
a keramická dílna Chic.ke.pa, která 
je součástí Farní charity Kralupy nad 
Vltavou. Jako svůj další projekt Farní 
charita představila i Naše děti v Kongu.

Svůj stánek s výrobky tu měla Perní-
Káča z Velvar nebo Kateřina Rebeka 
(roz. Skalická), která pochází z Veltrus 
a je vnučkou paní Lídy Čapkové.  
Nechyběl tu ani stánek s kvalitním 
medem od včelaře a dalšími medo-
vými výrobky jako jsou mýdla nebo 
šampony.

„Přišlo mi, že těch stánků tam bylo 
méně, než na minulém ročníku. Chy-
bělo mi tam více stánků s drobnostmi 

jako jsou náušnice, minerální kameny 
nebo polštářky plněné bylinkami,“  
prozradila návštěvnice Bára.

Děti se mohly vyřádit s velkým bubli-
fukem v polovině mostu, ale taky tan-
čily a blbly i před pódiem. Na happe-
ningu nechyběly ani malířky obličejů, 
poníci na zahradě vedle restaurace 
U Libuše a také tvůrčí dílny.  

„Výtvarnou dílnu pro děti si připravila 
a svoje obrázky vystavila paní Schnei-
derová, která bydlí vedle volnočasového 
centra a na Happeningu účinkovala  
poprvé,” uvedla Hana Hurtíková  
z nelahozeveské kulturní komise,  
která spolupořádá Happening.

Pivo teklo proudem

Co se nabídky občerstvení týče,  
návštěvníci třetího Happeningu si 
rozhodně nemohli stěžovat na na-
bídku piva. Na starý most v sobotu 
dorazili pivovarníci z Podřipského pi-
vovaru (Ctiněves), Pivovaru Hostivar 
(Praha – Hostivař), Pivovaru Kapitán 
(Děčín) a Pivovaru Knajzl (Brňany) 
 a také stánek s dvanácti pípami, kde 
jste mimo jiné mohli ochutnat meruň-
kové pivo. Pivovary nabízely ležáky,  
vícestupňová piva i speciály ALE 
nebo IPA. Svůj stánek s klobásami, 
párky a pivem tu měly i Svijany.  
Burčák na Happeningu samozřejmě 

nemohl také chybět. „Burčák na mos-
tě již potřetí nabízela dvě kralupská 
vinařství - Vinotéka Luboše Pagáče 
a Vinařství Za Stavením,” dodala paní 
Hurtíková.

Na své si přišli i milovníci kávy. „Káva 
mi chutnala. Dokonce jsem u stánku 
s kávou ochutnal i čaj z kávových zrn. 
Měl zajímavou chuť a opravdu chutnal 
jako čaj,“ prozradil návštěvník Jirka 
a dodal: „Stánkaři letos nepodcenili po-
čet návštěvníků a měli dostatek zásob. 
Myslím, že celková nabídka byla dosta-
tečně pestrá.“

Úspěch měl stánek s čokoládovými 
dorty, které byly až na jeden druh – 
mramorový dort z klasické a bílé čo-
kolády - beznadějně vyprodané už 
před šestou večer. Lidé si na Happe-
ningu mohli kromě jídla z restaurace 
U Libuše zakoupit třeba pizzu z pece, 
různé druhy masa, tyčinky, palačinky, 
čerstvé ovoce do kelímku nebo plac-
ky s nezapamatovatelným názvem 

(chačapuri), které byly plněné masem 
nebo sýrem. „Ty placky byly vynikající,“ 
pochvaluje si Jirka.

Cestou po mostě jsem zaslechla dialog  
dvou návštěvnic, které se bavily 
o tom, že je na mostě málo stánků 
s jídlem. A u těch, které tam byly, se 
tvořily fronty - večer zejména u svi-
janského stánku na párky a klobásy, 
které pivařům chutnají k oblíbenému 
moku zkrátka mnohem víc, než pizza 
nebo čokoládový dort :-)

„Pivo a burčák bylo dobré. Jen tam 
mohlo být víc jídla. Nějaké maso, ham-
burgery a podobně,“ myslí si  
návštěvnice Tereza, která si třetí ročník 
Happening naplno užila. Naopak by 
klidně ubrala stánky s oblečením.

Mně osobně k dobrému pivu velice 
chyběly burgery z Líbeznic, které byly 
na minulých ročnících. Bohužel ve 
stejný den se v Líbeznicích pořádalo 
posvícení, takže kýžený stánek působil 
tam. Tak snad příště pořadatelé pozvou 
třeba někoho z Kralup. Například na 
letošních Dnech Kralup burgerů bylo 
dostatek, možná i nadbytek.

(Kdo chtěl burger, mohl jít pěšky do Kralup 
cestou podél řeky a vidět nasvícený zámek 
Nelahozeves a nasvícený starý most z dálky. 
Ve tmě to byla trochu stezka odvahy, ale 
stálo to za to! Člověk vystřízlivěl a udělal 
něco dobrého pro sebe. Zpátky do Nela-
hozevsi jel vlak každou hodinu.)

Kulturní nabídka 
byla opět multižán-
rová
Na pódiích zazněla klasická hudba, 
muzikál, pop, folk, jazz, rock i fúze 
drum&bassu a dub stepu. Na obou 
stranách mostu se představili inter-
preti, které jsme na Happeningu ještě 
neslyšeli.
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• Veltrusy: Playground English 
(Kralupy), Terezie Palková,  
Ondřej Galuška (Praha),  
písničkář Václav Koubek,  
Budoár staré dámy (Brno)

• Nelahozeves: Petr Ovsenák 
a Kanum (Kralupy), Felix Slo-
váček jr. a Musica Lucis Praga, 
DcRadio (Děčín), GotHigh (Kra-
lupy), Masto Crew (Kralupy)

Na Happeningu se představili i osvěd-
čení hudebníci a zpěváci jako je Marké-
ta Wagnerová, Markéta Aptová s jejím 
Vocal bandem a Petr Kroutil se svým 
novým big bandem, který se jmenuje 
Original Vintage Orchestra.

Na obou stranách se mostu se hrálo 
také divadlo – pohádka Malý člověk 
jménem Ngali - podání DS Scény  
Kralupy a hra Sísa Kyselá v podání 
Dramaťáku DS Scény, kde působí  
i několik dětí z Nelahozevsi.

Organizace má 
svá úskalí
Velkým problémem organizátorů je 
nedostatek pomocných sil: „Na dob-

rovolnické činnosti je velmi těžké  
sehnat lidi a na obou stranách s tím 
bojujeme,” uvádí Eliška Brázdová  
z nelahozeveské kulturní komise.

Mnozí se možná divili, že v areálu PTZ 
zeje prázdnotou a zarůstá plevelem 
parkoviště pro osobní auta, zatímco 
po obou stranách silnice v Nelahozevsi 
jich bylo naopak spoustu zaparkova-
ných. “Parkoviště jsme zajištěné měli. 
Bylo odemčené, ale bylo to málo 
zpropagované. To snad příště zvlád-
neme,” upřesnila Eliška Brázdová.

„Myslím si, že organizace Happeningu 
žádná další úskalí nemá. Všichni nám 
vyjdou vstříc a spolupráce s veltruskými 
je skvělá,” pochvaluje si paní Brázdová.

Do třetice všeho 
dobrého?
Vzhled starého mostu se při Happe-
ningu oproti předchozím ročníkům 
změnil. „Líbilo se mi originálně řešené 
osvětlení (balóny se znakem Veltrus 
a Nelahozevsi a reklamou pozn. red.),“ 
poznamenal Jirka. Pořadatelé i stán-
kaři na druhou stranu měli problém 
s elektřinou.

Třetí Happening na starém mostě 
měl vysokou návštěvnost. Otázkou 
je, zdali stačí kapacita starého mostu, 
pokud počet návštěvníků bude růst i 
nadále. Atmosféra se v průběhu dne 
proměňovala, ale po 22. hodině se mi 
líbila nejvíce. Kolem 17. hodiny byl 
most téměř neprůchozí. Ještě ve 20 
hodin večer byl most i jeho okolí dost 
zaplněn. Po 22. hodině na starém 
mostě zbylo pár stánků s občerstve-
ním a lidé se veselili u pódií na okraji. 
Na krásně osvíceném starém mostě 
jsem potkala několik chodců, pár 
hloučků, u jednoho stánku si  
vesele prozpěvovala parta veselých 
lidí s kytarou. To mělo atmosféru.

I přes drobnou kritiku (sto lidí, sto 
chutí) si myslím, že by Happening 
měl pokračovat, protože to má svůj 
smysl. Hovoří o tom vysoká návštěv-
nost i přes celou řadu konkurenčních 
akcí v okolí. Potkám tam lidi, která 
jsem dlouho neviděla. Je to ideální 
prostor pro propagaci místních spolků 
a snad žádná z akcí, kterou pořádala 
obec sama, nepřilákala tolik lidí jako 
Happening na starém mostě.

Neděle 10. září v 9:20. Poprchává,  
silnice je mokrá a nebe zatažené.  
Na obou stranách starého mostu jsou 
lidé, kteří rozebírají pódia. Happening 
na starém mostě 2017 je definitivně 
u konce. Tak snad zase za rok.

Soňa Brunnerová, redaktorka 
foto: Miloš Mojžiš
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Exotika a lyžování 
2017/2018
• Zájezdy do exotiky charterovým letem i na pravidelných linkách 

ZANZIBAR, KEŇA, KUBA, DOMINIKÁNA, MAURICIUS a další

• Lyžařské pobyty v Čechách i zahraničí, adventní zájezdy, 
poznávačky, eurovíkendy, lázně

• Obchodní zastoupení - ck. Fischer, Blue Style, Čedok, Firotour, 
Neckermann, Nev-Dama a další

Lenka Malíková, Jungmannova 89 (vedle pekařství „U Hrdinů“),  
27801 Kralupy n. Vlt.

Tel: 326 550 480, 604 608 767, kralupy@eximtours.cz, info@abaca.cz

   www.abaca.cz

https://www.facebook.com/Sobka-223659687999332/
mailto:kralupy@eximtours.cz
mailto:info@abaca.cz
www.abaca.cz


Adventní 
slavnosti 
25.–26. 11.

 Tato dvoudenní akce je určena 
návštěvníkům všech věkových 
kategorií, zejména pak rodinám 

s dětmi.

·
 Nejmladší z nich se mohou opět 
těšit na kejklíře, divadla a oblíbené 

řemeslné dílny.

·
Pro děti i dospělé jsou připraveny 

koncerty v Rytířském sále.  
I v zámeckém sklepení bude  

veselo.

·
 Své umění představí na 100 
řemeslníků. Pro svůj nákup si 

tedy budete moci vybrat z mnoha 
tradičních rukodělných výrobků, 
mezi nimiž nebudou chybět dře-
věné a textilní hračky, šperky, ori-
ginální oděvy a módní doplňky, 

vánoční ozdoby, adventní věnce, 
jmelí, keramika, medovina a také 

vánoční cukroví.

·
 Kromě stánků zde budou jesličky 

s živými zvířátky.

·
 Nenechte si ujít prohlídku 

 zámecké expozice, kterou Vám 
představí naši průvodci 
v dobových kostýmech.

·
 Občerstvení bude převážně zajiš-
těno zámeckým cateringem. Těšit 

se můžete jak na lobkowiczké pivo, 
tak i na prodej a ochutnávky vín 

z Lobkowiczkého zámeckého  
vinařství Roudnice nad Labem.

 Informace a rezervace dopro-
vodného programu nutná na  

telefonu 315 709 111.

 

Pinká celá rodina - 41. ročník
V neděli 10. září se opět konal v tělocvičně TJ Dynamo Nelahozeves tradiční 
 turnaj dvoučlenných družstev ve stolním tenisu. Za stoly soupeřilo ve 
čtyřhrách i dvouhrách 14 družstev ve dvou věkových kategoriích. Přijeli 
hráči ze Všetat, Liběchova, Kralup, Slatiny a nejvíce bylo hráčů domácích.

Diváci zhlédli mnoho vyrovnaných 
zápasů skvělé úrovně, zvlášť ve starší 
kategorii, kdy mladší hráč

z družstva byl ve věku 12-15 let. 
V mladší kategorii pak soutěžili žáci 
do 12 let, ani ti nezůstali se svými vý-
kony za staršími pozadu. Věk starších 
hráčů z dvojice nebyl omezen, takže 
se na turnaji setkal nejstarší hráč  
Jaroslav Schonfelder - 69 let- s nejmlad-
ším Adamem Holleinem ve věku 9 let.

Na čtyři nejlepší z každé kategorie pak 
čekaly diplomy a hodnotné ceny, vět-
šinou potřeby pro stolní tenis. Všichni 
účastníci si dobře zahráli a už se těší  
na další ročník.

 Poděkování za uspořádání turnaje 
patří členům oddílu st. tenisu TJ Dy-
namo P. Popovi, D. Točíkovi, A. a  
P. Ovsenákovým, V. Kebrlové a A. 
Kotrčové.

Alena Ovsenáková

Mladší kategorie:
1. Jan a Jindřich Kebrlovi 
Nelahozeves

2. Patrik Koudelka, L. Smetana 
Nelahozeves

3. Adam a Šimon Kuchtovi 
Nelahozeves - nejmladší dvojice podle 
součtu věků

4. Adéla Kůsová, David Franěk 
Všetaty

Starší kategorie:
1. Josef Holan , Tomáš Schweizer 
Kralupy n. Vlt.

2. Jaroslav Schonfelder, Matěj 
Kamarád 
Slatina

3. Kateřina a Petr Popovi 
Nelahozeves

4. Josef a Miloslav Kotrčovi 
Nelahozeves

Rozvrh platný od 1. září 2017

TJ  DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat

na pravidelné sportovní aktivity

pondělí
úterý
středa

čtvrtek

17.00     17.30     18.00     18.30     19.00     19.30     20.00     20.30     21.00
Cvičení rodiče a děti

Zdravotní cvičení

Stolní tenis (žactvo) 

pátek 

Sebeobrana

Stolní tenis (dospělí)

Děti na startu Aerobik

Stolní tenis (žactvo) Stolní tenis (dospělí)

Sebeobrana

Stolní tenis (zápasy) 

Bližší informace na:
www.dynamonelahozeves.cz

Cvičení rodiče a děti 728 508 021
Sebeobrana   775 718 806
Stolní tenis   724 534 918
Zdravotní cvičení 608 509 600
Aerobik    728 508 021
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Ohlédnutí za 1. ročníkem 
Miřejovického Quatro3tlonu
Maraton klub Miřejovice ve spolupráci s TJ Dynamo Nelahozeves uspořádal 
v sobotu 26. srpna 2017 po loňském nultém ročníku letos již 1. oficiální 
závod v Quatro3tlonu.

Jedná se o specifický týmový závod, 
kde jedinou podmínkou pro start, je 
účast dvou žen a dvou mužů v týmu. 
Tým si pak sám rozhodne, které borce 
posadí do lodě na cca. 1,2 km dlouhou 
trať, která vede částečně proti proudu, 
ale převážně po proudu, kdo pojede na 
kole parkem cca 8,5 km a kdo poběží 
závěrečné 3 km, aby proťal cílovou 
pásku již společně se svými týmovými 
parťáky.

Hlavní myšlenkou této letní akce je 
strávit společné odpoledne se svými 
kamarády, trochu si zazávodit a celý 
den pak zakončit u ohně se sklenkou 
dobrého vína, či piva a případně se 
ještě zúčastnit turnaje v pétanque.

Závod byl velmi vyrovnaný a šanci 
na vítězství měl každý. Koho z vás by 
akce oslovila či přímo nadchla, tak 

může již nyní přemýšlet o složení 
svého týmu a do kalendáře si zapsat 
sobotu 25. srpna 2018 jako datum 
konání 2. ročníku Miřejovického 
Quatro3atlonu.

Oficiální pozvánka a mapa celé trasy 
bude zveřejněna během června 2018 
na stránkách Nelahozevsi, Veltrus, 
Nových Ouholic a Kralup. Na vyžá-
dání možno zaslat emailem již nyní. 
Kapacita je omezena na 20 týmů. 
(Máme také kategorii 55+, kde je bě-
žec nahrazen koloběžkářem.)

Těšíme se na další sportovní nadšence.

Organizační tým Quatro3atlonu 
Foto: Jiří Karas,  

Bruno Vognič

Rozvrh platný od 1. září 2017

TJ  DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat

na pravidelné sportovní aktivity

pondělí
úterý
středa

čtvrtek

17.00     17.30     18.00     18.30     19.00     19.30     20.00     20.30     21.00
Cvičení rodiče a děti

Zdravotní cvičení

Stolní tenis (žactvo) 

pátek 

Sebeobrana

Stolní tenis (dospělí)

Děti na startu Aerobik

Stolní tenis (žactvo) Stolní tenis (dospělí)

Sebeobrana

Stolní tenis (zápasy) 

Bližší informace na:
www.dynamonelahozeves.cz

Cvičení rodiče a děti 728 508 021
Sebeobrana   775 718 806
Stolní tenis   724 534 918
Zdravotní cvičení 608 509 600
Aerobik    728 508 021
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Další úspěch nelahozeveských kajakářů. 
Jan Bárta má tři medaile
Juniorské mistrovství světa – dvě medaile

Jan Bárta (17) se z mistrovství světa juniorů ve vodním slalomu vrátil domů 
do Nelahozevsi obtěžkán dvěma cennými kovy. Konkrétně bronzovými.

Cesta k nim však nebyla vůbec jed-
noduchá. Honza musel projít sítem 
národní kvalifikace, jejíž součástí byl 
i závod na jeho domácí trati pod Miře-
jovickým mostem, a právě zde Honza 
položil základy pro nominaci do juni-
orské reprezentace, když bral  
1. a 3. místo.

O nominaci však musel bojovat až do 
posledního závodu, který se uskuteč-

nil v Praze-Troji. Honzovi se tento  
kvalifikační závod sice nevydařil, ale 
jelikož konkurenti na tom byli obdobně, 
mohl se Honza nakonec radovat, že 
poprvé oblékne reprezentační dres,  
a pomalu začne balit kufry na Sloven-
sko, kde se mistrovství světa minulý 
týden konalo.

Zde Honza v individuálním závodě 
prošel celkem v klidu kvalifikačním sí-

tem do semifinále, kam postupovalo 
dvacet nejlepších. Ze semifinále se 
pak i přes drobné zaváhání na brance 
číslo 17 a 4 trestné sekundy (každý dotek 
branky je penalizován dvěma sekun-
dami, které se přičítají k výslednému 
času) dokázal kvalifikovat do finále.

Do něho startoval Honza jako třetí 
a díky skvělé jízdě figuroval po dojetí 
na prvním místě, a pak už pouze 
čekal, jak se finálová jízda povede 
zbylým sedmi závodníkům. Když na 
startu zbývali poslední dva a Honza 
pořád figuroval na prvním místě, bylo 
jasné, že medaile bude. Oba zbylí 
borci Felix Oschmautz z Rakouska  
(1. místo) a Honzův reprezentační  
kolega Tomáš Zima (2. místo) byli  
nakonec rychlejší, a Honza tak skončil 
na skvělém třetím místě.

V závodě družstev (závodníci startují 
najednou a celou trať projíždějí spo-
lečně) pak Honza spolu s reprezentač-
ními kolegy Tomášem Zimou a Josefem 
Žížalou brali bronz, když nestačili na 
Němce a nakonec i na Španěly.

Evropské mistrovství juniorů - zlato
Po úspěchu na juniorském mistrovství světa zabodoval nelahozeveský kajakář 
Jan Bárta i na tom evropském. Spolu s Tomášem Zimou a Josefem Žížalou vylo-
vili z umělé slalomové dráhy v německém Hohenlimburgu v týmovém závodě 
zlatou medaili. Jako druzí skončili Italové, třetí Němci.

V individuálním závodě prošel Honza sítem kvalifikace do semifinále. V něm 
nakonec i skončil, když mu finálová účast utekla o pouhou desetinu sekundy. 
I díky Honzově zlaté medaili ze závodu hlídek se česká výprava stala nejúspěš-
nější reprezentací juniorského mistrovství Evropy.

Větší zastoupení měli nelahozeveští borci v závodě, který proběhl na jejich do-
mácí trati pod Miřejovickým mostem. Anna Koblencová skončila v celkovém 
pořadí těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě, když první byla dvojnásobná 
olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová. Luboš Šupolík se svým parťákem Patri-
kem Šebou ovládli kategorii deblkanoí a jeho bratr Pavel Šupolík skončil v ka-
tegorii kajaků celkově na sedmém místě (druhý v kategorii U23). V této katego-
rii startovali rovněž Vojtěch a Jáchym Hrňákovi. Jáchym skončil ve své kategorii 
žáci starší celkově na šestém místě a Vojta v kategorii dorostenci starší na pat-
náctém místě.

Robin Hron 
(Nela.cz)

Nela.cz
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Malinko ze starodávných časů
Trochu bych se vrátil k minulému výtisku Zpravodaje a článku „Proměna Višňovky v Lešanech”. Rád bych pozdravil  
aktivní uskupení „Lešanské maminky”. Dovolím si připomenout několik drobností, které malinko objasní události 
kolem tohoto místa nad obcí, možná je znáte. Začnu u dob dávnějších.

Kopie tohoto dokumentu připomíná hospodaření v obci 
z roku 1866. V oddíle –Vydání- je několik dosti zajímavých 
položek. Bod č. 9 uvádí položku opravení kaple na Sv. Jáně 
v ceně přes 8 zlatých. Jsou tam body: obecnímu poslu za 
celý rok 12 zlatých, příspěvek učiteli v Nelahozevsi 11 zl. 
Daně do pruské války 6 zl., četnictvu na olej na svícení, 
atd., celkem 154 zlatých. Byly i příjmy do obecní kasy, v té 
bylo toho roku asi 1500 zlatých.

Vraťme se k třešním na obecním pozemku. Sad tam býval 
dávno, ale byly i sady soukromé kolem obce. Třeba roku 
1920 bylo uděleno čestné domovské právo v obci panu  
Richardu Adlerovi, což býval v Alexandrii. Ten věnoval 
toho roku 500 korun, a příští rok stejnou sumu na rozšíření již 
zmíněné „Višňovky”. Ale někdo na tom musel pracovat…

Bylo by třeba zmínit rodinu Jandů z Lešan. Snímek z roku 
1945. Na tomto snímku jsou rodiče Antonie a Josef, synové  
Josef a Václav. Pantáta Josef narozen roku 1874 pracoval 
u dráhy, v I. světové válce byl u námořnictva, pak zase 
u dráhy. Syn Václav třeba roku 1950 vysázel 30 nových 
stromků třešní, vlastně kousek nad jejich domem. Pěstoval 
také mnoho včelstev, a profesí vždy pracoval se dřevem. 
Vše se vztahuje k „ Višňovce”, již zmíněné. Tam v terasách 
mezi stromy bylo dostatek trávy, a tu spásaly kozy vyhá-
něné ze vsi…

Tady jen pro upřesnění, obrázek domku Jandů asi z roku 
1935. Umístění „ Na Vršku”, číslo popisné 10. Sad třešní 
i kaplička jsou trochu výše a dál vpravo. Zájemci jistě  
najdou spoustu dalších zajímavostí. Třeba kolem roku 
1800, měly Lešany třikrát více obyvatel, než vesnice  
Kralupy…

Václav Hlavatý

rodina Jandů z Lešan

foto domku Jandů asi z roku 1935.
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„Hasiči už u nás letos byli…“
… těmito slovy uvítala rodiče Hana Sadílková, ředitelka MŠ Nelahozeves 
na letošní první informační schůzce. Ve Školní jsme dopoledne 4. září  
skutečně začali poněkud netradičně, příjezdem hasičů. Modře blikající 
majáky a houkající sirény se v obci objevily znovu ještě v úterý. Ne, školka 
(naštěstí) nehořela! Hasiči přijeli odstranit vosí hnízdo pod zahradním  
domečkem. Jejich dílo dokončila „teta“ školnice Ivana Michovská, která ve 
čtvrtek zahubila dvě poslední vosy notnou dávkou Biolitu. Tímto děkujeme 
HZS Středočeského kraje za pomoc a Honzíkovi K. a Pepíčkovi za stateč-
nost! V Zagarolské proběhl první školní den klidněji a tradičněji.

Děti se po prázdninách do školky těšily, u nově příchozích jsme sem tam utřeli pár 
slziček. Školáčci se setkali se známými i novými tvářemi „tet“ a paní učitelek. V MŠ 
Školní působí nadále paní ředitelka Hana Sadílková a paní učitelka Petra Mon-
čeková (třída Berušek), jejichž tým bude nově posílen chůvou - tetou Ivanou 
Michovskou. Ta zároveň zůstává jako školnice a nově nastupuje Světlana Vošická 
jako pracovnice školní výdejny a uklízečka. V Žabičkách letos učí paní učitelka  
Lenka Vošická (jedná se pouze o shodu jmen) a nově přichází paní učitelka 
Mgr. Martina Rybářová.

Do MŠ Zagarolská se ke Koťátkům po mateřské dovolené vrací paní učitelka  
Bc. Petra Nováková, novou tváří zde bude paní učitelka Laura Jordáková. U Ště-
ňátek se budeme potkávat s vedoucí paní učitelkou Šárkou Baldovou, paní uči-
telkou Eleanorou Očkovou Pavlovou a paní asistentkou Jaroslavou Holadovou. 
Školnicí a pracovnicí školní výdejny zůstává Petra Frantová. Kapacita všech čtyř 
tříd mateřské školy je plně využita jak dětmi, které už do školky chodily, tak 
i několika dětmi novými. Oproti předchozím letům nastává změna vycházející 
ze školského zákona v podobě povinného roku předškolního vzdělávání, která 
s sebou přináší i novou povinnost rodičů tyto děti v době nepřítomnosti v MŠ 
řádně omlouvat.

První školní den předala dle tradice paní ředitelka prvňáčky do místní základní 
školy a my ostatní jsme se snažily o adaptaci nových dětí, osvojení si pravidel 
a nového denního režimu. V prvním zářijovém týdnu jsme si povídali  

o proběhlých prázdninách, tvořili první 
výrobky a výkresy, četli a vyprávěli 
první pohádky, začali poznávat okolí 
školky při pobytu na zahradě a pro-
cházkách. Hlavně jsme si ale hráli,  
zpívali a užívali si nové kamarády.

Jako každý rok i letos nás čeká pestrá 
škála divadelních a hudebních vy-
stoupení, výletů, sportovních aktivit 
včetně plavání, advent na zámku, 
kroužek angličtiny, setkání se záchra-
náři, zvířátky a další. Na první z nich 
se těšíme už nyní 21. září, kdy v naší 
MŠ zhlédneme divadelní představení 
paní Evy Hruškové „Popelka“. Aktuální 
informace o dění v naší mateřské škole 
 můžete sledovat na internetových 
stránkách na adrese  
www.msnelahozeves.cz.

Mgr. Martina Rybářová 
učitelka MŠ

www.msnelahozeves.cz
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Miřejovický půlmaraton 
vytvořil český rekord
Miřejovický půlmaraton, organizovaný již takřka dekádu Pepou Burianem,  
dosáhl na nový český rekord. Jedná se o počet běžců na jednoho obyvatele. V roce 
2017 se Miřejovického půlení zúčastnilo 127 běžců. Když vezmeme v úvahu, že 
rozhodně přijeli s doprovodem, dostáváme se k tomu, že účastníci závodu a jejich 
rodiny a přátelé možná i více než čtyřnásobně překonali počet obyvatel  
v Miřejovicích. Jako obec Nelahozeves jsme hrdí na to, že závod vede i po  
katastru Nelahozeves, a že můžeme být partnerem tohoto závodu.

Josef Kobrle 
Starosta obce

s rychlostí až 60 Mbps ve vybraných lokalitách

Nové AC tarify 

po dobu 3 měsíců při přechodu do jiného 
poskytovatele 

u vybraných tarifů

Cena od 199 Kč
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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 24.600–37.700 Kč.
• Měsíční prémie za kvalitu

• Měsíční prémie za přesčasy
• Měsíční prémie za pravidelnou docházku

• Roční prémie za nenemoc
• Příspěvky na životní pojištění

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky

Po 6 odpracovaných měsících odměna 12.500 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

