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Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři a čtenářky,

předvánoční úvodník nechci zbytečně protahovat. Toto je 
poslední číslo v roce 2017 a další Nelahozeveský zpravodaj 
vyjde až v březnu. Proto jsme pro Vás shrnuli vánoční  
i povánoční akce, které tvoří zejména tradiční plesy našich 
spolků. Ohlédli jsme se za úspěšnou Svatomartinskou  
zábavou, která přilákala tolik lidí, že zaplnili celý “kulturák”. 
Nesmějí chybět ani výsledky říjnových voleb do Poslanecké 
sněmovny, které jsme porovnali s předchozími roky.

Dále jsme se rozhodli poukázat na aktuální problém  
v Anglickém Resortu, kolem nějž se pohybují neohleduplní 
pejskaři a s oblibou neuklízejí výtvory svých psích kamarádů 
na dětském hřišti. O pestrých aktivitách místních dětí se 
dočtete v příspěvcích mateřské a základní školy. Pan  
starosta Kebrle shrnul významné stavební počiny, které se 
na území obce aktuálně dějí. V článku pana Hlavatého se 

opět dozvíte něco z historie obyvatel Lešan. Tentokrát ve 
Zpravodaji nechybí příspěvky pana Ryšavého - našeho  
občanského poradce a předsedy sociální komise.

Za sebe bych Vám ráda popřála příjemně strávené Vánoce, 
Silvestra bez úrazů a „voken“ a úspěšný vstup do nového 
roku 2018.

Soňa Brunnerová 
redaktorka Nelahozeveského zpravodaje

Poděkování dobrovolníkům 
a kolegům
S koncem roku 2017 chci poděkovat všem občanům obce, 
kteří se zdarma nebo za symbolickou odměnu podílejí na 
chodu obecních věcí. Mám radost, že se takto ukazuje, že 
opravdu mnoha lidem na životě v obci záleží.

Z dlouhého seznamu aspoň část - Honza Ryšavý - a sociální  
komise, Jirka Michal, Ivo Kubica a všichni, kdo se podílí  
na činnosti Zkrášlovacího spolku, Klára Šlehoferová a její  
“Višňovkáři”, Honza Gregor, Honza Hrdina a ostatní hasiči, 
Alena Ovsenáková a všichni ostatní trenéři mládeže v obci, 
Eliška Brázdová, Hanka Hurtíková a Katka Bryndová, Helena  
Kuchařová a Klub seniorů, členové volebních komisí i Petr 
Jiskra se svými fotkami připomínajícími, na jak krásném 
místě žijeme, Miloš Mojžiš a portál Nela.cz, Soňa Brunnerová 
 a ostatní “Zpravodajci”, Martin Zach se svými plakáty na 
akce, které jednou stejně skončí v muzeu :). 

A to nemluvím o zastupitelích, ostatních spolcích  
a zaměstnancích úřadu. Asi bych tu nakonec vyjmenoval 
zhruba třetinu obce.

Všem Vám děkuji za to, co pro obec - to znamená pro 
sebe navzájem - děláte. Bez Vás by to nešlo. 

Josef Kebrle 
 starosta obce

foto: Petr Jiskra
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Pozvánka  
na veřejné projednání 

územního plánu
Ve středu 20. prosince od 17:30 h  
se v kulturním domě můžete zúčastnit veřejného projednání 
 územního plánu Obce Nelahozeves. 

Návrh územního plánu obce Nelahozeves bude vystaven k nahlédnutí od  
16. listopadu 2017 u pořizovatele MěÚ Kralupy nad Vltavou, stavební úřad,  
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři č. 22, první patro a na 
OÚ v Nelahozevsi. Návrh územního plánu obce Nelahozeves bude vystaven 
na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou pod odkazem:  
www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uzemni-plany-obci-v-orp-kralupy-nad-vlta-
vou/projednavana-uzemne-planovaci-dokumentace/nelahozeves-uzemni-plan/

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání (s ohledem 
na vánoční svátky do 3. ledna 2018) může každý uplatnit své připomínky 
a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.

Adventní akce na zámku Veltrusy

Ve vyzdobeném zámku se seznámíte se 
šlechtickými vánočními zvyky nebo 
se způsoby stolování, v infocentru 
pak najdete adventně laděnou výstavu. 
Během víkendů se můžete těšit na  
divadelní představení, koncert, či  
živý betlém.

So 2. prosince od 15 h

Sváťovo Dividlo  
z Litoměřic

Pohádka pro děti, chybět nebude ani 
mikulášská nadílka.

So 9. prosince od 17 h

Lenka Nová Čtyři-
cítka TOUR 2017

koncert

Ne 17. prosince

Živý betlém  
a vánoční pohádka 

Pohádka pro děti, chybět nebude ani 
mikulášská nadílka

Kapacita sálu je omezená, doporučujeme Vám zakoupit si 
vstupenky na divadelní představení (2. 12.) a na vánoční 
koncert (9. 12.) v předprodeji.

Tříkrálová 
sbírka 
O víkendu 6. a 7. ledna budeme  
procházet v Lešanech a Nelaho-
zevsi s pokladničkou tříkrálové 
sbírky.  
Neradi bychom někoho obtěžo-
vali, proto navštěvujeme jen 
občany, kteří o to v minulosti 
projevili zájem. Pokud by se 
chtěl přidat někdo nový, může 
se ozvat paní Simoně Hrňákové 
na tel. 606 498 036 nebo e-mail 
simona.hrnakova@centrum.cz, 
a my se u něj během zmíněného 
víkendu zastavíme s písničkou 
a přáním do nového roku 2018.

V loňském roce se v Nelahozevsi 
vybralo 9564 Kč a celkově v Kra-
lupech a okolí 117 292 Kč. Tyto 
prostředky byly použity z velké 
části na projekty farní charity Kra-
lupy nad Vltavou, dále na projekty 
Arcidiecézní charity Praha a na 
provoz české nemocnice v Ugandě,  
která je tímto způsobem podpo-
rována již tradičně.

Děkujeme všem, kteří Tříkrálovou 
sbírku podporují!

 
 

-
-

.

Kurzy šití  
pro začátečníky i pokročilé
Kurzy budou probíhat v dopo-
ledních a odpoledních termí-
nech  v krejčovské dílně  
Studia 99 v Miřejovicích.

Délka kurzu: 3-4 hodiny 
Cena:  900 Kč/kurz 
Kontakt: Dana Burianová 
tel.: 732 954 232 
www.studio99.cz 

  Studio99  J
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placená inzerce

www.studio99.cz
https://www.facebook.com/Studio99-123890734903484/
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Svoz odpadu 

Velkoobjemový odpad
a bioodpad

Nebezpečný odpad

Sobota 2. 12. 2017
od 9 do 11:30 h

Obecní úřad Nelahozeves a FCC Česká 
republika, s. r. o. pořádají svoz odpadu.

Fyzické osoby mohou během svozu 
odevzdat odpad ZDARMA.

Sobota 2. 12. 2017
od 8 do12 h
ulice Pod hasičárnou

Do kontejnerů nepatří:
• zemina

• stavební sutě

• nebezpečné odpady

• TV, PC

09:00 – 09:30 h
Nelahozeves u OÚ

09:35 – 10:00 h
Lešany u točny autobusu

10:05 – 10:30 h
Nelahozeves u PTZ (ulice Zagarolská)

10:35 – 11:00 h
Nelahozeves u bytovek (ulice Nádražní)

11:05 – 11:30 h
Nelahozeves restaurace U Hrušků (ulice 
Pod Strání)

Do kontejnerů patří:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové 

filtry, vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe 

a další domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC
• Pneumatiky

Vánoční  
posezení  
s písničkou
sobota 16. prosince 2017 
od 16 h v sále Kulturního 
domu v Nelahozevsi.

Vážení a milí spoluobčané, zastavte 
se ve chvílích předvánočního shonu, 
přijďte se pohodlně posadit 
a poslechnout si nádherný hlas 
nevidomého zpěváka pana 
Radka Žaluda (známého  
z televizního pořadu Šlágr).  
Jeho hostem bude místní rodačka 
Veronika Langrová.

Vstupné:  
50 Kč pro seniory a studenty,  
100 Kč pro ostatní.

Délka koncertu: 
cca. 3 hodiny, malé občerstvení 
zajištěno.

Vlakové spojení: 

z Nelahozevsi v 15:21 h.

z Kralup nad Vltavou rovněž 
v 15:21 h.

Srdečně vás všechny zve  
Klub seniorů.

Svoz komunálního odpadu
Změny v nakládání s odpady v obci Nelahozeves postupují v souladu s plánem. 
Po přijetí obecní vyhlášky, jež stanovila platbu “za nádobu” (místo platby “za 
občana” - info již v minulém zpravodaji), pokračujeme v čipování odpadových 
nádob na komunální odpad a bioodpad. V této chvíli máme očipováno 1265 
nádob a 1104 nádob je již spárováno s databází pro vývozy.

To, že je nádoba do databáze zavedena poznáte v tuto chvíli tak, že je na ní  
nalepen štítek s čárovým kódem. Na tomto místě bych rád poděkoval občanům 
za projevenou ochotu ke spolupráci a všem zaměstnancům obce i společnostem 
FCC a MOBA, kteří se na značení nádob podíleli, za nadstandardní úsilí směřo-
vané k včasnému dokončení akce a zahájení fakturace podle reálných vývozů  
v souladu se smlouvou mezi obcí a FCC.

Josef Kebrle, starosta obce
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Výstavba v obci

Rekonstrukce školy pokračuje
Největším projektem, který v současné době probíhá, je zvýšení kapacity ZŠ. 
Vše i s dovybavením kuchyně a jídelny a vybavením učeben vyjde zhruba na 
15 milionů korun. Je znát, že zhotovitelem je místní stavební firma MAKRA. Její 
zodpovědný přístup ke stavbě, dodržování slíbeného harmonogramu i spo-
lehlivá kvalita přispívá ke klidnému průběhu stavby. Nedávno se budova již 
vyloupla z lešení a začíná dostávat finální podobu. V rámci zákonného limitu 
víceprací se podařilo opravit také spojovací chodbu s budovou starou, která 
původně v takovém rozsahu plánována nebyla. Zamýšlený termín dokončení 
všech prací je stanoven tak, aby ve druhém pololetí již probíhala výuka i v nových 
učebnách. Po jejich dokončení bude také ve stávající budově vybavena sborovna 
pro personálně se rozrůstající sbor učitelek, vychovatelek a pedagogických asi-
stentek na naší základní škole. Tím se po letech i pracovní podmínky pedagogů 
dostanou na odpovídající úroveň.

Náročná rekon-
strukce podhořan-
ské ulice “V Uličce”

Asi nejsložitější stavební akcí letošního 
roku byla oprava povrchů podhořanské  
ulice V Uličce. Bez nadsázky je to 
možné označit za “horskou výzvu”.  
Stísněné podmínky, složitá situace 
s odvodem dešťové vody, nutná oprava 
dešťové kanalizace, položení páteřního 
vedení tlakové kanalizace - to vše zna-
menalo velkou výzvu pro zhotovitele. 
Neméně však i požadavek, aby samotná  
oprava povrchů podpořená dotací 
z ministerstva pro místní rozvoj byla 
dokončena do 30. listopadu 2017. 

Všichni zúčastnění - občané, projek-
tanti (VHS, p. Lang), stavební dozor 
(Ing. Počík), pan místostarosta Kukla  
i stavební firma Neumann - byli 
schopni a ochotni za podpory zastu-
pitelstva obce udělat něco navíc nad 
své smluvní či pracovní povinnosti. 
V těchto dnech je celá stavba dokon-
čována položením finálních povrchů 
a vše nasvědčuje tomu, že budeme 
včas schopni vyúčtovat akci směrem 
k poskytovateli dotace.

Kanalizace
Další mimořádnou stavbou je výstavba 
přípojek splaškové kanalizace v ulicích  
Vltavská, Zahradní, Příčná a Nová. 
Společnost LT Bau, zvítězivší ve výbě-
rovém řízení, je již také v závěrečné  
fázi instalace jímek. Nyní je třeba, aby 
občané dokončili svoji část stavby - 
gravitační přípojku do jímky a přípojku 
elektrickou k čerpadlu. V zájmu včas-
ného dokončení je kromě místních  
řemeslníků možné se obrátit i na  
zástupce LT Bau (stavbyvedoucí pan 
Zahálka), kteří toto umí za přijatelné 
ceny pro občany zabezpečit svými 
pracovníky.

Nelahozeves má 
vlastní workou-
tové hřiště
Rozsahem o něco menší, významem 
přesto důležité jsou stavby sportovišť 
v obou areálech sportovních klubů 
v obci. V areálu PTZ Viktorie Nelaho-
zeves jsme dokončili výstavbu wor-
koutového posilovacího hřiště. Na 
přípravě projektu se přímo podíleli 

“mladí chlapi”, kteří budou na tomto 
hřišti posilovat. Jejich návrhy koordi-
noval trenér v oboru kalisteniky, stu-
dent gymnázia v Kralupech, Vojta  
Růžek, který navrhl finální podobu  
hřiště a je ochoten do budoucna  
novým cvičícím pomáhat se správ-
ným způsobem tréningu.

Druhým, větším projektem je pro 
mnoho “Dynamáků” vysněné multi-
funkční hřiště v sousedství tělocvičny 
Dynama Nelahozeves. Zhotovitelem 
stavby je společnost J.I.H., která má 
s výstavbou hřišť dostatek zkušeností. 
Práce zahájila v listopadu a dokončeny  
budou na jaře příštího roku. Hlavním 
tahounem celé akce je zastupitel  
Ladislav Velič. Když na začátku své-
ho funkčního období prohlásil, že by 
v následujícím období rád udělal jednu  
hlavní věc - hřiště na Dynamu - ne 
všichni věřili. Nyní nejen, že stavíme, 
ale akce navíc získala dotaci od Stře-
dočeského kraje.

Pojďte diskuto-
vat o rozpočtu 
na příští rok
V tomto výčtu bych mohl dále po-
kračovat - byly opraveny další úseky 
místních komunikací, dokončena pře-
ložka dešťové kanalizace v okolí ZŠ, 
dopojka tlakové kanalizace do PTZ, 
opraven milník u Podhořan. A úsilí 
bude pokračovat - v prosinci budeme 
v zastupitelstvu schvalovat rozpočet 
na rok 2018. Součástí budou i inves-
tiční projekty. Čím víc se Vás diskuze 
o rozpočtu zúčastní, tím lépe.

Josef Kebrle, starosta obce 
foto: nelahozeves.cz
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Neohleduplní pejskaři  
aneb “hovínková kauza” z anglického Resortu

Nezodpovědní pejskaři nechávají své psí miláčky si “odskočit” na dětské 
hřiště v lešanském Resortu, což je podle tamního obyvatele, pana Jiřího 
Michala, dlouhodobý problém. Nezodpovědní pejskaři totiž výtvory svých 
čtyřnohých parťáků neuklízí a potom si na těchto místech hrají děti. “Děje 
se to už dlouho. Přes léto si to nikdo nedovolí, protože je světlo. Jenže 
v zimě se to nedá uhlídat,” uvádí pan Jiří Michal, který mimo jiné založil 
i Zkrášlovací spolek.

Rozpoutat diskuzi...
Podle Jiřího Michala, který v resortu bydlí, je to palčivé téma, o němž by se 
mělo mluvit, i proto na Facebooku zveřejnil fotografii, kterou vidíte u tohoto 
článku. Zná identitu autora demonstrativní “hovínkové výstavky”, která se objevila 
před dětským hřištěm. Odmítá názor některých diskutérů, že by autorem byl 
on nebo Zkrášlovací spolek. Pan Jiří Michal to pouze publikoval na facebookové 
stránce Zkrášlovacího spolku právě z důvodu, aby se o problému začalo mluvit.

“Dotyčný využil platformy Facebooku našeho spolku k diskusi, což se mu povedlo, 
byť uznávám, že trošku partyzánským a expresívním způsobem. Taky se to pak 
mohlo uklidit, a kdybych to věděl, udělám to sám. Nicméně se alespoň o tom 
konečně mluví a pořád je to lepší, než neudělat nic,” upřesnil pan Michal a dodává, 
že ani do budoucna nemá problém s tím, aby se drobné problémy na této platfor-
mě zveřejňovaly, ba naopak. Pokud Vás něco bude trápit, můžete se na něj obrátit.

Není to jediné trápení obyvatel Resortu
Lidé z Lešan a Nelahozevsi se na toto téma skutečně chytili a vyjadřovali se 
k němu různě, takže to svůj účel splnilo. Některým se to zdálo trochu přestře-
lené a jedna z diskutérek “psí galerii” odklidila. Například podle paní Miroslavy, 
která s dětmi na toto dětské hřiště chodí, na sociální síti uvedla, že na hřišti  
neviděla takové množství psích výkalů jako je to teď. “Asi je to spojené s horším 
počasím, kdy jsou zřejmě lidé líní chodit venčit na pole do bláta. A ačkoliv my 
bydlíme u pole, tak jsme stejně jako ostatní už kolikrát sbírali po cizích psech 
před barákem na chodníku,” napsala.

Lidi v Resortu trápí kromě psích bobků i neuklizené nedopalky anebo rychlá 
jízda automobilů v rámci areálu Resortu. Nechci moralizovat, ale lidé by k sobě 
měli být ohleduplní a nebýt líní uklidit po svých psech, zejména, když je hned 
u hřiště odpadkový koš. Někteří navrhli, že by bylo dobré dětské hřiště oplotit, 
což vidí jako jediné možné řešení. 

Pár 
otázek na novou  
kronikářku
Novou kronikářkou se stala  
Tereza Popková, která působí  
v nelahozeveském ochotnickém 
spolku a pracuje v knihkupectví.

• Proč jste se rozhodla psát 
obecní kroniku?

Už delší dobu jsem se chtěla do 
obecní kroniky podívat a neustále  
jsem to odkládala. Když jsem si 
přečetla oznámení na stránkách 
obce, vzala jsem to jako výzvu. 
O historii se zajímám většinu svého  
krátkého života. Historie a dějiny 

- to je pro mě vášeň na celý život.

• Jak vnímáte Nelahozeves?

Naše obec je velice zajímavá, má 
bohatou historii i kulturu. Pořád 
se tu něco děje a člověk se roz-
hodně nenudí.

Soňa Brunnerová 
foto: Facebook TP

Co dělat, když vás 
něco trápí?
Pokud máte nějaký problém se vzhle-
dem svého okolí, který vás trápí, mů-
žete udělat několik věcí. Buď o tom 
napsat na komunitní portál Nela.cz, 
informovat o tom Obec Nelahozeves 
přes mobilní aplikaci ZmapujTo, kon-
taktovat pana Jiřího Michala, který 
to vyvěsí na Facebook Zkrášlovacího 
spolku, popřípadě o tom sepsat článek 
a poslat ho na e-mailovou adresu  
nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com 
a my to otiskneme. Je to ovšem nej-
pomalejší způsob, jelikož další číslo 
Nelahozeveského zpravodaje vyjde 
až v průběhu března 2018.

Soňa Brunnerová
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Volby v Nelahozevsi  
vyhrálo hnutí ANO, druzí 
byli Piráti a třetí ODS

Volební účast při letošních volbách byla v naší obci 64,47 %. Na prvním 
místě s celkem 229 hlasy (24,13 %) skončilo hnutí ANO 2011. Druzí byli  
Piráti se 140 hlasy (14,75 %) a na třetí pozici se 107 hlasy se umístila ODS. 
Měla 11,27 %.

Komunisté tentokrát skončili na 4. příčce s 97 hlasy a 10,22 %. Svobodu 
a přímou demokracii Tomia Okamury, která se umístila na 5. místě, volilo 
90 lidí, tedy 9,48 % voličů. Starostové a nezávislí se umístili na 6. místě se 
7,79 %. Volilo je 74 občanů. TOP 09 si vybralo 64 voličů, s 6,74 % obsadili 
7. místo. Sociální demokraté skončili jako osmí s 55 hlasy (5,79 %).  
KDU-ČSL získala 23 hlasů, Svobodní 20 hlasů, Zelení 16 hlasů, ROZUMNÍ 
10 hlasů. Ostatní strany a sdružení získaly 5 hlasů a méně.

Porovnání s volbami 2013
Oproti roku 2013 si nejvíce pohoršili 
sociální demokraté - konkrétně o 113 
hlasů, naopak ANO si o 67 hlasů po-
lepšilo. Tyto dvě strany tehdy obsadily 
první dvě příčky. ANO tehdy o 6 hlasů 
prohrála ve prospěch ČSSD.

Nejvíce si v naší obci polepšila Česká 
pirátská strana, konkrétně o 106 hlasů. 
V roce 2013 je volilo jen 34 lidí.

Na třetím místě byli před čtyřmi lety 
komunisté, ti si o 51 hlasů pohoršili. 

TOP 09 byla čtvrtá, letos získala o 71 
hlasů méně. Voličů Zelených také 
ubylo, letos dostali o 18 hlasů méně. 
O 8 hlasů si pohoršili lidovci. O 14 
hlasů si pohoršili též Svobodní.

Popularita Tomia Okamury, jehož 
Úsvit byl v roce 2013 na 5. místě, mírně 
stoupla, konkrétně o 36 hlasů.

O 63 hlasů si polepšili občanští demo-
kraté, kteří v roce 2013 dostali v naší 
obci 44 hlasů. 

Volby do PSP ČR roku 2010
V roce 2010 u nás zvítězily pravicové 
strany TOP 09 (184 hlasů), ODS 
(164 hlasů). „Levice“ v podání ČSSD 
a KSČM obsadila 3. a 4. místo. Sociální 
demokraté měli 152 hlasů a komunisté 
získali 112 hlasů.

Na pátém místě tehdy skončily Věci 
veřejné Víta Bárty se 105 hlasy. Zelené 
volilo 31 lidí, začínající Piráti získali jen 
13 hlasů a lidovci o 1 méně než Zelení. 
Svobodní před sedmi lety dostali jen 
8 hlasů.

Soňa Brunnerová 

25%

Vánoce  
a nový rok
Opět začíná adventní období. 
U nás v obci tradičně pořádáme 
adventní koncert, setkání se seni-
ory, rozsvěcení stromku u sochy 
Antonína Dvořáka a též Mikuláš-
skou akci pro děti organizovanou 
SDH Nelahozeves. Kdyby se stalo, 
že bychom se přesto na žádné 
akci nesetkali, chci všem v Nela-
hozevsi popřát příjemný advent. 
Hledejme cestu k sobě samým 
i k sobě navzájem. Krásné Vánoce 
a úspěšný rok 2018.

Josef Kebrle, starosta obce

KOUPÍM  
Simsona za 3 000 Kč.  
Telefon: 736 741 967

Betlémské 
světlo, koledy 
a cukroví
Také se vám vloni na Štědrý den 
líbilo setkat se u kostela sv. Ond-
řeje se skautkami, malými muzi-
kanty a sousedy a odnést si spolu 
s Betlémským světlem i dobrou 
náladu podpořenou teplým pun-
čem? Nám moc, a proto budeme 
rádi v započaté tradici pokračovat. 
Pokud se mezi vámi najde hudeb-
ník nebo zpěvák, který by se rád 
zúčastnil společných příprav,  
neváhejte nás kontaktovat!  
(kultura@nelahozeves.cz) 

Společné zpívání koled  
začne v 11 hodin.  
Viz plakát na straně 8.

Za Kulturní komisi obce Nelaho-
zeves Vás zve Kateřina Bryndová 
a všichni zúčastnění.

placená inzerce
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Třetí Svatomartinská zábava 
zaplnila kulturní dům

Nebyla by to správná Svatomartinská zábava, aby nenabídla k večeři husu 
trochu jinak, svatomartinské víno i svatomartinský pivní speciál od pivovaru 
v Krušovicích. Stejná zůstala i cena lístků - 100 Kč bez večeře, 190 Kč s večeří.

Už na prvním ročníku 2015 večer 
zčásti doprovázela cimbálová muzika 
od Žandáru a po 22. hodině k tanci  
vyhrávala kapela Domino. Hudební  
obsazení komponovaného svatomar-
tinského tanečního večera z loňského 
ročníku se zřejmě osvědčilo, proto 
tu zahrálo i letos. Hudební doprovod 
opět zajistily soubory ZUŠ a Artuš 
Kralupy nad Vltavou: dechová hudba 
Kralupanka, KralupySwing, Big Band 
Kralupy a jako poslední se předvedl 
pan Viktor Voljanský se svou oldies 
diskotékou, jež zvedla ze židle i ty, 
kteří předtím netančili. Návštěvníci 
letošní Svatomartinské zábavy obsa-  
dili plně kapacitu sálu kulturního  
domu.

Tradice podzimních zábav v naší obci 
začala ještě v době bývalého zastupi-
telstva v čele s paní Petrou Urbanovou. 
Poprvé to roku 2013 byla maškarní 
zábava a o rok později Posvícenská 
taneční zábava, konající se v polovině 
října.

Tanečníků v párech bylo na parketě 
poměrně hodně a prázdný byl snad 
jen, když nic nehrálo. Během diskotéky 
s léty prověřenými hity z let šedesátých 
až devadesátých ovšem parket přestal 
stačit a někteří tanečníci se nestyděli 
využít prázdné pódium.

Paní Eliška Brázdová prozradila, že se 
uvažuje o rozšíření nabídky večeře 
pro příští ročník zábavy. Kromě stáva-
jící nabídky si budete moci vybrat  
i pečené husí stehýnko.Také kulturní  

komise přemýšlí o možnosti, usku-
tečnění samostatného večera s oldies 
diskotékou pana Viktora Voljanského. 
Máme se tedy na co těšit.

Soňa Brunnerová

předvedou novou Vánoční vod-
nickou pohádku, která bude mít 
premiéru na Mikulášské diskotéce  
v neděli 3. prosince 2017 ve 13:30 h. 
Ochotníci si ji tentýž den zopakují 

ještě v Libčicích nad Vltavou.
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Advent v Nelahozevsi a okolí
Prosinec

Pá 1. prosince od 17 h
Rozsvěcení stromku na návsi
Sraz v 17 hodin u kostela,  
následně přesun na náves.

So 2. prosince od 14 do 17 h
Posezení seniorů v kulturním 
domě.
více na plakátu níže

Ne 3. prosince od 13 h
Mikulášská diskotéka v KD 
Nelahozeves. Od 13:30 h budou 
ochotníci Nelahozeves hrát vá-
noční Vodnickou pohádku.
více na plakátu na str. 7

Ne 3. prosince 
Adventní trhy ve Velvarech
více na plakátu na str. 13

Čt 14. prosince 16 –17 h
Vánoční jarmark a besídka 
žáků ZŠ v KD Nelahozeves.

So 16. prosince od 16 h
Koncert Radka Žaluda  
v kulturním domě.
pořádá Klub seniorů

Ne 24. prosince 2017 od 11 h
Betlémské světlo a společné 
zpívání v kostele Sv. Ondřeje.
více na plakátu na str. 17

So 30. prosince od 17.30 h
Na svatého Ondřeje bude poutní 
mše svatá v Nelahozevsi.  
Dopolední mše sv. v Kralupech 
nad Vltavou zůstává.

Leden
víkend 6. a 7. ledna 2018
Tříkrálová sbírka v obci
více v článku na str. 2

Zámek  
Nelahozeves
Akce pro veřejnost 2018 

24. 3. 2018
Zahájení sezóny

21–22. 4. 2018
Hrnčířské slavnosti

25. 8. 2018
Hradozámecká noc

13. 10. 2018 
Zámecké dýňování 

24–25. 11. 2018
Adventní slavnosti
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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

placená inzerce
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Jak  
se mají děti  
v Koťátkách?
V pondělí 4. září se po prázdninách 
opět otevřely dveře naší mateřské 
školy. Ve třídě Koťátek jsme přivítali tři-
náct nových dětí. Většina jich zvládla 
nástup bez slziček, ač některým ještě 
nebyly tři roky.

Již během prvních týdnů se děti ob-
divuhodně zvládly přizpůsobit chodu 
školky a najít si spoustu nových  

kamarádů, se kterými společně chodí-
me na procházky, skotačíme na zahradě 
a společně vymýšlíme nejrůznější hry, 
učíme se stříhat, kreslit a lepit. Mezi 
naše nejoblíbenější činnosti patří též 
zpívání písniček a učení se básniček.

Jako zpestření podzimních dnů přijela 
našim dětem zahrát divadlo paní 
Hrušková s představením „O Popelce“. 
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva 
záchranářů, kteří přijeli opravdovou 
sanitkou, v níž jsme si vyzkoušeli role 
pacientů i lékařů.

Momentálně se těšíme a připravujeme 
na adventní čas, během kterého nás 
čeká spousta práce. Budeme se učit 
básničky a koledy, či vyrábět dárky 
pro rodiče, babičky i dědečky.

Naše výrobky také ozdobí zámek 
v Nelahozevsi. Nejdůležitějším bodem 
předvánočního programu bude be-
sídka, na níž děti předvedou jaké  

básničky a písničky se naučily, pokud 
si ovšem některé z nich neodnese 
čert. Doprovázet ho budou i Mikuláš 
 s andělem, kteří se do naší školky 
chystají s nadílkou.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
2018 Vám přejí děti a kolektiv z MŠ 
Nelahozeves…

Petra Nováková,  
paní učitelka z Koťátek

Plánované 
akce Základní 
školy

1. prosince od 17 h
Rozsvícení vánočního stromu 
v parku. 
 - sraz u kostelíku Sv. Ondřeje, 

14. prosince 16 –17 h 
Vánoční jarmark a besídka 
žáků ZŠ v KD Nelahozeves.

8. března 2018  
Den otevřených dveří.

• mezi 8–10 h náhled do  
vyučovacích hodin.

• od 13 h prohlídka školy 
(i nové přístavby ZŠ). 
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Žáci z Nelahozevsi na  
podzim rozhodně nezaháleli
Aktivity v září
V úterý 5. září se na úvod školního 
roku konal již tradiční piknik. Žáci 
všech ročníků se sešli na školní zahradě, 
kde byla připravena různá stanoviště 
s hrami. Novopečení páťáci doprovodili 
prvňáčky a všichni žáci společně ujídali 
skvělé dobroty od maminek. 

Hned 6. září vyrazili novopečení 
čtvrťáci na výlet do Prahy. 

Ve vědecko-technické laboratoři pod 
širým nebem na Kulaťáku vyzkoušeli, 
co všechno znamená „věda“, a kde 
všude je jí potřeba. Možností bylo 
bezpočet, každý si našel, co ho zají-
malo. Před deštěm jsme se pak ukryli 
do nádherných prostor Technické 
knihovny a tiše žasli nad krásou a vti-
pem moderní architektur. Třeba už 
v někom klíčí malý vědec či vědkyně.

Aktivity v říjnu
V pátek 6. října si naši páťáci vyrazili do 
Jump arény na Zličín. Skákání si moc 
užili, hlavně skoky do pěnového bazénu.  

V pondělí 9. října přijelo za dětmi do 
naší školy dopravní hřiště. Dopravní 
výchova obohacená o elektrická autíč-
ka a čtyřkolky se líbila mladším i starším 
žákům naší školy.

Úterý 24. 10. bylo ve znamení sportu 

a strašidel. Dopoledne se všichni školáci  
věnovali již tradičním disciplínám 
Olympijského víceboje. Prvňáčci se 
za doprovodu páťáků seznámili s po-
stojem čápa, hlubokým předklonem, 
hodem míčem, T-během, skokem do 
dálky a zkrácenými lehy sedy. Žáci 
vyšších ročníků měli možnost zjistit, jak 
se s přibývajícími zkušenostmi v jed-
notlivých disciplínách lepší a lepší.

Cesta za pokladem ve školní družině
Školní družina bude v tomto roce pu-
tovat celoročním plánem „Cesta za 
pokladem“. Na každý měsíc si vycho-
vatelky pro žáky připravily plnění  
jednotlivých úkolů zábavnou formou.

Září jsme započali tvořením vlajky, 
která nás bude provázet po celý rok 
školní družiny, dále pak pokřikem 
a seznámením s plánem cesty.

S nástupem října jsme připluli k pří-
rodovědným ostrovům. Společně 
jsme přivítali zajímavými aktivitami 
příchod podzimu. Učili jsme se ho 
vnímat všemi smysly – zjišťovali jaké 

barvy a vůně nám podzim přináší. 
Mimo jiné se žáci podíleli společnými 
silami na přípravě podzimní slavnosti 

– Halloweenu.

Barevný listopad nám umožnil poznat 
ostrov hudby. Hry s hudebními ná-
stroji jsou příležitostí, jak dát dětem 
možnost prožít na vlastí kůži spon-
tánní tvořivý proces, poznávat sebe 
i druhé. K podzimu patří neodmyslitel-
ně i pestrá výzdoba. S přáním hezkého 
počasí jsme mohli podnikat vycházky,  
kde děti poznávaly přírodu, krátily 
si čas různými hrami a náramně si to 
užívaly.

Podzim ve znamení zdraví
V měsíci říjnu a listopadu děti absol-
vovaly tzv. „Putování Zdravíkovem“, 
tedy šest lekcí, ve kterých se interaktivní  
formou za pomoci vlastních rukou, 
jako návodu, seznámily se základy 
zdravého životního stylu. Zábavným 
způsobem se také dozvěděly o správ-
ném složení stravy, zkusily si připra-

vit zdravé koktejly, ovocné pohoštění 
a získaly zajímavé zkušenosti z oblasti 
pitného režimu. Dostaly možnost  
nakoupit suroviny na jednotlivé chody 
a naučily se zapojit sport do zdravého 
životního stylu.

převzato z webu ZŠ Nelahozeves

vědecko-tecnická laboratoř

Jump aréna

mobilní dopravní hřiště

Olympijský výceboj

„Cesta za pokladem“
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Hypoteční a zástavní smlouva – 
rizika (1. část).
Přišli do poradny manželé. Koupili si před několika lety byt, vzali si na to 
u banky hypotéku? Úrok tehdy, vzhledem k současnosti vysoký. Chtěli nižší 
úrok, Nepochodili. Ve smlouvě byla dlouhá fixační doba a ta dosud trvala.  
Co s tím? 

Co je fixační doba 
u hypotéky?
Mnozí máme zafixovanou např. cenu 
za kWh u elektřiny nebo plynu. Fixační 
doba obecně je období, po které Vám 
zůstává dohodnutá fixovaná cena 
stejná. U energií Vám ji zpravidla  
nabízí dodavatel, je-li pro něj výhodné, 
abyste nepřešel k jinému, a za to Vám 
na toto období nabídne stálou a so-
lidní cenu.

Obdobně fixační doba hypotéky je 
období, po které Vám zůstane zafixo-
vána úroková sazba hypotéky, jíž jste 
si zvolili na začátku při sjednání své 
hypotéky. Fixační dobu si lze u různých 
hypotečních bank a různých typů 
hypoték stanovit na různě dlouhou 
dobu. Nejčastější fixační doby zde  
bývají, podle výše úvěru 3 až 10 let. 
Při skončení fixační doby máte mož-
nost si úrokovou sazbu změnit, můžete  
změnit i hypoteční banku, můžete 
dluh bez jakékoliv sankce doplatit 
a můžete i manipulovat se zástavou 
bez souhlasu banky, např. zastavený 
dům prodat s doplacením hypotéky 
bez sankce.

(pozor, není-li úkon jinak smlouvou  
zakázán – budeme řešit v příštím  
Zpravodaji, v 2. části).

Fixační doba hypotéky a to, jakou ji 
zvolíte, ovlivní mnoho věcí. Jednak 
ovlivní výši úrokové sazby hypotéky 
a tím přímo i měsíční splátku. Pokud 
máte pocit, např. díky srovnání hypo-
ték, že je Vaše úroková sazba výhodná, 
může se Vám zdát jako nejlepší řešení  
zafixovat ji na co nejdelší dobu. To 
však není vždy šťastné řešení. Za 
fixační období se může ve Vašem  
životě mnoho změnit (např. rozvod 
a dělení majetku s prodejem domu).

Dohodě s bankou ohledně fixační 
doby je vhodné věnovat náležitou 
pozornost. Je třeba zejména zvážit 
Vaše možnosti při splácení hypotéky, 
předpokládaný vývoj úrokových sazeb 
a  možné změny ve Vašem osobním 
a rodinném životě i v životě ručitele. 
Věřte, že se to vyplatí. Vhodné je  
poradit se s odborníkem. Poradit 
nebo nasměrovat na odborníka Vás 
můžeme i v naší občanské poradně.

Dovolte mi, vážení občané obce  
Nelahozeves, abych Vám popřál  
k blížícím se vánočním svátkům hodně  
zdraví, úspěchů v práci a osobním  
životě. I v novém roce 2018 jsem  
připraven tady být s Vámi. 

Ing. Mgr. Jan Ryšavý  
Váš občanský poradce.

Občanský poradce radí a informuje

Občanská poradna 
Nelahozeves

Zagarolská 313
tel: +420 731 168 704
e-mail: 
obcanskaporadna@ne-
lahozeves.cz,
každou neděli 10–13 h 
- po předchozím objednání

http://nelahozeves.cz/
obcanska-poradna/

Pokračování tématu  
hypoteční a zástavní smlouva 
v dalším čísle Nelahozeves-
kého zpravodaje, které  
vyjde v únoru 2018.

A jak jsme případ 
manželů vyřešili ke 
spokojenosti v občan-
ské poradně?
Při neúspěšném jednání s hypoteční  
bankou, kde měli manželé mít dle 
fixace ještě 2 roky ten vyšší úrok, se 
zjistilo, kolik musí včetně sankce ještě 
doplatit, aby mohli přejít k jiné bance. 
To se projednalo u několika jiných 
bank a našla se banka, která zbytek 
půjčky i se sankcí původní bance 
uhradila a s manželi sepsala pro ně 
výhodnější smlouvu (i když nepatrně 
zvýšila úrokovou sazbu nad svoji  
současně obvyklou, aby přeci jen  
nepřišla za tu sankci zkrátka). Spoko-
jenost byla na všech třech stranách.
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 √ Invalidní vozíky 
 √ Invalidní skútry 
 √ Chodítka, hole 
 √ Polohovací lůžka
 √ Zdravotní pomůcky

 √ Prodej/Servis/Půjčovna

Kontakt:
Tel: +420 775 761 619  |  Info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz  |  www.polohovaci-postel.cz

Adresa provozovny: 
KrosMedical s.r.o., Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otevírací doba: po-pá 8–16:30

     Na chodítka

AKČNÍ SLEVA 

    15 %

 

 Invalidní vozíky  
 Invalidní skútry   
 Chodítka, hole  
 Polohovací lůžka 
 Zdravotní pomůcky 
 Prodej/Servis/Půjčovna 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: Adresa provozovny:  
Tel: +420 775 761 619 KrosMedical s.r.o.  
Info@krosmedical.cz Nádražní 728, 273 24 Velvary 
www.krosmedical.cz Otevírací doba: po-pá 8-16:30 
www.polohovaci-postel.cz 

AKČNÍ SLEVA 15 % 
NA CHODÍTKA 

od 10 h • Vánoce za časů první republiky
Muzeum technických hraček připravilo novou vánoční  

výstavu. Komentované prohlídky v 11 a v 15 h.

od 14 h • Adventní trhy na náměstí

od 15 h • Vánoce u hasičů
Velvarští hasiči představí na náměstí všem zájemcům své 

zbrusu nové zásahové vozidlo.

od 17 h • Slavnostní fanfáry  
 • Vánoční zpěvy 

 • Světla tajných přání  
 • Rozsvícení vánočního stromu

• Živý betlém dětí ze ZŠ
Velvarští trubači a Velvarský pěvecký spolek spolu s dětmi 
navodí adventní náladu. Po slavnostním úvodu společně  

vypustíme do nebe svítící balónky s přáníčky a poté  
rozsvítíme vánoční strom.

Srdecne Vás zveme ke spolecnému setkání na velvarském námestí 
 pri prílezitosti pocátku adventu a rozsvícení vánocního stromu. 

Setkání pořádá město Velvary ve spolupráci  
s místními spolky, školami a organizacemi.

Těšíme se na Vás!

WWW.VELVARY.CZ

placená inzerce
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Sociální komise radí a informuje

Se závěrem roku 2017 se vláda rozhoupala k realizaci 
novinek u některých sociálních opatření. S těmito změ-
nami jsme se rozhodli Vás ve stručnosti seznámit.

Zásadní změny u přídavku na dítě 
a u rodičovského příspěvku
Novelou zákona o státní sociální podpoře (zák. č. 117/1995 
Sb.) dochází od 1. ledna 2018 k k dosti zásadní změně  
u přídavku na dítě a u rodičovského příspěvku. 

• Některé rodiny dostanou, nebo si budou moci nově 
požádat o vyšší přídavek na dítě. Nyní mají nárok na 
přídavek na dítě rodiny, jejichž měsíční čistý příjem 
nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. Tento limit 
se zvyšuje na 2,7 násobek životního minima. 

• Na vyšší přídavek na dítě si přijdou rodiny, kde alespoň 
jeden z rodičů pracuje. Těm se přídavky na každé dítě 
zvýší o 300 Kč. Odstupňování podle věku dítěte samo-
zřejmě zůstává.(Do 6 let z 500 Kč na 800 Kč, od 6 do 15 let 
z 610 Kč na 910 Kč a od 15 do 26 let z 700 Kč na 1000 Kč.)

• Mění se i doba, za kterou se při žádosti o přídavek 
na dítě dokládají rodinné příjmy. Dosud se dokládaly 
příjmy za uplynulý kalendářní rok, od letošního října se 
dokládají již pouze za předchozí čtvrtletí.

• U rodičovského příspěvku je novinkou možnost rych-
lejšího čerpání stanovené částky peněz a současně se 
zvyšuje max. zákonem stanovená částka peněz o 1/3 
pro rodiny s vícerčaty (max. z 220 000 Kč na 330 000 Kč).

• Rodičovský příspěvek lze čerpat měsíčně až do výše 
peněžité pomoci v mateřství, takže jej lze u maminky  
s vysokým příjmem vyčerpat např. i již za několik měsíců 
do 1 roku.

• Nově si budou moci volit výši rodičovského příspěvku 
až 7600 Kč/měsíc a celý jej vyčerpat za dobu tří let 
i maminky, které neměly nárok na peněžitou pomoc 
 v mateřství (např. byly nezaměstnané, studovaly, byly 
OSVČ bez nemocenského pojištění).

• Rodiče s vícerčaty mohou dosáhnout na rodičovský 
příspěvek až do výše 330 000 Kč, musí však o něj nově 
požádat na úřadu práce. Vzhledem k tomu mohou zvolit 
i vyšší měsíční výši příspěvku. O dočerpání nové celkové 
výše rodičovského příspěvku až na 330 000 Kč si mohou 
požádat i rodiny s vícerčaty, které již vyčerpaly 220 000 Kč, 
ale děti ještě nedosáhly 4 let věku.

• Omezení pobytu dětí v jeslích nebo školce pro děti 
mladší dvou let (max. 46 hodin měsíčně) s rizikem ztráty 
vyplácení rodičovského příspěvku po tuto dobu zůstává 
i nadále.

Příspěvek na živobytí a doplatek 
na bydlení
V průběhu roku 2017 došlo již k několika zpřísněním pro 
vyplácení příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení 
podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  
(pobírání vyššího příspěvku na živobytí /životní minimum/ 
u dlouhodobě nezaměstnaných nad existenční mini-
mum lze již pouze vlastní prací – min. 20 hodin/měsíc 
a zpřísnění zásad výplaty doplatků na bydlení u uby-
tování na ubytovnách). S cílem zabránit tomu, aby pří-
spěvek na živobytí neskončil v hracích automatech nebo 
v alkoholu, začnou úřady práce od prosince letošního roku 
naplňovat ustanovení § 43 zák. č. 111/2006 Sb. Příjemci pří-
spěvku na živobytí, kteří čerpají příspěvek déle, jak 6 měsíců 
budou dostávat 35-65 % dávky v poukázkách na nákup 
potravin, drogistického a dalšího základního zboží 
a tedy jimi nelze platit např. alkohol, cigarety apod. 

Ing. Mgr. Jan Ryšavý 

Sociální komise Nelahozeves
Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3

tel: +420 315 785 059, obec@nelahozeves.cz
e-mail přímo: socialnikomise@nelahozeves.cz
http://nelahozeves.cz/samosprava/komise-a-vybory/



15

Prosinec 2017

Malinko ze  
starodávných časů
Posunul bych se nyní na další konec Lešan, k domku č. 86. Na pomníku 
padlých ze světových válek jsou jména, která každý zná. Nebo alespoň 
doufám, že ano. Nyní Vám trošku představím jednu význačnou osobnost 
z obce. 

Na snímku je Jan Křivohlavý, tady 
jako legionář z I. světové války. Narodil 
se 27. srpna 1883 a jeho rodina žila 
dříve na Berounsku. Do Českosloven-
ských legií vstoupil ve svých třice-
tisedmi letech, 2. března 1918 v Le 
Mans ve Francii.

Přidělen byl do 23. pěšího pluku. Jsou 
fotografie z pozdější doby, třeba na 
koni. Službu ukončil až 6. září 1919 
jako desátník, bojoval ještě na Těšínsku 
proti Polákům, a na jižním Slovensku 
proti Maďarům. Tou dobou byl už 
dlouho ženatý. Jeho manželkou byla 
Eliška Sasková z Kamených Žehrovic, 
narozená roku 1884. Jan pak pracoval  
v kralupském lihovaru. Měli spolu dva 
syny a dceru Marii. Ta žila později  
s Miloslavem Růžičkou, narozeným  
2. října 1909, který zemřel 8. května 
1945 při bojích kolem pancéřového 
vlaku u nelahozeveských tunelů.

Václav Hlavatý

Obdržel i vyznamenání  
zleva: Čsl. válečný kříž, Revoluční medaile 

1918, Fr. válečný kříž 1918.

Svatební foto, asi z roku 1907.

Vojenská dopisnice zaslaná Janem  
manželce Elišce, zdraví také malou dcerku.

v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
REKLAMU

Napište na  
NELAHOZEVESKYZPRAVODAJ@

GMAIL.COM 
nebo svou žádost podejte na 
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena  
závisí na formátu reklamy:

A4  .......................................... 750 Kč

A6  .......................................... 200 Kč

A5  .......................................... 400 Kč

Řádková inzerce  .................  50 Kč

Nelahozeveský zpravodaj vychází  
čtyřikrát ročně v nákladu 700 ks  
v černobílém provedení. Barevná  
verze je potom umístěna na oficiál-
ních stránkách obce www.nelaho-
zeves.cz i neoficiálním webu Nela.cz.

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

Nelahozeveský zpravodaj

Vydává obec Nelahozeves. 
Pro občany obce zdarma.

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

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako period-
ický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695. 
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 2. 3. 2018.

Adresa redakce: 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

Tel.: 315 785 003, Fax: 315 785 059.

E-mail: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com 
www.nelahozeves.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves: 
PO, ST 7.30—11.00, 12.00—17.00 h.

www.nelahozeves.cz


 
 
 

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




Myslivecký�spolek�Kralupy�-�Nelahozeves
si�Vás�dovoluje�pozvat�na�...

Myslivecký�ples
Kulturní�dum�Nelahozeves

pod�zámkem
v�sobotu�6.1.2018

Predprodej�vstupenek�od��11.12.2017
kontakt�Z.Schneider

mob:�602�442�384,�e-mail:�ZdenekSchneider@Seznam.cz K�ta
nci

�a pos
lec

hu
hra
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KREDOBoha
tá tom
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a !!!

Vstupné�130�Kč,-

Plesová  
sezóna 2018

sobota 6. ledna 2018  
od 19 h
Myslivecký ples  
Kulturní dům
více na plakátu na vlevo

sobota 20. ledna 2018  
od 19 h
Ples sportovců 
Kulturní dům

sobota 10. února 2018 
od 19 h
Ples hasičů 
Kulturní dům

pátek 2. března 2018  
od 20 h
Šibřinky s kapelou Gradace

sobota 17. března 2018  
od 20 h
Šibřinky s kapelou Globus



Místa konání voleb: 
• Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves
volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelaho-
zeves 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. 159 (včetně domu čp. 159, z pohledu od 
centra obce – sídlo obecního úřadu Nelahozeves) 

• 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. 191 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 a část ul. V Loučkách, která je  
v katastru Lešan.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

• Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
volby prezidenta hlasovací lístky. 

• Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za chybějící 
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

• V případě konání II. kola se volby prezidenta 
České republiky budou konat: 

Pátek dne 26. ledna 2018, 14–22 h
Sobota dne 27. ledna 2018,  8–14 h

• Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola 
volby prezidenta ve volební místnosti.

Dodatek k Nelahozeveskému zpravodaji

Oznámení o době  
a místě konání volby 
prezidenta
Starosta obce Nelahozeves, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná:

• v pátek dne 12. ledna 2018, 14–22 h
• v sobotu dne 13. ledna 2018, 8–14 h


