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Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři,

chci Vám popřát příjemné léto 
 a zasloužený odpočinek. V prázd-
ninovém čísle se dočtete rozmanité 
informace ze života v obci i jedno  
důležité varování.

V naší obci a jejím okolí se potulují po-
chybní lidé z oblasti nabídky energií. 
Dávejte si na ně prosím pozor a v pří-
padě návštěvy podezřelého člověka 
se nebojte kontaktovat policii.

Nechybí ani shrnutí kulturních akcí, 
jež se v naší obci uskutečnily. Pozor-
nost věnujte také pozvánkám na akce, 

které se teprve chystají (najdete je 
v přehledném kalendáři). Například 
Miřejovický půlmaraton, jehož trasa 
vede i naší obcí, slaví letos dekádu.

Nemilou zprávou však je, že oblíbený 
„Happening na starém mostě“ pořád 
obestírá řada otazníků a není jisté, 
zda se na zmíněném místě opravdu 
uskuteční, nebo se přesune jinam 
(více na str. 2).

Po čtyřech letech si budeme volit 
nové zastupitelstvo obce. Datum  
komunálních voleb bylo stanoveno na 
5. a 6. října.

Významnou zprávou je i to, že naše 
mateřská školka bude mít novou ředi-
telku, paní Sadílková končí. Základní 
škola vypsala novou veřejnou sbírku. 
Obec bude mít od října jiného starostu 
či starostku, jelikož Josef Kebrle už 
nebude kandidovat.

Na své si přijdou také příznivci sportu, 
pro něž máme informace o našich 
úspěšných kanoistech i fotbalistech, 
kteří zazářili v okresním přeboru.

Na závěr nemůže chybět ani výlet do 
lešanské historie od pana V. Hlavatého.

Hezké léto za redakci přeje, 
Soňa Brunnerová

foto: David Váňa
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Varování před 
neznámými osobami
Společnost ČEZ varuje své klienty v obci Nelahozeves před osobami 
vydávajícími se za zaměstnance ČEZu a lstivým způsobem obelhávající 
klienty s cílem získat vlastní prospěch.

Společnost ČEZ jako distributor:
• nevybírá žádnou hotovost

• nevyžaduje od klientů, aby na místě předkládali jakékoliv doklady

• zaměstnanci společnosti ČEZ vstupují do objektu, či nemovitosti jen 
k účelům definovaným v energetickém zákoně např. z důvodu oprav 
a revize zařízení, odečtu elektroměru apod.

• zaměstnanci ČEZu mají vždy u sebe služební průkaz s fotografií a jejich 
identitu lze ověřit na bezplatné kontaktní lince 800 850 860.

Obec Nelahozeves informuje občany o skutečnosti, že se na jejím území  
pohybuje osoba nabízející občanům aukce energií s obecným odkazem na kon-
takt s obecním úřadem. Konstatujeme, že tato osoba nemá ke své činnosti 
žádné kladné vyjádření, dobrozdání nebo svolení obecního úřadu Nelaho-
zeves. Obec nedisponuje konkrétními doložitelnými informacemi o firmě, jíž 
tato osoba zastupuje. Všem občanům doporučujeme zvýšit svou pozornost 
a obezřetnost, a v případě pochybností se obrátit na podatelnu obecního 
úřadu, či občanskou poradnu v obci.

 Volby
do zastupitel-
stva obce
se budou konat v těchto dnech:

pátek 5. října 
14–22 h

sobota 6. října 
8–14 h
Starosta Josef Kebrle uvedl,  
že předpokládá, že volební  
místnosti budou opět v lešanské 
klubovně, v hasičárně a v pro-
storách TJ Dynamo.

Bude nebo nebude happening?

Zatím není žádný plakát a mnoho 
přesných informací také ne, z čehož 
vyvstává otázka, zdali se po třech 
úspěšných ročnících sousedská akce 
na starém mostě uskuteční i počtvrté. 
A my vám odpovíme.

Happening bude a jeho program je 
v přípravě, i když není jisté, kde přesně 
se oblíbená akce uskuteční. Veltruská 
strana na svém webu v kalendáři 
uvádí datum 8. září, což je sobota, 
ale žádné další podrobnosti.

Proč?
Po rozhovoru s veltruským starostou 
Filipem Volákem jsem zjistila, že se 
čeká na posouzení statiky mostu, 
které bude hotové až v průběhu čer-
vence. Proč takové opletačky? Jistě 
jste v médiích zaznamenali zprávy 
o pádu Trojské lávky a havarijním 

stavu dalších mostů v ČR. Bohužel 
i náš starý most už leccos pamatuje.  
Léta po něm jezdila doprava, než 
byl v sedmdesátých letech postaven 
most nový, ve 44. roce byl poničen 
bombami a už při předchozích roč-
nících byla některá místa ohraničena 
výstražnou páskou.

Nicméně veltruský starosta mě ujistil, 
že se bude hledat alternativní místo, 
kde by se oblíbený happening usku-
tečnil. Jedna z členek nelahozeveské 
kulturní komise, která pod záštitou  
naší obce Happening na starém 
mostě od začátku spolupořádá,  
konstatovala, že pokud by se akce 
nekonala na mostě, tak by se naší 
obce bohužel v podstatě netýkala.

Město Veltrusy je, stejně jako naše 
obec, spoluvlastníkem starého mostu, 
 ale do budoucna ho má v plánu 
předat do vlastnictví Povodí Vltavy 
i kvůli širším možnostem renovace 
celé stavby (včetně jezu), jež by si ji 
rozhodně  zasloužila.

Soňa Brunnerová
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Květuše Dittrichová rezigno-
vala na mandát zastupitele
Na její vlastní přání zveřejňujeme dopis obci, kde také najdete důvody  
k odstoupení: Nelahozeveská 

knihovna 
(ul. Zagarolská) bude 

během prázdnin

UZAVŘENA!

Pohádkový les
V neděli 10. června 2018 se konala 
již tradiční Cesta pohádkovým lesem, 
kterou jsme připravili ve spolupráci 
s nelahozeveskými hasiči. I když si 
s námi počasí trochu hrálo, odpoledne 
se skvěle vydařilo. Děti v lese nejprve 
přivítal pejsek s kočičkou a pak již 
plnily úkoly u vodníka a víl, Sněhurky 
se sedmi trpaslíky a u perníkové 
chaloupky si ulouply opravdový 
perníček. U indiánů, Macha a Šebes-
tové, Rumcajse s Mankou, Šmoulů 
nebo pirátů naproti tomu předvedly 
svou zručnost. Zasloužená odměna 
je, ani v nejmenším neminula a na 
závěr se mohly občerstvit u Křemílka 
a Vochomůrky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali  
všem, kteří se na přípravě i samotném 
pohádkovém lese podíleli, přede-
vším pak Daně a Karlovi Jirků. A také 
všem sponzorům, kteří přispěli odmě-
nami. Užijte si krásné léto a budeme 
se na vás těšit v tělocvičně, na hřišti 
nebo na nějaké další akci.

Tj Dynamo Nelahozeves
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Višňovka
Ovocný sad v Lešanech, kterému místní neřeknou jinak 
než „Višňovka“, leží na kopci pod „Svatojánskou kap-
ličkou”. Díky panu Hlavatému již víme, že v minulosti 
měly Lešany více obyvatel než Kralupy a že se o zdejší 
sad starala rodinu Jandů z domku č. 10 v ulici „Na Vršku“.

Po letech se charakter osídlení Lešan podstatně změnil. 
Višňovka zpustla a ocitla se na jakési křižovatce tří cest: 
první vede k hornímu resortu, druhá do starých Lešan 
a ta třetí přes Lešanský háj, kolem dolního resortu až do 
centra Nelahozevsi. V Lešanech už kromě dětských hřišť 
a autobusové zastávky žádná další místa k setkávání ne-
jsou. Proto vznikl záměr proměny starého sadu v místo 
rozmanitější, které by mohlo být příležitostí k propojení  

„starého“ i „nového“ po stránce společenské i přírodní, 
navíc dostupné pěšky, nejen pro místní obyvatele.

Na jaře letošního roku vznikl za tímto účelem komunitní 
 spolek „Lešanský sad“, který sdružuje rodiny z Lešan 
a okolí se společnou vizí a zájmem o věc. Naším cílem je 
postupně proměnit toto místo v druhově pestrý sad, který 
 nabídne nejen sladké plody, ale také pestrou paletu 
možností trávení volného času v přírodě za humny.

Druhovou rozmanitost bychom 
rádi sadu dali čtyřmi cestami:
• Postupným kácením a vyřezáváním nepůvodních inva-

zivních druhů dřevin, např. pajasanů, akátů a dřevin, 
jež svým sklonem k bujnému rozrůstání brání biodi-
verzitě, např. trnky, která postupně vytlačuje původní 

vegetaci na stráni u cesty k hornímu resortu, kde se 
původně vyskytovaly vzácné hořce.

•  Péčí o stávající zachovalé ovocné stromy a jejich po-
stupnou náhradou, jelikož ne všechny dnes kvetoucí 
původní třešně a višně jsou v dobrém stavu. Zároveň 
budou, dle zpracované studie, dosazeny další druhy 
ovocných stromů a keřů.

• Dotvářením drobných prvků pro praktické a příjemné 
trávení volného času, vždy s ohledem na terén a pro-
storové možnosti. Povedlo se nám už založit kompost, 
vybudovat a osadit schody, pro snadnější pohyb mezi 
teráskami. Vznikly také dva plácky pro hraní kuliček 
a dětský bunkr z propletených vysekaných větví náleto-
vých dřevin. Časem přibude posezení pro kolemjdoucí, 

„bosá” stezka (chodníček pro chůzi na boso) a lavičky 
kolem ohniště.

• Rádi bychom některá zákoutí a vhodná místa ponechali 
„bez zásahů“ a uchovali tak, v nově kultivovaném prostoru, 
„ostrůvky divočiny“.

Naše pracovní brigády, které pořádáme zhruba dvakrát 
do měsíce, jsou spojeny s dalšími aktivitami pro děti  
i dospělé (např. tvorba a malování ptačích budek, výroba  
čarodějnických košťátek, hraní kuliček, čtení pohádek aj.). 
Tato setkání jsou příležitostí vidět se se sousedy, popovídat 
si, společně na něčem pracovat, něco vytvářet ve veřejném 
prostoru, jenž se nás všech týká. Ochutnávat domácí dobroty, 
sdílet nové recepty, opékat buřty apod. V neposlední řadě 
je to šance pro děti potkat se v jiném prostředí, než v rámci 
školy nebo vlastních zahrad, hřišť a ulic.
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Kromě volné hry v přírodě mají děti 
možnost pomáhat např. při sázení no-
vých stromů, které tady spolu s nimi 
porostou, pozorovat změny v přírodě 
v různých ročních obdobích a tím si 
utvářet vztah k místu, kde bydlí.

Nebojte se do „Višňovky“ nahlédnout 
v každé roční době zblízka i z dálky. 
Jste srdečně zváni jak na aktivní pra-
covní události, tak ke sledování naší 
činnosti. Další informace a aktuality 
naleznete na webové stránce www.
lesanskysad.cz nebo na facebookové 
stránce “Višňovka” (@lesanskysad). 
Můžete nám také zaslat e-mail na 
adresu lesanskysad@seznam.cz.

text a foto:  
Klára Šlehoferová, Petra Tajčová

Placená inzerce

Na Višňovce to žije. Na červnové svatojánské setkání dorazila řada lidí nejen z Lešan. 

www.lesanskysad.cz
www.lesanskysad.cz
https://www.facebook.com/lesanskysad/
https://www.facebook.com/lesanskysad/
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Nelahozeves versus nařízení GDPR
V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové Nařízení  
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto 
údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany 
osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení je s účinností  
od 25. května 2018 přímo aplikovatelné v rámci celé EU a bude přímo 
stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Od zmíněného dne 
se tedy i Obecní úřad Nelahozeves při zpracování osobních údajů bude 
řídit GDPR. Toto nové nařízení nahradí doposud platný český zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní úřad Nelahozeves považuje 
ochranu osobních údajů za nedílnou 
součást svých závazků nejen vůči 
svým zaměstnancům, ale i vůči všem 
občanům a všem fyzickým osobám, 
o kterých jsou osobní údaje zpraco-
vávány.

Obec Nelahozeves zpracovává osobní  
údaje a další informace týkající se 
občanů a dalších subjektů v rámci 
samostatné a přenesené působnosti.  
Většina osobních údajů občanů je 
tedy zpracovávána na základě po-
vinností, uložených obci zvláštními 
zákony.

Obecní úřad Nelahozeves prohlašuje, 
že zpracovává osobní údaje v souladu 
s GDPR a zásadami pro zpracování 
osobních údajů, zpracovává údaje 
pro určité, výslovně vyjádřené účely 
a jen v nezbytném rozsahu. Pro do-
sažení tohoto účelu Obecní úřad  
Nelahozeves přijal technická a orga-
nizační opatření k zajištění dosta-
tečné úrovně zabezpečení ochrany 
osobních údajů.

Obecní úřad Nelahozeves s účinností 

od 21. května 2018 jmenoval pově-
řence pro ochranu osobních údajů,  
jenž bude poskytovat informace 
a poradenství v oblasti GDPR a bude 
monitorovat soulad s GDPR.

Kontakt na pověřence pro ochranu 
osobních údajů:

Bc. Josef Kazík
mob.: 720 075 064

E-mail: poradaochrana@gmail.com

Na pověřence se můžete obracet 
s jakýmikoliv dotazy, podněty a po-
žadavky na uplatnění Vašich práv, 
které se týkají přímo Vašich osobních 
údajů používaných v rámci některé 
agendy v obci, a to zejména, pokud 
se nechcete obrátit přímo na zástupce 
obce. Pověřenec Vaše dotazy, poža-
davky a podněty odborně vyhodnotí, 
předá správci spolu s doporučením, 
jak je řešit, případně vám poskytne 
základní informace a konzultaci.  
Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů,  
podnětů, námitek a požadavků je 
však výhradně samotný správce.

Svoje práva mohou 
občané uplatnit také:
• ústně – osobně v sídle obce

• písemně – osobně v sídle organi-
zace nebo poštou na adresu sídla 
organizace: 
Obecní úřad Nelahozeves 
Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves 
PO, ST 7:30–11:00, 12:00–17:00 h

• e-mailem: obec@nelahozeves.cz

• datovou schránkou: t42bciq

• telefonicky na čísle: 315 785 059 
– podatelna

Lhůta na zpracování 
žádosti
Žádosti budou zpracovány do jed-
noho měsíce od obdržení žádosti. 
Lhůtu lze ve výjimečných případech 
prodloužit o dva měsíce, zejména 
z důvodu komplexnosti a obtížnosti  
případu, o čemž musí být subjekt 
údajů ze strany správce informován, 
včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění práv subjektu 
údajů:

1. Přijetí žádosti

2. Identifikace žadatele

3. Vyhodnocení žádosti

4. Rozhodnutí o žádosti

5. Výkon rozhodnutí

6. Informování žadatele

Poděkování 
paní ředitelce 
MŠ Nelahozeves
Chtěl bych se při této příležitos-
ti za obec rozloučit s paní ředitel-
kou, která se rozhodla od příštího 
školního roku rozvíjet svoji  
pracovní dráhu jinde.

V tuto chvíli nestačí jen prosté,  
děkuji. Považuji totiž Hanku 

za nesmírně cennou osobnost 
a rád bych zmínil dvě věci, jichž 
si cením obzvláště. Hanka převza-
la školku v době, kdy její vedení  
bojovalo s některými rodiči 
i učitelkami. Povedlo se jí situaci 
zvládnout jak manažersky, tak 
především lidsky. Rychle po  
jejím nástupu zde zavládla přá-
telská atmosféra, kterou v ma-
teřské škole považuji za zásadní.  
Dále chci ocenit zejména její 
neúnavnou snahu o vylepšování 

práce s dětmi. I když tato snaha 
může vyvádět zúčastněné 
z komfortní zóny, je nezbytná.

Známý titul Fulghumovy knihy 
zní: „Všechno, co potřebuji, jsem 
se naučil v mateřské škole.“  
Myslím, že pod vedením Hanky 
Sadílkové to platilo i ve školce 
v Nelahozevsi.

Děkuji

Josef Kebrle 
starosta obce
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Úžasné vítězství v okresním přeboru 
okresu Kladno
V okrese Mělník se pro ročník 2017/2018 přihlásilo 
jen několik družstev do dorostenecké kategorie, ale 
z Nelahozevsi se družstva přihlašují hned dvě. Jsou 
to samozřejmě mužstva TJ PTZ Viktorie a Dynama 
Nelahozeves. Vzájemně se střetla hned v prvním mi-
strovském utkání a lépe se dařilo „Pétézetce“, která 
se původně přihlašovala do 1. A třídy Středočeského 
kraje. Nakonec se jako sdružení sloučila s Vltavanem 
Chvatěruby a tím získala několik kvalitních hráčů 
v čele Denisem Marečkem.

Celá soutěž se odehrála nejprve v základní skupině, kde 
si „Pétézetka“, připsala čtrnácté vítězství a tak ani jednou 
neodešla poražena. Nastřílela celkem 127 branek a obdržela 
jich pouze 35. Mimo to získala i plný počet bodů.  
42. Soutěž pokračovala dále v nástavbové části, kde zmí-
něné družstvo ze šesti zápasů čtyřikrát vyhrálo, jednou 
remizovalo a jednou v závěrečném utkání s AFK Libčice/
Tursko prohrálo.

Závěrečné utkání proběhlo na hřišti společného partnera  
ve sdružení Vltavanu Chvatěruby, kde byli hráči korunováni  
medailí „Vítěz okresního přeboru dorostu“ pro ročník 
2017/2018. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Aleš Ludický 
z 22 brankami. Velký podíl na dobrých výsledcích měl 
trenér Vltavanu Chvatěruby, Radim Novák. Vedoucí mužstva 
byl Jiří Rous z „Pétézetky“.

Ta se stala suverénním vítězem Okresního přeboru Kladno 
s náskokem patnácti bodů před druhými Libčicemi, které 
je v posledním duelu porazily v poměru 7:3.

V mužstvu se vystřídali tito hráči:

Balhar Kryštof, Brázda Jáchym, Červeňák Erik, Durdoň  
Peter, Fišer Karel, Chodora Lukáš, Indrouch Denis, Koníček 
Ondřej, Ludický Aleš, Mareček Denis, Pichl Josef, Rubeš 
Petr, Růžek Vojtěch, Struneček Lukáš, Šimek František,  
Tichý Matěj, Záhora Daniele.

Jiří Rous

Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. PTZ - Viktorie Nelahozeves# 20 18 1 1 7:35 56 23

2. AFK Libčice 20 13 1 6 11:40 41 8

3. TJ Baník Stochov 20 9 0 11 2:56 27 -3

4. SK Lhota 20 9 0 11 65:84 27 -3

5. Sokol Hostouň 20 8 2 10 51:71 26 -7

6. TJ Sokol Smečno 20 7 1 12 56:71 22 -11

7. TJ Dynamo Nelahozeves 20 5 4 11 55:82 21 -12

8. TJ Novoměstský Kladno 20 6 1 13 29:101 20 -10
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Co se dělo 
ve škole?
• Žáci 4. a 5. ročníku měli v březnu 

možnost odjet do Velké Británie 
na týdenní jazykový pobyt 
v pobřežním městečku Hastings. 
Přitom v Anglii navštívili mnoho 
zajímavých míst, zlepšili svou 
angličtinu a poznali zvyky 
zdejších rodin, v nichž byli 
v průběhu týdne ubytováni. 

• Dne 3. a 4. dubna 2018 proběhl 
na naší škole zápis nových žáčků 
do prvního ročníku. 

• V pátek 27. dubna se ve 2. A konal 
slet čarodějnic a čarodějů. 

• V rámci projektu Motýlí farma 
chovali „druháci“ z obou tříd 
v dubnu motýly. Žáčci druhých 
tříd měli možnost pozorovat 
vývoj motýla od housenky až po 
dospělce. Na závěr pak vypustili 
vylíhnuté motýly do přírody. 

• Ve čtvrtek 10. května se žáci celé 
školy účastnili koncertu v domě 
Antonína Dvořáka. Žáci 1. až 3. 
ročníku se setkali s příběhem paní 
Hudby a žáci 4. a 5. ročníku si 
poslechli skladby W. A. Mozarta 
a J. S. Bacha. Na klavír hrála paní 
Křičková, která koncert provázela 
i poutavým vyprávěním. 

• V pátek 11. května si děti z naší 
školy zahrály na paleontology na 
akci Trillo park. Dozvěděly se, 
jaký je rozdíl mezi archeologem 
a paleontologem. Vyzkoušely si 
také práci paleontologa v terénu, 
přičemž odkrývaly kostru dino-
saura a odlévaly odlitky nálezů ze 
sádry. Rozšířily tak své vědomosti 
o mnoho zajímavých informací 
z historie a vývoje života na 
planetě Zemi. 

• Úterý 15. května bylo ve znamení 
sportu. Žáky všech tříd čekaly jak 
tradiční, tak i velmi netradiční 
sporty. 

• Páťáci vyrazili na svůj poslední 
třídní výlet k přehradě Orlík. 
Mohli tak společně strávit čas 
jako třída mimo školu. Všichni si 
kempování opravdu užili, přežili 
noční stezku odvahy i slzavé údolí, 
vše pak zakončili společným 
táborákem a vůbec se nechtěli 
vrátit domů. 

• U příležitosti Mezinárodního 
dne dětí připravily vychovatelky 
ŠD pro děti zábavné odpoledne. 
I přes nepřízeň počasí to byl krásný 
den plný her a soutěží. Soutěžilo  
se v několika disciplínách, např. 
Popelčině běhu, sovětské želez-
nici, namotávání, skákání v pytli 
nebo běhu s kelímkem plným 
vody na hlavě. Všechny děti si za 
své výkony odnesly diplom, slad-
kosti a plno krásných zážitků.

• Jako každý rok se žáci naší školy 
zúčastnili v úterý 5. června 
soutěže ve skákání přes švihadlo. 
Tentokrát žáci byli přihlášeni 
v kategorii jednotlivců a měli 
velký úspěch! V různých kategoriích 
se umístili mezi vítězi.  
Všem žákům gratulujeme! 

Text i fotografie byly převzaty z webu ZŠ Nelahozeves
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MŠ na 
cestách
Krásné květnové počasí je jako 
stvořené pro výlet a naše děti si 
užily rovnou dva. Jako první se 
stal naším cílem Zoo park Zájezd, 
kde všichni nadšeně pozorovali 
malé opičky, lemury, chameleony 
a velblouda. Druhý výlet byl ve 
znamení archeologie. V Ledčic-
kém History parku si děti zkusily  
hledání pokladu s detektory 
kovů, vyrobily misky z keramiky 
a nakonec přišlo to nejlepší - vy-
kopávky starých nádob a koster. 
Oba výlety se opravdu vydařily 
a všichni už se těšíme na další 
společné zážitky.

Krásné prožití letních prázdnin 
přeje kolektiv MŠ Nelahozeves.

Veřejná sbírka při 
ZŠ Nelahozeves
Milí „nelahozeveští“,

základní škola by měla své žáky nejen vzdělávat, ale též rozvíjet jejich 
dobré vlastnosti i postoje. Jednou z těchto věcí je i ochota „pomoci  
bližnímu svému“ – tedy jinému člověku, kterému osud tolik nepřál.  
Rozhodli jsme se proto založit při škole veřejnou sbírku, do níž budeme při  
rozličných akcích shromažďovat peníze a pomáhat tak žákům naší školy  
a jejich rodinám v nelehkých situacích, jaké život občas přináší.

Začínáme mimořádným sběrem 
papíru 14. června 2018 a naším 
prvním cílem je pomoci do tří let 
uspořit našemu žáčkovi z 2. třídy na 
nový kochleární implantát (my mu 
říkáme „ouško“, čímž pro něj vlastně  
opravdu je), díky němuž může fun-
govat mezi ostatními dětmi téměř 
bez omezení.

Děkujeme všem, kdo naši sbírku 
„Ouško“ podpoříte, ať už aktivní 

podporou jednotlivých akcí, finanční 
částkou či nápadem, jak pomáhat dál.

Krásné léto!

„My všichni“ ze ZŠ Nelahozeves

P. S.: Vyřízení všech náležitostí ke 
zřízení veřejné sbírky při škole není 
vůbec jednoduché a trochu to trvá. 
Sledujte, prosím web naší školy - 
ihned, jak budeme mít číslo účtu, 
zveřejníme jej! Děkujeme.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat všem 
spoluobčanům obce Nelahozeves, 
místnímu hasičskému sboru a přáte-
lům z okolí, kteří mi nabídli nezištnou 
pomoc při hledání ztraceného pro-
cesoru mého syna.

Velice si toho vážím.

Dvořáková Ilona

Konkurz na novou 
ředitelku školky
Obec Nelahozeves vyhlásila 
konkurzní řízení na ředitele 
nebo ředitelku MŠ Nelahozeves. 
Nástup do funkce by měl být od 
1. srpna 2018.

NATVRDEL
15. 9. OD 17.00H

 VELVARY
KOUPALIŠTĚ MALVAŇÁKXI11. RO

ČN
ÍKN

AT
V

R
D

EL

LENKA  DUSILOVÁ
PLEASE THE TREES

postrock 

ŽAMBOŠI
folkrock

REGATEOS
latinsko-americké rytmy

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

    DĚTSKÉ  DÍLNIČKY

FORGARDEN
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Dvořákova 
Nelahozeves 
2018

67. ročník
ne

dě
le

 9
. z

ář
í

Rok se s rokem sešel a neděle 9. září bude opět ve znamení oslav našeho 
slavného rodáka, mistra Antonína Dvořáka, narozeného 8. září 1841.

Zpěvem české hymny u sochy A. Dvořáka také připomeneme letošní 
stoleté výročí vzniku samostatného Československa a tomuto tématu se 
budeme dále věnovat na edukativním koncertě pro děti (i rodiče) s názvem 
Ta je hezká, hymna česká! Po mnoha letech bude možné vyslechnout 
v kostele sv. Ondřeje pěvecký sbor a hudebníky při provedení Dvořákovy 
Lužanské mše. Připraven je také slavnostní koncert v Rytířském sále na 
zámku, na kterém bude možné slyšet monumentální, téměř hodinový 
oktet F. Schuberta v obsazení dechových a smyčcových nástrojů.

Dvořákova Nelahozeves má před 
sebou již 67. ročník svého konání 
a o vznik a kontinuitu této slavnostní 
události se stará především Společ-
nost Antonína Dvořáka. Tento spolek 
vznikl již v roce 1931 z popudu Dvo-
řákova oddaného přítele, českoame-
rického houslisty a violisty Josefa 
Jana Kovaříka. Mezi zakládajícími  
členy Společnosti nalezneme jména 
členů Českého kvarteta, dále pak 
Dvořákových žáků, skladatelů a dal-
ších. K největším zásluhám společ-
nosti patří založení Muzea A. Dvořáka 
v Michnově barokním letohrádku 
v Praze na Novém Městě, postavení 
pomníku před budovou pražského 
Rudolfina, podíl na založení dnešního 
Památníku Antonína Dvořáka  
v Nelahozevsi a s ním související kaž-
doroční pietní akt u sochy Antonína 
Dvořáka a matiné v památníku. 
V současnosti se na tomto jednoden-
ním festivalu podílí mnoho pořada-
telů a dobrovolníků pod záštitou 
Muzea Antonína Dvořáka a za plné 
podpory vedení obce Nelahozeves. 

Aby se festival mohl dále rozvíjet, je 
potřeba také sponzorů. Za dlouholetou 
podporu patří poděkování společnosti  
MERO ČR a. s., Nadaci Antonína  
Dvořáka a dalším regionálním firmám 
a partnerům.

Přijměte prosím naše společné pozvání!
Kateřina Bryndová, 

členka kulturní komise

Informace 
o vstupenkách 
a rezervacích
Z důvodu menšího počtu míst 
k sezení v sálech na zámku, 
památníku i v kostele vás 
prosíme o rezervaci míst.

Rezervace prosím 
posílejte na adresu:
kultura@nelahozeves.cz 
nebo vyřizujte na obecním 
úřadě (tel.: 315 785 059).

Na úřadě bude možné od konce 
července zakoupit vstupenky na 
večerní koncert 11. září 2018.

Lužanská mše v dobovém  
provedení v kostelíku sv. Ondřeje
Kostel sv. Ondřeje se v rámci oslav Dvořákova narození letos dočká provedení 
dobové a málo známé verze skladatelovy Mše D dur, tzv. „Lužanské“. Tato velmi 
oblíbená mše měla svou premiéru na zámku v Lužanech a to nikoliv náhodou. 
V Lužanech sídlil Josef Hlávka, mecenáš umění, architekt, zakladatel České aka-
demie věd a umění a také přítel Antonína Dvořáka. A protože si Hlávka nechal 
na zámku postavit novou kapli, požádal Dvořáka, aby k příležitosti jejího  
vysvěcení složil novou mši. Vznikla tak Mše D dur pro sbor, sóla a varhany, která 
měla premiéru 11. září 1887 pod vedením samotného skladatele. Toto provedení 
bylo vskutku rodinné – sólového partu sopránu se ujala Hlávkova žena Zdenka, 
sólového altu Dvořákova choť Anna, zdatná zpěvačka, která zpívala v chrá-
mových sborech a již dříve se ujala také nelehkého sólového partu Dvořákovy 
duchovní kantáty Stabat mater při provedeních v Olomouci, Praze a Kroměříži. 

Topi Lehtipuu
foto: www.maestroarts.com
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Další provedení „Lužanské“ po premiéře v Lužanech následovalo v Plzni, kde 
ovšem mše nesměla být provedena v tamním kostele sv. Bartoloměje, nýbrž 
pouze v Městském divadle (15. dubna 1888), kde varhany nebyly. Dvořák tuto 
situaci vyřešil tak, že místo varhan užil dvou harmonií, která ovšem nemají 
pedály. A aby nebyl doprovod ochuzen o basovou linku, dopsal do partitury 
party pro violoncella a kontrabasy. Tato verze se pak ještě opakovala v Rudolfinu 
o necelý rok později (25. března 1889), kde již hrály skutečné rudolfinské varhany, 
party violoncell a kontrabasů však zůstaly.

Ačkoliv dnes je známější verze této mše pro orchestr, kterou Dvořák vypracoval 
později pro anglické nakladatelství Novello, verze pro varhany, cella a kon-
trabasy je původní verzí a dokládá tak skladatelův originální a intuitivní záměr, 
jak tuto mši provozovat. Na kůru nelahozevského kostela sv. Ondřeje mši v do-
bových intencích provede komorní pěvecký soubor Collegium 419 pod vedením 
Lukáše Vendla. Neváhejte a přijďte si poslechnout jedinečné provedení.

Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D., Muzeum Antonína Dvořáka

Dětský pěvecký sbor Radost Praha 
zpívá již padesátou sedmou sezónu

 V loňském roce sbor vystoupil na 
řadě prestižních akcí, např. na Rol-
ničkových svátcích písní, na oslavách 
Dne nezávislosti na Americké amba-
sádě, na workshopu a společném 
koncertě s King’s Singers, na koncertě 
v rámci festivalu Dvořákova Praha, 
na koncertě pro Arcidiecézní charitu 
v Obecním domě. Velkým zážitkem 
byla účast na společném koncertě 
s FOK, Pražským filharmonickým 
sborem a Pueri gaudentes v Obecním 
domě, kde byla provedena Mahlerova 
3. symfonie. V březnu se sbor zúčastnil 
výměnného zájezdu u sboru Severáček 
Liberec při příležitosti vernisáže  
výstavy o Miloslavu Kabeláčovi,  
Josefu Čapkovi a Františku Hrubínovi. 
Sbor byl též přizván k účasti na dvou 
výchovných koncertech s Pražským 
filharmonickým sborem v sále Pražské 
konzervatoře.

V květnu sbor hostil švýcarský  
chlapecký sbor Knabenkantorei Basel,  
se kterým měl společný koncert 
v Secesním sále Na Marjánce. Mimo-
řádnou akcí bylo podzimní účinkování  
sboru na oslavách pánů Svěráka  
a Uhlíře k 50 letům na hudební scéně 

– Trvalky. Nejvýznamnější akcí roku 
2017 byla účast na mezinárodní sou-
těži „35th International Choral Festival 
of Preveza and the 23rd International 
Choral Competition“ v řecké Preveze.  
Sbor si přivezl jednu zlatou a dvě 
stříbrné medaile.

Program
neděle 9. září
11 h 
Slavnostní akt u sochy 
Antonína Dvořáka
s krátkým vystoupením dětského 
pěveckého sboru Radost Praha, 
přivítání festivalových hostů 
starostou obce.

11:30 h 
Písňový recitál finského  
tenoristy Topiho Lehtipuu
v Památníku A. Dvořáka, na 
kterém zazní výběr komorních 
skladeb určených pro hlas 
a klavír Antonína Dvořáka  
a Jeana Sibelia. V úvodu kon-
certu promluví šéfredaktorka 
české pobočky hudebního  
nakladatelství Baerenreiter 
PhDr. Eva Velická, Ph.D. na 
téma nové edice písní Antoní-
na Dvořáka.
Vstup volný

14 h 
Koncert pro rodiče s dětmi
na Zámku Nelahozeves na 
téma české hymny, účinkuje 
dětský pěvecký sbor Radost 
Praha. Odměny pro vnímavé 
posluchače připraveny!
Jednotné vstupné 50 Kč

16 h 
Lužanská mše (A. Dvořák)
v kostele sv. Ondřeje. 
Collegium 419 (umělecký  
vedoucí Lukáš Vendl)
Vstupné dobrovolné

úterý 11. září
19:30 h 
večerní koncert na Zámku 
Nelahozeves
Antonín Dvořák: Nokturno 
Franz Schubert: Oktet F dur, 
pro klarinet, lesní roh, fagot,  
2 housle, violu, violoncello 
a kontrabas. Účinkují členové 
a lektoři česko-německé  
Akademie komorní hudby.
Vstupé 120 Kč / 80 Kč 
(senioři, děti)

Soutěž
o vstupenky 
na DN 2018
Že píseň a později česká hymna 

„Kde domov můj“ pochází z diva-
delní hry Fidlovačka, aneb žádný 
hněv a žádná rvačka z pera  
skladatele Františka Škroupa,  
nikoho nepřekvapí. Zamyslili 
jste se ovšem někdy nad tím:

• Co je to 
fidlovačka?

Tři vylosovaní výherci  
získají po dvou volných  
vstupenkách na 
koncert 11. září.

Odpovědi posílejte na adresu 
kultura@nelahozeves nebo  
doručte na místní obecní úřad  
do středy 5. září.

Losování proběhne 7. září  
a výherci budou kontaktováni 
sms zprávou, zanechte na sebe 
prosím kontakt.

Sponzoři festivalu:
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Připravuje se na  
zámku Nelahozeves

Milí sousedé,

zveme Vás na zámek Nelahozeves, 
kde jsme si pro Vás na letní měsíce 
připravili několik novinek.

Těšíme se s Vámi naviděnou při 
našich nových prohlídkách.

Kombinovaná  
výstava Lego a Seva 
stavebnic 
do 7. října 2018 s dílnou
Pojďte si s dětmi vyzkoušet svoje 
kombinační schopnosti. Inspirujte 
se při naší výstavě a poté si postavte 
v herně z kostiček zámek, nebo rov-
nou vesmírnou loď. Rozvíjejte svoji 
fantazii na této jedinečné výstavě.

Hovory o renesanční 
architektuře z po-
hodlí zámeckého 
nádvoří
Historie zajímá všechny. Bez rozdílu 
věku či pohlaví – všechny nás baví, 
a proto neváhejte a přijďte i přes to, 
že renesanční stavba nedisponuje vý-
tahem. Výjimečné taje našeho zámku 
se nyní otevírají všem návštěvníkům 
milujícím architekturu. Není potřeba 

zdolávat schody, s výkladem se  
společně pohodlně přesuneme do  
podloubí zámeckých arkád.

Termíny, které budou zveřejněny na 
webu zámku v červenci, rezervujte 
na info@zameknelahozeves.cz

Hradozámecká noc 
za třpytu hvězd 
stříbrného plátna
25. srpna 2018
Vezmeme Vás do stylu prvorepub-
likového salonu v sobotu 25. srpna. 
Za tónů swingové kapely si budete 
moci vytříbit svoje taneční kroky 
a nasát jedinečnou atmosféru, kterou 
znáte z filmů stříbrného plátna.

Loučení  
s prázdninami
1. září 2018
Léto končí a i pohádky musí zpátky 
do škol a školek. Přijďte se s nimi  
1. září rozloučit na zámek Nelahoze-
ves a užít si královskou legraci.  
Vyvětráme naše kostýmy, skamarádí-
me se s princeznou Polyxenou, která 
nám ukáže zámek, kde bydlí, tančí, 
spí a prohání se na koloběžce.  

Můžeme přitom změřit i my své síly 
v tříkolkovém, koloběžkovo či jinak 
kolečko, kočárkovém tajfunu.  
Projdeme si zámek od shora až dolů - 
v interiérech šlechticů nás čekají  
hádanky a všem úspěšným se  
otevře zámecké sklepení plné kostiček 
Lega, na zahradě zakončíme třeba 
piknikem a rozloučíme se zas na čas 
se slunečními paprsky.

Na podzim je plánováno ještě  
Pohádkobraní, Svatební veletrh 
a Svatomartinské pohoštění. Více 
se dozvíte v dalším čísle zpravodaje, 
které vyjde na přelomu září a října.

foto: zahájení sezóny na zámku

Piknik  
na zámecké zahradě
Vychutnejte si u nás celé odpole-
dne, vyzvedněte si piknikový koš 
a vypůjčte si společenské hry do 
zámecké zahrady.

Do koše Vám přibalíme následující 
pochutiny:

Vinný piknik
Láhev Lobkowiczkého vína  
z našich sklepů, olivy, mandle.

Zámecký piknik 
Láhev Lobkowiczkého vína z na-
šich sklepů, moučník ze zámecké 
kavárny, olivy, mandle, posléze 
máte vstup do zámeckých sbírek 
pro dvě osoby zdarma.

Romantický piknik
Láhev sektu Rýnský ryzlink z na-
šich sklepů, moučník ze zámecké 
kavárny, jahody, zapůjčit si můžete 
i veslici na Vltavu a vyplout.

Pikniky můžete objednat na tel.: 315 709 111, 
315 709 154 nebo na e-mailové adrese:  
info@zameknelahozeves.cz

Piknikový koš a deku lze vyzvednout v restauraci 
Na Zámku od 10 do 16 h a je nutné vrátit do 17 h.

info: 
www.lobkowicz.com/cs/novin 
ka/piknikove-menu-na-zamku 

-nelahozeves/

http://www.lobkowicz.com/cs/novinka/piknikove-menu-na-zamku-nelahozeves/
http://www.lobkowicz.com/cs/novinka/piknikove-menu-na-zamku-nelahozeves/
http://www.lobkowicz.com/cs/novinka/piknikove-menu-na-zamku-nelahozeves/


13

Červenec 2018

Nelahozeveské Máje
V sobotu 19. května v 11 h začalo vše tancem na lešanské návsi a končilo  
po půlnoci tancem v kulturním domě. Oslava jara, lásky a mládí tak došla na-
plnění. Pro mě je největším zážitkem vždy páteční společné pečení koláčků. 
Letos jsme jich v sedmi lidech z deseti kil mouky napekli 1536! Bylo to vyčerpá-
vající, ale když chutnají! A všechny se nakonec i snědly.

Ozdobenou májku nám nikdo nepokácel, vůz s našimi milými muzikanty jezdil 
obcí, mládež tančila a na večerní zábavě bylo veselo. Vše jak má být. Vřelé 
díky všem, kteří svou prací pomáhají tuto překrásnou tradici v naší obci udržovat, 
věřte nebo ne, ale na májích se podílí kolem padesáti dobrovolníků!  
Tak ještě jednou děkuji a zase za rok!

Eliška Brázdová

Kdo bude příštím 
starostou?
Starosta Josef Kebrle se stane 
neuvolněným starostou obce, 
protože od 1. července nastou-
puje do nového zaměstnání. 

V příštích volbách již nebude 
kandidovat a dokončí pouze 
stávající volební období. Nikdo 
ze zastupitelů funkci starosty  
do voleb nechtěl převzít.  
Místostarosta Josef Kukla do  
voleb převezme většinu agendy.  
Po novém volebním období se 
změní starosta. Do konce čer-
vence musí být odevzdány kandi-
dátní listiny na MěÚ v Kralupech. 
Kandidátky nezávislých sdružení 
musí být podpořeny peticí s do-
statečným počtem (4 %) podpisů 
voličů. 

zdroj: Nela.cz
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Sportovec Kralup s nelahozeveskou stopou
V anketě „Sportovec Kralup“ za rok 2017 zanechali 
Nelahozeveští výraznou stopu. V kategorii jednotlivec 
16–50 let zvítězil Jan Bárta. Minulý rok byl pro Honzu 
dost rušný, vyjel si juniorskou reprezentaci, přestoupil 
do vrcholového střediska vodního slalomu USK Praha, 
z mistrovství Evropy přivezl zlatou medaili a z mistrovství 
světa dvě bronzové. Vzhledem k tomu, že se anketa 
vyhlašovala již po desáté, byl vyhlášen i sportovec 
desetiletí. Tím se v kategorii jednotlivec 16–50 let stala 
Anna Koblencová, která během své závodnické kariéry 
přivezla do Nelahozevsi řadu medailí z mezinárodních 
akcí. Vrcholovému závodění se Andulka už nevěnuje. Své 
zkušenosti se snaží předávat jako trenérka začínajícím 
závodníkům i závodnicím.

To Honza závodí naplno a momentálně se díky svým  
výkonům v sérii nominačních závodů dokázal podruhé 
kvalifikovat do juniorské reprezentace České republiky. 
Honza ani v jednom z nominačních závodů neskončil 
mezi juniory hůře než na třetím místě. Nominační závod 
na Trnávce vyhrál. Před domácím publikem na umělé sla-
lomové dráze pod miřejovickým mostem skončil dvakrát 
třetí a v Roudnici nad Labem si dojel pro stříbro. Honza 
si tak zajistil účast na bratislavském mistrovství Evropy 
juniorů, mistrovství světa juniorů, které se bude konat 
v italské Ivrei a další řadě mezinárodních závodů.

Pokud byste chtěli vidět místní borce závodit na vlastní 
oči, budete mít letos ještě dvě příležitosti. 18.–19. srpna 
se pod miřejovickým mostem bude konat memoriál  
Jaroslava Froňka staršího a 8.–9. září se zde se uskuteční  
i juniorské mistrovství republiky.

Robin Hron

Miřejovické půlení
během této soboty se bude konat v Miřejo-
vicích „Miřejovický půlmaraton“ o pu-
tovní pohár MUDr. Pavla Kantorka. Tato 
akce byla zapsána do České knihy rekordů 
a je držitelem rekordu „Nejvíce běžců půl-
maratonu na počet obyvatel obce“.

28
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Honza – trénink Trnávka, autor Petr Gorecký

Honza – zimní soustředění Austrálie, autor Michaela Daille

Anna - NKZ Veltrusy, autor David Kysela

Placená inzerce

Degustace
skvělých vín a sýrů 

přímo u Vás
• Zažijte příjemný a pohodový 

večer s rodinou nebo až 
pěti přáteli.

• Ochutnejte dvanáct  
zahraničních i moravských vín 

a pět delikatesních sýrů.

Kdy? V červenci a srpnu 
v termínu dle domluvy.

Kde? U Vás na zahrádce, doma nebo 
v klubovně.

Za kolik? 150 Kč na osobu
Při rezervaci termínu do 6. července

BĚŽNÁ CENA JE 300 KČ na OSOBU 
 Nenechte si ujít netradiční zážitek, 

 volejte si co nejdříve o rezervaci termínu

tel.:
720 328 060



Malinko ze starodávných časů
Pokračovat k dávným událostem kolem obce Lešany 
by nebyl problém, zajímám se o to asi dvacet roků, 
vše už asi je v šesti dílech souborů dokumentů. Snad 
ještě několik drobností z obce, nebo blízkého okolí. 
Otázka je spíše, kdo má alespoň drobný vztah k těmto 
místům a starodávným událostem.

Musím říci, že v obci už nejsem čtyřicet roků, příspěvky 
jsem posílal samozřejmě zdarma. O třech hospodách 
v obci Lešany už byla zmínka, zkusme dále několik  
zajímavostí, a možná obrázků.

Začněme třeba u domu č. 87. Býval zde řezník. Snímek 
z roku 1929. Řezník Ladislav Novák je uprostřed, vedle jeho 
manželka s malinkým psem. Jsou zde i sousedé, zcela 
vpravo je kovář Linhart Řezáč, majitel kovárny i protější  
hospody. Vztahy a také souvislosti byly dosti zajímavé, 
ale vše už bylo popsáno ve zmíněných dokumentech. 

Rodiny Nováků, tedy příbuzenstvo, žily nejméně ve dvou 
domech v obci. A kdysi býval na konci vesnice, u silnice 
pod lesem, litinový křížek, často ozdobený. Zde se zasta-
vovaly pohřby na poslední rozloučení nebožtíka s rodnou 
obcí. Křížek je dávno zničený a zřejmě také stojí na cizím 
pozemku.

Další snímek z roku 1918 je tedy rodina Nováků ve statku  
č. 18. Nejstarší je Antonín Novák, význačný hospodář 
s mnoha vyznamenáními, vedle jeho syn, na krajích vnuci,  
vpravo je výše zmíněný řezník. Rod zde žil určitě 400 
roků. Na obrázku je také pomocník z armády.

Snímek statků po roce 1910. Pro upřesnění: vlevo sídlili 
Kubištovi v č. 17, také stovky roků. Novákové jsou vedle, 
dále pak sedlák Kolář v č. 19. Události kolem těchto míst 
i starodávných rodů z jiných domů (se jmény Šuda, Brož, 
Kaňka, Stanislav, Žentele…) byly často velice pohnuté.

Nyní probíhají význačné oslavy naší republiky. Kolem 
roku 1900 sloužil v kostele sv. Ondřeje farář Adolf Pergl.  
Byla to výrazná osobnost i v činnostech mimo kostel, 
maloval, psal kroniky, zapojoval se i do činnosti spolků 
v Lešanech.

Zde je dosti vzácná ukázka jeho rukopisu, jež připomíná  
první výročí republiky. Duchovní přikládá poštovní 
známky z té doby a zmiňuje, že 30. října 1919 napadlo 
v okolí dvacet centimetrů sněhu. To jen pro zajímavost.

Václav Hlavatý

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 
periodický tisk s evidenčním číslem MK ČR E 21695. 
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 14. září 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

tel.:
720 328 060
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Kalendář akcí 
v obci a okolí
Prázdniny

so 28. července od 10 h
Miřejovické půlení  
(viz pozvánka na str. 14)

so 28. července
festiválek Libušení v restauraci 

„U Libuše“ ve Veltrusech (viz 
pozvánka na této straně)

so 11. srpna od 9 do 17 h
Dožínky hraběte Chotka na 
zámku Veltrusy

so 18. srpna 
Taneční zábava ve Velvarech, 
kde hraje Globus band

so 25. srpna od 14 h
Q3atlon (viz pozvánka na této 
straně)

čt 30. srpna od 8 h
Zájezd do Peruce, Zichovce 
a Pavlíkova – pořádá Klub 
seniorů. Odjezd autobusem 
od restaurace „U Marty“, cena 
100 Kč pro členy KS, 200 Kč pro 
ostatní.

so 25. srpna
Hradozámecká noc na zámku 
Nelahozeves

Září a říjen
so 1. září
Hudební festival „Tolerance 4“
Jedná se o třetí ročník, festival 
volně navazuje na akce pořá-
dané v letním kině Veltrusy. 
Vystoupí pět kapel hrajících 
převážně rockovou muziku, 
např. kapela E!E z Příbrami, 
která působí na hudební scéně 
už více než 25 let.

so 1. září
Loučení s prázdninami na 
zámku Nelahozeves (více na 
str. 12)

so 8. září
Happening na blíže neurčeném 
místě (viz článek na str. 2)

ne 9. září
Dvořákova Nelahozeves  
(viz článek na str. 10–11)

so 15. září
Natvrdel - hudební festival. 
Vystoupí Lenka Dusilová, Please 
the trees, Žamboši a Regateos. 
Dětské výtvarné a hudební 
dílny, discgolf. Vstupné dobro-
volné. (viz plakát na str. 9) 
Velvary / u Malvaňáku

so 15. září od 11 do 15 h
Válka bramborová na zámku  
Veltrusy

pá 5. a so 6. října
Volby do zastupitelstva obce

Q3atlon
Týmový závod
2 Muži / 2 ženy

sobota 25. srpna 
 od 14 h

Podrobné informace ohledně 
trasy a pravidel žádejte 

na tel.: 725 207 190

nebo na webu obce 
www.nelahozeves.cz
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Obec Nelahozeves

se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves

IČO: 00237094

zastoupena Ing. Josefem Kebrlem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa bydlište:

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

I.1. Splní-li příjemce podmínky stanovené v dotačním programu obce Nelahozeves 

„podpora třídění odpadu“ (dále jen „dotační program“), poskytovatel se zavazuje 

poskytnout příjemci dotaci v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci 

použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této 

smlouvy a dotačního programu.

Článek II.

Účel dotace

II.1. Dotace je poskytována v souladu s dotačním programem za účelem podpory třídění 

odpadu a snižování objemu produkce komunálního odpadu formou motivačního 

příspěvku plátcům poplatku za odpady, kteří v průběhu sledovaného kalendářního 

roku nevyužijí všechny termíny svozu komunálního odpadu a biodpadu z nádob o 

objemu 120 a 240 litrů (dále jen „akce“). 

Článek III.

Výše a termín vyplacení dotace

III.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši specifikované v žádosti, a to nejpozději 

do 28. 2. 2019. Výše poskytnuté dotace bude vypočtena dle následující tabulky a 

podmínek:
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a) Výše dotace = (počet objednaných neuskutečněných výsypů komunálního odpadu 

* bonus dle objemu nádoby na komunální odpad) + (počet objednaných 

neuskutečněných výsypů bio odpadu * bonus dle objemu nádoby na bio odpad)

i.bonus pro nádobu na komunální odpad o objemu 120 l je stanoven na 25 Kč za 

neuskutečněný výsyp

ii.bonus pro nádobu na komunální odpad o objemu 240 l je stanoven na 33 Kč za 

neuskutečněný výsyp

iii.bonus pro nádobu na bio odpad o objemu 120 l je stanoven na 13 Kč za 

neuskutečněný výsyp

iv.bonus pro nádobu na bio odpad o objemu 240 l je stanoven na 20 Kč za 

neuskutečněný výsyp

v.počet realizovaných výsypů ročně pro komunální odpad je minimálně 17 vývozů

vi.počet realizovaných výsypů ročně pro bio odpad není stanoven; převýší-li bonus 

poplatek za plátcem zvolený tarif, je bonus poskytnut maximálně do výše 

poplatku

b) Pro výpočet výše dotace budou monitorovány následující nádoby příjemce:

i.Nádoba na komunální odpad o objemu 120 l / 240 l, číslo ……………………

ii.Nádoba na bio odpad o objemu 120 l / 240 l, číslo ……………………………….

III.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

příjemce č. ……………./………….., vedený u ………… banky a.s., a to do 30 dnů 

od vyúčtování nákladů na svoz odpadů a vyúčtování počtu objednaných 

neuskutečněných výsypů, nejdéle pak do 28. 2. 2019. Alternativně je možné bonus 

vyplatit na podatelně OU Nelahozeves.

Článek IV.

Souhlas s monitorováním, shromažďováním a zpracováním údajů

IV.1. Za účelem provedení vyúčtování výše dotace podle čl. 3 tímto příjemce souhlasí s tím, 

aby poskytovatel monitoroval počet provedených výsypů nádob evidovaných 

k nemovitosti plátce, tyto údaje shromažďoval a zpracovával tak, aby mohl po 

skončení sledovaného kalendářního roku vyčíslit výši dotace. 

IV.2. Odvolání souhlasu dle čl. 4.1 této smlouvy je důvodem pro neposkytnutí dotace.

Článek V.

Časové užití dotace

V.1. Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou určeny 

k použití v roce 2018/2019.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

dotačním programem a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, správním řádem a přiměřeně též 

občanským zákoníkem.

VI.2. Poskytnutí dotace za podmínek stanovených v dotačním programu bylo schváleno 

Zastupitelstvem obce Nelahozeves, usnesením č. 8/3/2018 ze dne 19. 03. 2018.

VI.3. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této 

smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, 
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které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

VI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu 

obdrží každá ze smluvních stran.

VI.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji 

uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční 

podpisy.

V Nelahozevsi dne …………………….........                             

…………………………………………………………………

      poskytovatel

V Nelahozevsi dne ……………………………..                             

………………………………………………………………..

          příjemce



PŘÍLOHA č. 1  

Dotačního programu obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“ 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU „PODPORA TŘÍDĚNÍ ODPADU“

 
I. Údaje o žadateli vyplňujte elektronicky či ručně 

Jméno: 
 

 Příjmení:  

Rodné číslo: 
 

 Email:  

Telefon: 
 

 Číslo 
bankovního 
účtu: 

 

Trvale bytem: 
 
 
 

 

 
II. Údaje o nemovitosti vyplňujte elektronicky či ručně 

Část obce: 
 

 Číslo 
popisné/evidenční: 

 

Číslo parcelní 
(volitelně): 
 

   

 
III. Dotace vyplňujte elektronicky či ručně 
Požadovaná 
výše dotace: 

Žádám o poskytnutí dotace v plné výši v souladu s podmínkami dotačního programu 

Účel: Podpora třídění odpadu 
Odůvodnění: 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil/a s podmínkami Dotačního programu obce 
Nelahozeves „podpora třídění odpadu“, které splňuji, a současně nemám vůči obci 
Nelahozeves žádné nesplacené závazky. Z tohoto důvodu žádám  
o poskytnutí dotace v plné výši uvedené výši. 
 

 
Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů. 
 
 
V ………………………………………………………. dne ………………………………………… 
 

 
 

…..……………………………………………………… 
Vlastnoruční podpis žadatele 

 
 


