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Vážení občané, 

mnozí z vás podpořili úmysl přípravného 
výboru (členů Občanského sdružení Nelaho-
zeves) vyvolat v obci referendum o rozšíření 
Skládky Uhy IV. etapa. Zastupitelstvo obce 
však návrh na konání místního referenda 
neschválilo. Nyní má přípravný výbor mož-
nost domáhat se vyhlášení místního referen-
da u krajského soudu. Někteří zastupitelé 
vnímají váš zájem vyjádřit svůj názor v refe-
rendu, jiní zastupitelé vyjádřili svým hlaso-
váním vnitřní nesouhlas s vyhlášením refe-
renda, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich 
může být pocit zklamání z neustálého bloko-
vání skládky IV. etapy Občanským sdruže-

ním Nelahozeves. Místní referendum mohlo 
být konáno již v době projednávání posou-
zení vlivu na životní prostředí (EIA), tedy 
před dvěma lety. Od té doby vedení obce 
docílilo významného úspěchu v procesu 
schvalování skládky. Za tímto úspěchem 
však stojí náročná jednání se společností 
.A.S.A. spol. s r. o. a nemalé náklady vynalo-
žené na nezávislé odborníky. Ti nám zajišťu-
jí důslednou kontrolu projektu skládky tak, 
aby nedocházelo k jakémukoliv ohrožení 
obce. Každoročně obec bojuje s nedostat-
kem financí na zajištění základních potřeb, 
jako je správa a údržba obecních budov. 
Obecní úřad v současné době nemůže fi-
nančně zajistit projekční práce na nové in-
vestiční akce a peníze nejsou ani na dořešení 
vodohospodářských problémů v obci a na 
dokončení kanalizací. Proto zastupitelé netr-
pělivě sledují, jak dopadnou jednotlivé fáze 
řízení, kterými probíhá schvalování skládky. 
To vše se zřejmě promítlo do hlasování za-
stupitelů o vyhlášení místního referenda. 
Nemohu však mluvit za druhé. Věřím, že 
pokud vás názor zastupitelů zajímá, rádi se 
s vámi o něj podělí. Zastupitelé jsou k dispo-
zici na svých e-mailových adresách, které 
naleznete na webových stránkách obce. 

Vzhledem k tomu, že je téma skládky aktuál-
ní a můžeme předpokládat, že se bude v nej-
bližší době konat místní referendum, připra-
vili jsme pro vás informace o tom, jakým 
způsobem obec ve věci skládky postupovala 
a postupuje. Naleznete je v článku Ing. Mar-
tina Jakoubka, který pro obec zajišťuje od-
borná technická posouzení skládky. Ve zpra-
vodaji se také dočtete, jak jsou jednotliví 
zastupitelé nakloněni skládce. 

Závěrem vám všem přeji příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí 
v novém roce 2013. 

Petra Urbanová 
starostka 
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Adventní slavnosti přilákaly do Nelahozevsi 
5 600 návštěvníků 

Organizátoři tradiční akce letos na nic nečekali a oblíbené slavnosti 
přichystali už týden před první adventní neděli. Advent na Zámku 
Nelahozeves proběhl v sobotu a neděli 24. a 25. listopadu a nabídl 

přesně to, na co 
jsou jeho pravidel-
ní návštěvníci 
zvyklí.  

Ačkoli bývají před-
vánoční slavnosti 
méně navštěvova-
né než ty jarní hrn-
čířské, počet lidí, 
kteří na ně našli 
cestu, letos znovu 
stoupl. „Počasí 
nám přálo a akce 
se velmi vydařila. 
Návštěvnost opět 
lehce vzrostla a 
přesáhla číslo 
5 600 návštěvníků 
za víkend,“ potvr-
dila zástupkyně 
organizátorů Zdeň-
ka Niklová.  

(Pokračování na stránce 2) 
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Další názory na skládku a referendum 

naleznete též na str. 7—14 
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Adventní slavnosti přilákaly do Nelahozevsi 5600 návštěvníků 

Že lidí dorazilo opravdu dost, bylo 
vidět především na stále zaplněném 
nádvoří. To znovu zaplnily stánky 
s výrobky nejen s vánoční tematikou 
– k dostání byly jak adventní věnce, 
jmelí, vánoční ozdoby a cukroví, tak 
i obrazy, koření, šperky nebo dřevě-
né a skleněné výrobky různých dru-
hů i funkcí či dokonce kaktusy. 
„Velké oblibě se letos těšilo i víno 
z lobkowiczkého zámeckého vinař-
ství v Roudnici nad Labem, zejména 
pak bílé svatomartinské odrůdy 
Müller Thurghau,“ snažila se najít 
nejoblíbenější stánky Niklová a doda-
la, že návštěvníci také hojně využili 
nabídky prohlídek zámeckých interi-
érů s průvodci v dobových kostý-
mech. Část vnitřních prostor zámku 
si ale mohli všichni prohlédnout 
i sami – své místo v nich našly třeba 
řemeslné dílny, mezi dětmi velmi 
populární malování na obličej či ča-
jovna.  

Stejně jako loni byl program advent-
ních slavností doplněn o koncerty 
souboru Špalíček či loutkové před-

stavení „Sváťova dividla“ v Rytíř-
ském sále zámku. Na nádvoří se neu-
tichající podpory nejmenších ná-
vštěvníků dostávalo veselému kejklí-
ři Pupovi.  

Nějakou výraznou novinku byste 
v programu slavností hledali těžko. 
I tak je ale nejen podle počtu ná-
vštěvníků vidět, že Advent už je zave-

denou akcí, která nezklame, a každý 
si na ní najde to své. Pro mnohé se 
podzimní návštěva nelahozeveského 
zámku stala příjemnou tradicí, která 
je symbolem blížících se Vánoc, 
a proto se tu rádi objeví zase napřes-
rok.  

(vm) 

(Pokračování ze stránky 1) 

 Hasiči znovu nadělovali 

Sbor dobrovolných hasičů Nelaho-
zeves uspořádal v neděli 2. prosince 
třetí Mikulášskou nadílku. Do kul-
turního domu dorazilo za Mikulá-
šem, čerty, anděly, ale i dobrou zá-
bavou a občerstvením spoustu dětí. 

 Obecní úřad připravil 
posezení pro seniory 

Obecní úřad Nelahozeves jako kaž-
doročně přichystal v kulturním do-
mě program pro místní seniory. Tra-
diční akce, která letos připadla na 
1. prosince, začala vystoupením dětí 
z nelahozeveské základní školy pod 
vedením Mileny Vovsové. Školáci 
zatančili část České besedy, zahráli 
pohádku o Sněhurce a svůj výstup 
zakončili znovu tancem – tentokrát 
ve stylu country na písničku Zuzana. 
Zbytek večera hudebně doprovázela 
kapela Stanislava Tatara. 

 Vítězem krajských voleb se 
v Nelahozevsi stali komunisté 

122 hlasů dostali komunisté v říjno-
vých krajských volbách od občanů 
Nelahozevsi. Stali se tak na území 
naší obce nejúspěšnější stranou, kte-
ré dala přednost téměř čtvrtina voli-
čů. O deset hlasů méně posbírala 
druhá ČSSD, třetí skončila ODS. 
K urnám zamířilo 39 % obyvatel Ne-
lahozevsi, což je v rámci Středočes-
kého kraje mírně nadprůměrné číslo.  

 Parku dominuje vánoční 
strom 

Od 7. pro-
since zdobí 
nelaho-
zeveský 
park vá-
noční 
strom. Po-
blíž rodné-
ho domu 
Antonína 
Dvořáka jej 
s pomocí 
starostky odpočítáváním rozsvítili 
žáci místní základní školy. Součástí 
půlhodinového programu bylo opět 
zpívání koled a vánočních písní v 
kostele sv. Ondřeje, po kterém se 
děti, rodiče a další návštěvníci pře-
sunuli do parku. Akce přilákala do 
centra obce odhadem dvě stovky 
lidí.  

(vm) 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
srpen—říjen 2012 

Na svět přišli: 

KAMILA NEKVINDOVÁ, ALEX FLASIK, 
NATÁLIE KOUBKOVÁ, BARBORA JUDÁKOVÁ, 
ELIŠKA HUČKOVÁ, JIŘÍ KROMPIGEL 

Životní jubilea oslavili:  

94 let VLADIMÍRA SVOBODOVÁ 
93 let MILUŠE HADRBOLCOVÁ 
89 let JARMILA KLOMÍNKOVÁ 
87 let MARIE ROUSOVÁ 
 MIROSLAV PECH 
85 let JAROSLAV KRÁL 
83 let VĚRA BOHÁČKOVÁ 
82 let LUDMILA ROŠKOTOVÁ 
 IRENA KŘESINOVÁ 
81 let MIROSLAV RULF 
 KVĚTUŠE FRONCOVÁ 
80 let VENUŠE SOCHOROVÁ 
 BOŽENA DOČEKALOVÁ 
 JARMILA VLČKOVÁ 
75 let LUDMILA POPKOVÁ 
70 let LADISLAV FAJGL 

Všem jubilantům 
srdečně 
blahopřejeme a do 
dalších let přejeme 
hodně štěstí, 
zdraví a 
spokojenosti. 

V měsíci září 2012 
oslavili zlatou svatbu (50 let) manželé 
FRANTIŠEK A JITKA BUKAČOVI. 

Rozpočet pro všechny: rozdělte peníze mezi 
nelahozeveské spolky podle svých představ 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo blíže věnovat rozdělování dotací 
spolkům v obci již v roce 2011. Tento zájem o rozdělení prostředků 
vzrostl především díky znovuobnovení dobrovolných hasičů v obci. 
Hasiči včele se starostou Bc. Radkem Modesem poukazují na činnos-
ti, které dobrovolně vykonávají pro obec a naše občany, a apelují na 
to, aby měly tyto zásluhy vliv na rozdělení dotací spolkům.  

Finanční prostředky by měly být rozdělovány především podle pre-
ferencí obyvatel naší obce. Za každého občana s trvalým pobytem 
v naší obci jde do obecního rozpočtu částka ve výši cca 10 000 Kč. 
Každý z vás by se měl tedy zamyslet, zda aktivity, které jsou zde po-
řádány obecním úřadem a spolky, naplňují vaše představy. Podle 
svého vlastního uvážení máte nyní možnost rozdělit finanční částku 
ve výši 310 000 Kč. Výsledek tohoto hlasování bude podkladem pro 
zastupitelstvo, které bude i nadále rozhodovat o rozdělení dotací. 
Smyslem tohoto projektu je zjistit, nakolik se shoduje představa za-
stupitelstva s představou našich obyvatel.  

Na webových stránkách www.rozpocetprovsechny.cz máte nyní 
možnost rozdělit dotace pod svým kódem, který jste nalezli ve svých 
poštovních schránkách. Hlasování pod kódem omezí zneužívání hla-
sování ve prospěch jednotlivých spolků. Na obecním úřadě jsme při-
praveni pomoci všem z vás, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají mož-
nost hlasovat z domova. Do každé poštovní schránky byly vloženy 
dva kódy. Budete-li potřebovat další, obraťte se na obecní úřad, kde 
vám další kód vygenerujeme. 

Níže se můžete seznámit s rozdělením dotací pro rok 2012. Na we-
bových stránkách rozpočet pro všechny se můžete u jednotlivých 
spolků dočíst o jejich činnosti, a pokud vás bude zajímat více, u kaž-
dého z nich je odkaz na jejich domovské webové stránky. 

Děkuji všem, kdo se rozhodnete tento projekt podpořit!  

Mgr. Petra Urbanová, starostka 

Rádi bychom vás upozornili na povinnost orga-
nizátorů plesů a jiných kulturních akcí s vyšším 
počtem účastníků, na kterou se vztahuje bez-
pečnost dle zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, § 15 vyhlášky MV ČR č. 246/2001, na-
řízení kraje č. 6/2010 a dále obecně závazná 
vyhláška obce. 

Nařízení se týká sportovních, zábavních, společenských, poli-
tických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a 
shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob. V zásadě 
jde o akce konané v prostorách určených dle stavební doku-
mentace pro 200 a více osob, kde se nařizuje organizátorům 
mít na své akci požární hlídku (dozor). 

V preventivní hlídce může být zařazena osoba dle § 11 zákona 
o požární ochraně (blíže viz § 16a odst. 1 zákona o požární 
ochraně a § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.), příslušník HZS ČR 
nebo HZS Podniku a dále člen jednotky SDH obce. 

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat. 
Hasiči Nelahozeves 

Na plesech by měl být požární dozor 
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DIVADELNÍ UDÁLOST ROKU 
V sobotu 24. listopadu se v Nelahozevsi ode-
hrál svátek fanoušků kultury. Místní ochot-
níci uvedli premiéru hry Královský kuskus. 
Představení bylo během několika dnů vy-
prodáno – a právem. 

Hra Aleny Hurychové v režii Kateřiny Vondráčkové stojí 
žánrově na pomezí detektivky a psychodramatu. Skvěle 
vystavěná dějová linka je místy přerušena a odlehčena 
druhou dějovou linií, která zároveň vysvětluje název hry. 
Přesto hra od začátku svižně plyne a graduje až do velké-
ho finále. 

Textu nechybí ani komediální prvky, zvláště Eva Vintro-
vá se v postavě Mařenky opravdu vyřádila. Že není ma-
lých rolí, dokázal Pavel Koblenc ml. a jeho starosta. Už 
jen po jeho vstupu na scénu sál spontánně vybuchl smí-
chy. V hlavní roli poněkud nervově labilní Evy excelovala 
Míša Koníčková. Text jí poskytl prostor pro rozehrání 
rejstříku nejrůznějších poloh a Míša ho využila beze 
zbytku. 

Ale i ostatní herci zaslouží velký obdiv, zvláště když uvá-
žíme, kolik textu museli zvládnout a jak dobře se poprali 
s interpretací. Hra je soudobá, pojatá velice civilně bez 
zbytečného přehrávání nebo patosu. Herci podali své 
postavy neuvěřitelně přirozeně, ať už zmíníme Hanu 
Langmajerovou v roli vedoucí školní kuchyně, profesio-
nálně suverénní Kateřinu Vondráčkovou v postavě in-
spektorky Zahrádkové, chlapáckého Martina Brázdu v 
roli šéfinspektora Kozla, rafinovanou Simonu Hrňákovou 

jako Irenu nebo prostě skvělého Robina 
Hrona jako Adama. 

Určitě nesmíme opomenout ani dětské her-
ce. Je skvělé, že si soubor buduje novou ge-
neraci nelahozeveských ochotníků. 

Atmosféru hry aktivně dotvořil hudební doprovod Milo-
še Mojžiše. Písničky Václava Vedrala mají hitový potenci-
ál a společně s tanečními čísly patřily k vrcholům večera.  

Marta Mojžišová 

Zleva: Kateřina Vondráčková, Martin Brázda, Simona Hrňáková 

a Robin Hron na premiéře Královského kuskusu. 

Co říká autorka hry 
Alena Hurychová o: 

...námětu: 

Námět hry jsem měla 
v šuplíku již od roku 

1978. Tehdy jsem popr-
vé slyšela o metodě zvané 

teatroterapie – léčba diva-
dlem. Jedná se o metodu 

osobního rozvoje a psychote-
rapie, kterou vyvinul vídeňský 

lékař Jakob Levy Moreno. 

...psaní Královského 

kuskusu: 

Hru jsem napsala velice rychle 
a lehce. Začala jsem ji psát ihned 
po první schůzce zájemců o diva-
dlo v říjnu 2011. 

...obsazování herců: 

Měla jsem tu výhodu, že jsem hru 
psala členům ochotníků Nelaho-
zeves přímo na tělo, znala jsem 
jejich způsob vyjadřování a jejich 
řeč těla. Samozřejmě došlo i k pře-
obsazení herců – Michaela Ryme-
lová, která měla hrát inspektorku 
Zahrádkovou, čekala miminko, 
a tak se činnosti v souboru vzdala. 

...přípravách: 

Text hry dostali herci pod vánoční 
stromeček. První čtení proběhlo 
v lednu 2012, v únoru se režie 
ujala Kateřina Vondráčková. 
Zkoušky probíhaly jedenkrát týd-

ně až do srpna, od září 
až do premiéry dvakrát 
týdně. 

...premiéře: 

Dle mého soudu dopadla 
premiéra na výbornou 
a herecké výkony se snadno 
dají srovnat s výkony profesio-
nálů. Návštěvnost předčila 
všechna má očekávání, představe-
ní bylo vyprodané už 10 dní před 
premiérou. Nejvíce mě potěšila 
skutečnost, že se představení líbi-
lo i mužům – je známo, že muži 
obecně chodí do divadel neradi 
a často jen z povinnosti. 

(vm) 
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Halloween v ZŠ Nelahozeves 
V úterý 23. listopadu 2012 se v základní škole konal již tradiční halloween-
ský sjezd strašidel. Vstupenkou bylo vydlabání dýně, po němž následovalo 
velkolepé soutěžení. Na děti čekala následující stanoviště: Abrakabarva, 
Mozkovar, Žabkolína, Rytířské klání, Pěstování dýní a Chůze Bílé paní. Stra-
šidla mohli zahlédnout i místní občané při večerním průvodu kolem hřbito-
va. Skvělý večer byl zakončen diskotékou a stezkou odvahy, při které větši-
na strašidel dokázala svou statečnost. 

Následující den děti čekalo zábavné halloweenské vyučování, během něhož 
si „odskočily“ na country tanečky. 

Kristýna Kandlerová 

Co se dělo ve školce od září do Vánoc? 

Letní prázdniny utekly jako voda, 
začal nový školní rok. Tentokrát tro-
šičku jinak než v minulých letech. 30. 
srpna 2012 bylo slavnostně otevřeno 
naše odloučené pracoviště v prvním 
patře budovy v Zagarolské ulici čp. 
313, na jehož přípravě se pracovalo 
od jarních měsíců až do letních 
prázdnin. 

3. září (1. září připadlo na sobotu) 
tedy děti nastoupily nejen do školky 
v ulici Školní, ale zaplnily také dal-
ších 38 míst ve dvou nových třídách 
v ulici Zagarolská. I přes zdánlivě 
velký počet volných míst se bohužel 
nepodařilo umístit do školky všechny 
děti, které se dostavily k zápisu. 

Září bylo tedy především obdobím 
adaptace, seznamování se, vytváření 
pohodového prostředí. K tomu nám 
přispělo také odpolední setkání 
s rodiči a s Inkou Rybářovou. Pořad 
nazvaný „Den úsměvů“ se konal na 
školní zahradě v ulici Školní a bavily 
se nejen děti, ale i rodiče. Další akcí 

s rodiči bylo tzv. „dýňování“. V ad-
ventním čase nás čekají třídní besíd-
ky spojené s vánočními dílničkami. 

Akcí ve školce máme celou řadu. Kro-
mě divadla Evy Hruškové k nám jezdí 
vždy jednou za měsíc s tematickými 
pohádkami divadélko Úsměv. S pořa-
dem plným legrace nás navštívil 
i kouzelník Pepino, zhlédli jsme leto-
vé ukázky dravců, navštívil nás pes 
Dasty, vyráběli jsme ze včelího 
vosku… Samozřejmostí je pro nás 
práce s keramickou hlínou – již nyní 
jsou děti zvědavé, jak se bude rodi-
čům líbit jejich dáreček pod strome-
ček. V neposlední řadě je pro nás mi-
lým úkolem výroba vánočních dáreč-
ků pro důchodce.  

Naše školka je zapojena, stejně jako 
minulý školní rok, do projektů Celé 
Česko čte dětem a Nechci kazy. 
V rámci toho prvního jmenovaného 
nás navštívila koncem září paní spi-
sovatelka Ivona Březinová. Četla nám 
ze svých knih určených dětem a ně-
které jsme si i koupili do školky. 
V rámci druhého projektu nás navští-
vili v listopadu studenti stomatologie 
a učili nás správné technice čištění 
zoubků. Všechny děti dostaly také 
nový zubní kartáček. Každý týden 
mají možnost přihlášené děti navště-
vovat kroužek angličtiny, kterou 
u nás zajišťuje jazyková škola School 
Tour, a plavecký výcvik v krytém 
bazénu v Kralupech nad Vltavou.  

Ilona Sedlářová 
ředitelka Mateřské školy 

Nelahozeves 

 Den otevřených dveří v ZŠ 
Srdečně vás zveme na den 
otevřených dveří, který se bude konat 
ve čtvrtek 17. ledna 2013. Od 8.00 
do 10.00 hodin můžete nahlédnout 
do výuky a prozkoumat s námi učivo 
prvního stupně, po obědě od 13.00 
do 16.00 hodin vám budou 
k dispozici žáci a žákyně naší školy, 

kteří vás provedou celou školou. 

Zápis do 1. ročníku 
V ZŠ Nelahozeves proběhne zápis 

žáků do prvního ročníku ve dnech: 

 5. února 2013 od 14 do 17 hodin 

 6. února 2013 od 14 do 16 hodin 

K zápisu je nutné vzít s sebou rodný 
list dítěte, občanský průkaz jednoho 
z rodičů, popř. lékařskou zprávu 
o odkladu školní docházky, průkazku 
zdravotní pojišťovny dítěte. Zápis se 
týká všech dětí narozených 1. 9. 
2006–31. 8. 2007 s trvalým 
bydlištěm Nelahozeves, Lešany, 
Podhořany, Hleďsebe 1. díl 
a Hleďsebe 2. díl. Dotazy na tel. čísle 

315 785 037. 

Klaun Pepino baví děti v nové školce 

v Zagarolské ulici. 
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1) Věk: 31 let. 

2) Povolání: Specialista operativní-

ho plánování a alokace 

3) Rodina: Zatím svobodný   

4) Koníčky: Práce na zahradě 

a kolem domu, toulky v přírodě, 

fotbal, lyžování, plavání, hudba, 

kino a PC. Poslední dobou rád 

cestuji a poznávám nová místa. 

5) Jak dlouho žiji v Nelahozevsi: 

Žiji v Lešanech již od narození, 

prakticky celý můj dosavadní 

život. 

6) Proč jsem kandidoval do obecní-

ho zastupitelstva: Do obecního 

zastupitelstva jsem nejdříve 

kandidoval pouze na popud 

mých známých a přátel a také 

jsem chtěl zjistit, co práce 

v obecním zastupitelstvu vlast-

ně obnáší. 

7) Moje předchozí zkušenosti na 

politickém poli: Neměl jsem 

prakticky žádné zkušenosti na 

politickém poli, ale spoustu věcí 

jsem se za těch pár let naučil. 

Jsou to dobré zkušenosti do 

života. 

8) Proč (ne)mám rád život na ves-

nici: Mám rád život na vesnici, 

protože není tak hektický jako 

ve městě a je zde blíže do příro-

dy. 

9) Na co jsem jako obyvatel Nela-

hozevsi hrdý: Jsem hrdý na ma-

teřskou a základní školu v naší 

obci a na historii. 

10) Co je podle mě potřeba v naší vsi 

zlepšit: Problémů je zde k řeše-

ní mnoho, ale bohužel není do-

statek financí. Nejnáročnější asi 

bude dotažení projektů týkají-

cích se vytvoření funkční in-

frastruktury a územní plán. 

11) Tři slova 

(nebo slovní 

spojení), kterými bych 

charakterizoval 

Nelahozeves: Napadají mě čtyři 

slova: Domov, Dvořák, Zámek, 

Vltava. 

12) Oblíbený: 

a. film: Můj nejoblíbenější film 

je Avatar a ze starších seriá-

lů třeba F. L. Věk. 

b. kniha: Trilogie Pán prstenů 

od J. R. R Tolkiena. 

c. hudba: Pop, lidová hudba, 

rocková hudba, komorní 

hudba, muzikál, country 

hudba, klasická hudba, ol-

dies, dechovka, ale nejraději 

mám punk rock a skupinu 

Green Day 

d. jídlo: česká kuchyně (maso, 

příloha, zelenina) 

e. nápoj: Pivo, víno  

f. roční období: Babí léto a ja-

ro. 

g. dětský hrdina: Vašek z filmu 

Jak vytrhnout velrybě stolič-

ku 

h. postava z historie: Karel IV. 

13) Motto, kterým se řídím: Na jedi-

né životní cestě opravdu záleží 

a to na té, po které jde dobrý 

člověk. 

14) Co mě potěší: Pochvala, úspěch 

z dobře odvedené práce, sym-

patie od blízkých přátel. 

15) Co mě dokáže vytočit: Morální 

úpadek celé konzumní společ-

nosti. A to, když si někdo neváží 

lidských hodnot. 

16) U čeho si nejlépe odpočinu: Jak 

kdy, odpočinu si fyzickou prací 

nebo výletem do přírody, spor-

tem, ale také relaxací při sledo-

vání filmu nebo spánkem. 

17) Dovolená mých snů: Rodinná 

dovolená s přáteli na Novém 

Zélandě alespoň na půl roku. 

18) Když jsem byl malý, chtěl jsem 

se stát: Vynálezcem nebo pilo-

tem stíhacího letounu F16. 

19) Kdybych byl zvíře, byl bych: Asi 

orel. 

20) Nejdůležitější věc na světě je: 

Zdraví, rodina, opravdové přá-

telství. 

P R O F I L  Z A S T U P I T E L E  

A N E B   20  x  

VÁCLAV 
TURECKÝ 
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Ptáme se zastupitelů: 
Souhlasíte s výstavbou IV. etapy skládky 

na území obce Nelahozeves? 

Václav Turecký 
Myslím, že rozhodnutí, 
jestli na našem katastru 
má být umístěna skládka, 
jsme již od začátku nemohli plně 
ovlivnit. Proto jsme se jako zastupite-
lé snažili ve všem zorientovat a ne-
chat vypracovat různé posudky. 
Z těchto posudků pak vyplynula tech-
nická upřesnění projektů a firma 
.A.S.A. je musela respektovat a poně-
kud slevit ze svého původního zámě-
ru. Tím se také prodloužilo celé říze-
ní. Těmito kroky jsme se snažili o to, 
pokud by u nás skládka vznikla, aby-
chom zajistili její co nejbezpečnější 
a nejšetrnější provoz s nejmenšími 
dopady na život a zdraví lidí bydlí-
cích v naší obci. Já osobně mám tro-
chu nedůvěru a vím, že jsou zde již 
velké ekologické zátěže, tak proč by-
chom měli podporovat další takovou-
to výstavbu. Někdo může namítnout, 
že ze skládky budou peníze. To sice 
ano, ale s určitostí nelze říci, co 
skládka způsobí a jak se podepíše na 
životním prostředí za 100 nebo 200 
let. Neřídím se heslem „po nás ať při-
jde potopa“, a proto spíše nesouhla-
sím s její výstavbou. 

Květuše Dittrichová 
Mé osobní vyjádření 
k provozu skládky bylo 
řečeno již dávno. Ano, se 
skládkou souhlasím. Jedině 
tak naše obec získá finanční pro-
středky, které tolik potřebujeme. Bez 
nich se v obci po dlouhá léta neudělá 
vůbec nic. To by si měli uvědomit 
hlavně členové OsN (jak si říkají) 
a ne si neustále vymýšlet negativní 
názory a tím provoz skládky zdržo-
vat. Měli by si uvědomit, kolik financí 
přinese skládka obci a tím i výhody 
pro naše občany. 

Jaroslav Otásek 
Ano. 

 

Pavel Matoušek 
Ano, v tuto chvíli s rozší-
řením skládky souhlasím 
jako s nutným zlem. Kan-
didoval jsem za sdružení 
Lešany pro Nelahozeves, které má ve 
volebním programu boj proti sklád-
ce. Po dvou letech v zastupitelstvu 
jsem byl nucen přehodnotit názor. 
Vzhledem k práci, kterou jsme vyko-
nali (zastupitelstvo) si myslím, že 
skládka bude splňovat bezpečnostní, 
ekologické i právní normy. Skládka 
umožní obci rozvoj ve všech mož-
ných směrech. Od oprav místních 
komunikací, přes rekonstrukci kul-
turního domu, až po bezproblémové 
splacení dluhů, které požírají část 
obecního rozpočtu. Je však nutné 
pokusit se vyřešit dopravní situaci 
v Podhořanech, což se nám zatím 
nedaří. A také je nutné dělat časté 
kontroly dodržování všech předpisů 
pro provoz skládky. Jistě budu někte-
rými voliči, odpůrci skládky i weby 
nařčen, že jsem změnil rétoriku a 
neplním volební program, ale na to 
jsem připraven. 

Jaroslav Král 
S výstavbou skládky sou-
hlasím. Když se o ní zača-
lo jednat, našel se pan Ja-
koubek, který obec v souvislosti se 
skládkou zastupuje. Já osobně 
o skládkování vůbec nic nevím, 

a proto jsem byl rád, že obec někoho 
takového sehnala. Na mě tenhle člo-
věk působí jako veliký odborník 
a solidní chlap, který se problemati-
kou zdejší skládky zabývá už druhým 
rokem a obětuje tomu spoustu času. 
I díky němu mohla obec připomínko-
vat návrh skládky a .A.S.A. ji musela 
přeprojektovat, aby byla pro obec 
bezpečnější. A samozřejmě se také 
jedná o peníze. To víme všichni. 

Eliška Brázdová 
S výstavbou IV. etapy 
skládky nesouhlasím, 
protože si myslím, že se 
získané peníze obci nevy-
platí. 

Stanislav Kuchta 

Ano, souhlasím. Skládka 
by pro obec znamenala 
finanční podporu. Pokra-
čovalo by se ve výstavbě a 
opravách. Peníze by se daly použít na 
komunikace, školní jídelnu, kanaliza-
ci, služby pro občany, veřejné osvět-
lení, kulturní dům, chodníky, propo-
jení Dvořákovy stezky s Lososnicí 
a další a další investice. 

Petra Urbanová 

Ano, souhlasím s výstav-
bou IV. etapy skládky. 

(deset argumentů starostky najdete 
v samostatném článku na straně 8) 

Josef Kukla 

Znám názor Ing. Jakoub-
ka a dalších s ním ve pro-
spěch naší obce spolupra-
cujících odborníků vztahující se 
k rozšíření skládky na území naší 
obce, a proto se na výše položenou 
otázku odvažuji odpovědět ano. 

(kompletní odpověď místostarosty 
najdete v samostatném článku na 
straně 8—9) 

NE 

ANO 

NE 

ANO 

ANO ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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Deset důvodů, proč starostka obce 
Petra Urbanová podporuje skládku 

1. Pozemky, na kterých má být sklád-
ka, jsou vlastnictvím soukromé spo-
lečnosti, nikoliv obce. 

2. Lokalita je průmyslovou oblastí 
a vlastník bude vždy vyhledávat její 
ziskové využití. Domnívám se, že ja-
kékoliv využití tohoto území bude 
zatěžovat naši obec. 

3. Pokud by vznikla IV. etapa skládky 
na území naší obce, získali bychom 
za každou tunu uloženého odpadu 
poplatek 500 Kč. Při projektovaných 
předpokladech jde zhruba o 8 milio-
nů Kč měsíčně. Příjmová část rozpoč-
tu činí pro rok 2013 18 milionů Kč. 
Příjmy obce by se tedy každoročně 
navýšily několikanásobně. 

4. V současné době se připravuje 
V. etapa skládky v obci Uhy. Předpo-
kládá se, že zatížení naší obce bude 
identické. Příjmy ze skládkovného 
však v takovém případě poplynou do 
obce Uhy. Bude-li tedy IV. etapa 
skládky blokována, ať již občanským 
sdružením Nelahozeves nebo pasivi-
tou obce, přesune společnost .A.S.A. 
spol. s r. o. svůj záměr na katastr ob-
ce Uhy. 

5. Tato lokalita má již historické eko-
logické zatížení. Jde o vytěženou pís-
kovnu, ve které se nachází skládka 
Uhy I.—III. etapa, nedaleko od pláno-
vané skládky se nachází popílkoviště, 
skládka styrenových sudů a skládka 
inertních odpadů. Důsledným dohle-
dem nad skládkou dostaneme území 
pod kontrolu. 

6. Skládka bude ve vytěžené pískov-
ně schovaná, území naší obce nebude 
nijak viditelně obtěžovat. 

7. Projekt byl díky připomínkám ob-
ce zásadně upraven. V lokalitě se ne-
bude stavět kompostárna a těleso 
skládky je zhruba o polovinu menší. 
Předpokládaná délka ukládání odpa-
du do IV. etapy skládky je zkrácena 
na 10 let. 

8. Obec svými připomínkami dosáhla 
nadstandardního zabezpečení stav-
by, které spočívá v upraveném zalo-
žení skládky, těsnění dna apod. Velmi 
důsledně sledujeme ochranu vod. 
Blíže se můžete o připomínkách obce 
dočíst v článku Ing. Jakoubka. 

9. Společnost .A.S.A. bude pro případ-

né další rozšíření tělesa IV. etapy 
potřebovat změnu územního plánu. 
Takovou změnu schvaluje zastupitel-
stvo obce. Zastupitelstvo se může 
rozhodnout, že změnu územního plá-
nu ve prospěch rozšíření skládky 
schválí až za několik let. Během toho-
to období bude mít obec příležitost 
dohlížet na bezproblémový chod 
skládky, zejména monitorovat vodní 
hospodářství areálu a postup ukládá-
ní odpadu. Za několik let se obec mů-
že rozhodovat v závislosti na tom, 
zda má ze skládky stále užitek a zda 
je skládka provozována řádně. 

10. Obec v současné době trpí finanč-
ním zatížením z výstavby kanalizací. 
Obec tíží zanedbaná dopravní a tech-
nická infrastruktura i špatný stav 
obecních budov (školní jídelna, kul-
turní dům, hasičárna, …). S těmito 
problémy se obec bude těžko vypo-
řádávat. Bude-li mít obec příjmy ze 
skládky, bude možné realizovat i ta-
kové akce, na které by čekala další 
generace. 

Petra Urbanová 
starostka 

Ano, se stavbou skládky souhlasím, 
i když reálnou možnost, že stávající 
skládka komunálního odpadu z úze-
mí sousední obce Uhy přesáhne i na 
naše území, nepřijímám s nadšením. 
V podstatě bych byl raději, kdyby i 
stávající skládka byla o několik desí-
tek, či dokonce stovek kilometrů dál 
od mého bydliště. Jsem Čech. Ať se 
pohledem na skládku kochá někdo 
jiný. I když ty peníze, co za ten po-
hled dostává... Ostatně, byl bych ale 
také raději, kdyby mne ráno z krás-
ného snu nenásilně probudil paprsek 
nad obzor vycházejícího slunce, niko-
li řev motoru okolo mého domu ne-
zákonnou rychlostí řítícího se auto-
mobilu, jehož řidič (řidička) je nadán 
vírou ve svou nesmrtelnost, neomyl-

nost a důvodnost svého rychlého 
bytí. Radost by mi rozhodně přinesl 
první ranní pohled na probouzející 
se přírodu, nikoli na objekt místní 
továrny, a taktéž bych raději zaslechl 
štěbetání poletujícího ptactva, nikoli 
hlučné hlášení, že na třetí kolej přije-
de vlak z Horní Dolní… Dost již cito-
vým výlevům a zpět, byť jen krátce, 
k tématu skládky. 

V současné době je v některých ze-
mích upřednostňováno spalování 
odpadů ve spalovnách, v jiných 
skládkování nerecyklovatelných od-
padů nebo budování zařízení MBÚ 
(mechanicko-biologická úprava od-
padu). Předpokládá se (na celém ši-
rém světě) vzrůstající tendence pro-

dukce odpadů (neplatí v době hospo-
dářské krize). Provozovatelé skládek, 
spaloven nebo zařízení MBÚ mají 
problém nacházet vhodná místa pro 
svou činnost, často naráží na odpor 
místních obyvatel. Uvedené způsoby 
likvidace odpadů mají své výhody, 
také však nevýhody. Skládky jsou 
náročné na velký prostor, v souvis-
losti s jejím provozem jsou uvažova-
telná rizika – emise, kontaminace 
spodních vod a půdy, požáry atd. 
A spalovny, ty na tom nejsou o moc 
lépe – vysoké provozní náklady spo-
jené i se samotnou realizací spalovny 
(při výstavbě spalovny se investiční 
náklady počítají v řádu miliard ko-
run, oproti skládkám – ty v řádech 

(Pokračování na stránce 9) 

Josef Kukla: Skládky jsou stále potřeba 
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pouhých desítek miliónů), odpad 
před vlastním spálením (využitím) je 
nezbytně nutné zpracovat (příp. fi-
nančně nákladnější nákup již zpraco-
vaného odpadu zapříčiňuje, že někte-
ří provozovatelé spaloven se pak 
z existenčních důvodů snaží získat 
odpad levnější tzv. „za každou“ cenu, 
takže pálí i „nekvalitní“ odpad), i pá-
lení „kvalitního“ odpadu představuje 
rizika – únik škodlivých chemických 
látek do prostředí, vznikají kaly ob-
sahující těžké kovy (jen ty nejmoder-
nější, a tím pádem i nejdráž 
„pořízené“, spalovny umí těžké kovy 
recyklovat). A zařízení MBÚ – vyšší 
finanční náklady na pořízení techno-
logií, pomalejší návratnost investic, 
nezbytnost pravidelného a v dosta-
tečném množství do zařízení dodáva-
ného odpadu, závislost provozu zaří-
zení MBÚ na existenci jiných zaříze-
ní, např. blízké skládky. 

Ekonomicky silní provozovatelé 
v areálech svých skládek umísťují 
různá technologická zařízení a pro-
vozy (snaží se i zavádět technologie 
MBÚ), které doplňují prosté skládko-
vání odpadů, a tak se snaží část odpa-
dů, které je možno materiálově nebo 
energeticky využít, na skládkách ne-
ukládat. I tato skutečnost nepřisvěd-
čuje nepotřebnosti skládek (myšleny 
velké, na vhodném místě, např. mimo 
zátopovou oblast, dislokované sklád-
ky, provozované zodpovědnými pro-
vozovateli). Zavádění moderních pří-
stupů k nakládání s odpady nelze 
předpokládat snad jen u některých 
malých a středních firem pro jejich 
silnou motivaci ke snižování nákladů 
provozu skládky. I v budoucnu bude 
nepochybně platit, že dnes v ČR 
téměř „glorifikované“ spalovny nej-
sou samospasným řešením, což odů-
vodňuje platnost předpokladu, že 

skládka neztratí svůj stěžejní význam 
v procesu nakládání s komunálním 
odpadem. Ani provozování spaloven 
a ani zařízení MBÚ za současného 
stavu vědeckých poznatků nedokáže 
z povrchu zemského odstranit vše-
chen lidskou činností vzniklý odpad. 

V současné době se v ČR ani ekono-
micky silní investoři do budování 
spaloven nepouští s vervou. Ke spo-
čítání dosud fungujících spaloven 
v ČR mi postačí prsty jedné mé ruky. 
Pro spočítání vážných uchazečů 
o status provozovatele spalovny mi 
pak postačí zbytek prstů jedné ruky 
neobyčejně nešikovného truhláře. 

„Masovému“ rozšíření odstraňování 
odpadů prostřednictvím spaloven či 
zařízení MBÚ dosud brání finanční 
náročnost pro jejich vybudování 
a provoz, a s tím spojená ne nepod-
statná finanční rizika pro investora, 
resp. provozovatele. Skutečnost, že 
provozování spaloven a zařízení 
MBÚ se neobejde bez funkčních sklá-
dek, je nezpochybnitelná. Dnešní od-
půrci skládek, mimo jiné, argumentu-
jí tím, že připravovaná novela zákona 
o odpadech znevýhodní obce postup-
ným (ve prospěch krajů či SFŽP) sni-
žováním poplatků za uložení odpadů 
na jejich území. Při předpokladu, že 
i nadále budou mít obce významnou 
možnost spolurozhodování, zda na 
jejich území budou provozovány po-

třebné skládky nebo nebudou, nelze 
jednoznačně odmítnout vizi, že fi-
nanční ztráty ze snižovaného zákon-
ného poplatku nebudou státem hoje-
ny jinou výhodou. I při předpokladu, 
že se tak nestane, bude provozování 
skládky do jisté míry pro obec stále 
výhodné – byť nižší finanční částka 
z poplatku, ale s ohledem na poníže-
né množství ukládaného odpadu pro 
obec pravidelný finanční příjem po 
delší dobu, za podmínek, kdy se 
v okolí skládky sníží nákladní dopra-
va a bude ukládán zbytkový již ne tak 
„problematický“ odpad. 

K dnešnímu dni jsem se osobně zú-
častnil všech jednání o technických 
otázkách dotýkajících se případné 
realizace rozšíření Skládky Uhy o 
IV. etapu. Byl jsem přímým svědkem 
jednání pracovníků realizačního tý-
mu firmy .A.S.A. s. r. o. s „naším“ Ing. 
Jakoubkem. Mám přehled o Ing. Ja-
koubkem podaných technických po-
žadavcích na změnu či doplnění pro-
jektu zamýšleného díla a o stavu prů-
běžného plnění stran investora. 
Znám názor Ing. Jakoubka a dalších 
s ním ve prospěch naší obce spolu-
pracujících odborníků vztahující se 
k rozšíření skládky na území naší 
obce, a proto se na výše položenou 
otázku odvažuji odpovědět „ano“. 

Josef Kukla 
místostarosta 

(Pokračování ze stránky 8) 

Pohled na skládku z jihozápadního rohu pískovny. 

Tady má vyrůst IV. etapa skládky. V pozadí 

hleďsebský les. 
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Závěry odborného posouzení rozšíření 
Skládky Uhy (IV. etapa, V. etapa) 

V říjnu 2011 nás obec Nelahozeves 
požádala o odborné posouzení doku-
mentace IV. etapy skládky ve stupni 
DUR (dokumentace k územnímu ří-
zení). IV. etapa skládky je umístěná 
výhradně na území obce Nelaho-
zeves. Projekt zahrnoval areál kom-
postárny a samostatné těleso skládky 
komunálního odpadu o objemu 3,98 
milionů m3. V posudku jsme upozor-
nili na nedostatky projekčního návr-
hu spočívající ve zvolení chybné 
úrovně založení dna skládky s ohle-
dem na vysokou hladinu podzemní 
vody, nedostatečně dimenzovaném 
těsnění skládky, neproveditelnosti 
návrhu likvidace dešťových vod, vo-
dohospodářsky nezabezpečené ploše 
kompostárny, nesprávném doprav-
ním řešení a chybně vypočtených 
a prezentovaných přesunech hmot 
při ukládce materiálu, nesouladu zá-
měru s územním plánem obce Nela-
hozeves atd. Obec prezentovala tento 
soubor námitek při veřejném projed-
nání v listopadu 2011, investor poté 
stáhl žádost o vydání územního říze-
ní i samotnou dokumentaci. Dle naše-
ho názoru je správné, že tato doku-
mentace neprošla územním řízením. 
Realizace této verze projektu 
(zejména nesprávného založení 
skládky a vodohospodářsky nezajiš-
těné kompostárny) by představovala 
pro obec Nelahozeves rozsáhlá rizika 
s možnými dlouhodobými následky. 

Druhá a zatím poslední verze projek-
tu IV. etapy skládky zmenšená na 
objem 2,98 mil. m3 ve stupni DUR 
byla zásadně přepracována v období 
února až dubna tohoto roku. Půdorys 
skládky byl zmenšen, dno zdviženo 
o zhruba dva metry, nezajištěné plo-
chy otevřené kompostárny nebudou 
realizovány. Na základě závěrů od-
borných posudků (VHSPROJEKT, 
AQUATEST, a. s.) je nový projekt 
skládky ve stupni DUR proveditelný, 
současná verze projektové dokumen-
tace pro územní řízení splňuje všech-
ny zákonné a normové požadavky. 

Klíčové prvky stavby jsou navrženy 
nadstandardně. Do projektové doku-
mentace byly zapracovány všechny 
připomínky zpracovatelů odborných 
posudků týkající se tohoto stupně 
dokumentace. Obec Nelahozeves pro-
to nevznesla námitky proti probíhají-
címu územnímu řízení. Dne 9. čer-
vence 2012 vydal Stavební úřad v 
Kralupech nad Vltavou rozhodnutí 
o umístění stavby. Občanské sdruže-
ní Nelahozeves (dále jen OsN) ná-
sledně podalo vůči vydanému roz-
hodnutí formální odvolání a vydané 
územní rozhodnutí tak nemohlo na-
být právní moci. Dle sdělení Krajské-
ho úřadu ze dne 27. září 2012 probí-
há odvolací řízení a Krajský úřad ak-
tuálně čeká na stanoviska Minister-
stva zdravotnictví a Ministerstva ži-
votního prostředí, která si OsN ve 
svém odvolání vymohlo. 

Dne 26. října 2012 vyšlo oznámení 
Ministerstva životního prostředí, kte-
rým byla zveřejněna dokumentace 
o posuzování vlivů V. etapy skládky 

Uhy o objemu 2,50 mil. m3, jejíž pů-
dorys zasahuje výhradně na území 
obce Uhy. V posuzované dokumenta-
ci EIA jsou zásadní nesrovnalosti 
a nesoulady. Proto v odborném po-
sudku navrhujeme Ministerstvu ži-
votního prostředí vrácení dokumen-
tace k jejímu přepracování. Zásadní 
je, že tato dokumentace nepočítá 
s realizací IV. etapy skládky, což by 
bylo ekonomicky nevýhodné pro 
obec Nelahozeves. Veškeré příjmy ze 
skládkovného (při projektovaných 
předpokladech jde zhruba o 8 milio-
nů Kč za měsíc) by při realizaci 
V. etapy plynuly pouze do obce Uhy, 
která toto řešení kazetového rozšíře-
ní tělesa stávající skládky neodmítá. 
Zatížení území při realizaci V. etapy 
skládky by zůstalo prakticky stejné, 
jako v případě IV. etapy. Oba záměry 
jsou téměř stejně velké. Těleso sklád-
ky by v případě V. etapy bylo posu-
nuto pouze o 380 metrů dál do kata-
strálního území obce Uhy.  

Postup započetí přípravy V. etapy 
skládky dokladuje, že společnost 
.A.S.A. má velkou snahu o rozšíření 
stávající kapacity Skládky Uhy. Pro 
pochopení celkového záměru společ-
nosti .A.S.A. by obec Nelahozeves dle 
našeho názoru měla obdržet od in-
vestora relevantní studii plánované-
ho využití území i s ohledem na star-
tující proces pořizování nového 
územního plánu obce Nelahozeves.  

Na všech technických jednáních byly 
pořizovány zápisy, všechny citované 
posudky a projektové dokumentace 
(již provozované i navrhované sklád-
ky) jsou v originálech, případně ově-
řených kopiích k dispozici na obec-
ním úřadu Nelahozeves a jsou prů-
běžně zveřejňovány také na oficiál-
ních webových stránkách obce. 

Za zpracovatelský tým 
odborného posouzení skládky 

Ing. Martin Jakoubek, VHSPROJEKT 
autorizovaný inženýr v oboru 

vodohospodářské stavby  
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Vysvětlení postojů Občanského 
sdružení Nelahozeves ke skládce 

Milí spoluobčané, známí, přátelé, od-
půrci…, 

rád bych vám na tomto místě vysvět-
lil aktuální úsilí Občanského sdruže-
ní Nelahozeves. 

Proč chceme referendum? 

Aby zastupitelstvo vědělo, jak hlaso-
vat, pokud dojde na změnu územního 
plánu ve prospěch skládky. 

A kromě toho bychom i v OsN rádi 
věděli, jaký je reálný názor lidí na 
skládku. Zatím máme jen názory ně-
kolika desítek lidí a pár názorů 
“z hospod”. 

A ono zastupitelstvo neví, 

jak hlasovat? 

To asi ví. Ale nevíme, jestli to repre-
zentuje názory občanů Nelahozevsi. 

A opravdu se bude o něčem 

hlasovat? 

Je to pravděpodobné ze dvou důvo-
dů: 

1. .A.S.A. již musela upravit projekt 
skládky z důvodů rozporu z územ-
ním plánem. Je třeba počítat s tlakem 
na realizaci skládky v původním roz-
sahu. 

2. OsN se odvolalo ke krajskému úřa-
du z důvodů přetrvávajících rozporů 
s územním plánem. 

Pokud uspějeme, pak jediná cesta 
pro firmu .A.S.A. bude změna územ-
ního plánu ve prospěch skládky. 

Proč jste proti skládce? 
Vždyť by nás ty peníze 

zachránily. 

Ke svému stanovisku máme čtyři 
důvody: 

1. Peníze nejsou jisté.  

Připravuje se změna zákona o sklád-
kách. Taky by to mohlo dopadnout 
tak, že skládka bude a peníze nebu-
dou. 

2. Dlouhodobá rizika.  

Přes veškeré snahy o bagatelizaci 

rizik ze strany .A.S.A. nám zkušenosti 
z dosavadního průběhu povolování 
skládky ukazují, že rizika prostě exis-
tují. 

3. Nejsme v bankrotu.  

Peníze potřebujeme, ale podle mého 
názoru je lepší mít 5—7 hubených let 
než skládku na 25—100 let, opravu-
ji… napořád. 

4. Není známo, kdo v obci je schopen 
správně investovat ročně desítky mi-
lionů. 

Úmyslně píšu investovat (zhodnotit), 
ne utratit. Utratit to umí s prominu-
tím každý. 

Děkuji za to, že jste si mou argumen-
taci přečetli.  

Rád bych, abyste si na celou věc děla-
li pokud možno vlastní názor na zá-
kladě reálných fakt a ne jenom na 
základě názorů jiných lidí. Pokud 
chcete mít část těchto faktů k dispo-
zici, najdete je na 
www.nelahozeves.info/referendum 

Přeji nám všem, ať se rozhodneme 
správně. 

Josef Kebrle 
předseda 

Občanského sdružení Nelahozeves 
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Bydlíme v ulici, kudy se vozí odpad 
na skládku. Proto mi nejvíce vadí 
problémy spojené s nadměrnou do-
pravní zátěží. Přes zimu je to lepší, 
nákladním autům se hůř jezdí do 
kopce, provoz není tak silný, jezdí 
jinudy. V létě je ale doprava tak hluč-
ná, že když si chci popovídat se sou-

sedem přes plot, přes hluk aut se 
neslyšíme. Kousek od našeho domu 
je v silnici díra, když přes ni přejede 
větší auto, ozvou se rány. Při průjez-
du velkých aut cítíme v domě vibra-
ce, některé domy našich sousedů 
kvůli tomu i praskají. 

Provoz je tak silný, že mi dělá často 
potíže vůbec vyjet z našeho pozemku 
na silnici – na jednu stranu nejde 
moc vidět. Zažádali jsme si o instalaci 
dopravního zrcadla, dopravní in-
spektorát v Kralupech ho doporučil, 
ale zástupci naší obce nám zaslali 
vyjádření, že si ho můžeme instalo-
vat na vlastní náklady. 

Je zde také velmi vysoká prašnost, 
když umyjeme auto, za dvě hodiny je 

zaprášené. Práší se samozřejmě i do 
domu. Auta mají zasíťované kontej-
nery jen výjimečně, padají z nich na 
silnici odpadky. 

Nesouhlasím s rozšířením skládky 
i proto, že nevěřím, že je bezpečná. 
Když mohou hořet skládky všude 
možně, proč by nemohla hořet ta 
naše? A kam potom půjde kouř? Ne-
věřím, že pruh lesa může zabránit 
létajícím odpadkům, natož kouři ne-
bo zápachu ze skládky. 

Doufali jsme, že se situace v naší ulici 
uklidní a budeme moci normálně žít. 
Rozšířením skládky o další etapu se 
ale naše naděje rozplynula jako pára 
nad hrncem. 

Kristýna Drahozalová 

Nemá smysl umývat auto 
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Referendum je oprávněný krok 
Místo, které se v katastrálních ma-
pách Nelahozevsi nazývá „Na ho-
rách“, snad odjakživa přitahuje veš-
keré odpady ze středních Čech. Již 
jako dítě si pamatuji, když popílkovo-
dy z energetiky Kaučuku plnily při-
pravené bezpečné vany. Něco se ne-
povedlo – konec studní v Nelaho-
zevsi, a Na Vinici se začaly plnit skle-
py průsakovou vodou. Potom zne-
hodnocený styren – látka, se kterou 
dodnes i po mnoha letech se střída-
vými úspěchy bojují hydraulické clo-
ny před areálem Synthosu, ve snaze 
zabránit podzemnímu průniku do 
Vltavy. Tak tohoto styrenu je Na ho-
rách také dost. Ten tedy na rozdíl od 
popílku i smrdí a jsou dny, kdy o své 
přítomnosti dává řádně vědět. 

V současné době se rozhoduje o pod-
mínkách rozšíření prostoru pro 
skládkování komunálního odpadu, 
a ten prostor směřuje opět Na hory. 
Ten název je opravdu magický, pro-
tože podle všeho tam vyroste nad 
okolním terénem další hora. Vysoká 
bude asi jako dvě skokanské věže 
kralupského koupaliště na sobě. Ne-
bude mít název, nevznikne vulkanic-
kými procesy – i když si určitě se 
svojí pachovou produkcí s činnou 
sopkou nezadá. 

Vůbec nepochybuji o tom, že meziná-
rodní firma .A.S.A., která prostřednic-
tvím své nárazníkové společnosti 
s ručením omezeným Skládku Uhy 
provozuje, je špička ve svém oboru. 
Je určitou zárukou toho, že se na již 
stávající skládce nedějí a nebudou dít 
mediálně ukazovaná odstrašující 
zvěrstva, kterých jsou schopny ně-
kteří lokální zlatokopové. 

Určitě snaha takových provozovate-
lů, jako je .A.S.A., je minimalizovat 
negativní dopady na zasažené území 
a jeho okolí. Bohužel tyto projevy 
úplně odstranit nelze a realita popi-
sovaná drtivou většinou lidí, kteří již 
v současnosti žijí poblíž podobných 
megaskládek, hovoří poměrně jasně. 

Vůbec nepochybuji o tom, že pro-
středky, které by v časech budování 
„nové hory“ připluly do obecní kasy, 
by dokázaly vyřešit finanční pro-
blémy obce podstatně rychleji, než 

prostředky v časech bez hory. Úřadu 
a všem obecním organizacím, spol-
kům či klubům by se určitě lépe dý-
chalo. 

Na druhou stranu ani úřad, ani orga-
nizace či spolky nemají plíce a ani 
čichové nebo zrakové orgány. Hro-
madné přehlídky různých značek 
popelářských vozů také nepatří mezi 
doporučované zklidňující prostřed-
ky. 

Nepatřím mezi bojovníky s větrnými 
mlýny a je mi jasné, že tyto stavby 
jsou prostě potřeba.  

Byl jsem na prvním veřejném projed-
návání problematiky skládky. Názory 
zde byly jasné – se skládkou se žít 
nedá (občanský) – bez skládky se žít 
nedá (úřední). 

Bohužel nemám a asi nebudu nikdy 
mít relevantní informace potřebné 
pro dokonale správné rozhodnutí. 
Mimo jiné jsem například přesvěd-
čen, že výše navrhované refundace 
pro obec je pro firmu .A.S.A. pouhé 
„na pivo“ a vedle těchto prostředků 
by každé číslo popisné v Nelahozevsi 
mělo dostat adresně 100 tisíc/rok – 
tak, aby moderní čističky vzduchu 
v každém domě udržely prachové 
hladiny na současné úrovni, každý 
soused skládky si mohl dvakrát roč-
ně vyvětrat plíce v podstatně čistších 
oblastech a také si mohl dovolit čas-
těji měnit omítku či střešní krytinu 
na domě zbarvenou ptactvem, které 
na rozdíl od lidí skládky přitahují, 
atd. atd. 

Vím, že výše zmíněné je spíš utopie, 
ale chci tím pouze naznačit, že pokud 
už by to mělo na území obce někdy 
vzniknout, tak ať to neskončí u něja-
kých obvyklých nepotřebných sema-

forů, v chodnících za hřbitovní zdí 
a nečitelných přerozděleních, proto-
že ten základní dopad je někde jinde. 
Jde o kvalitu života současného 
a budoucího. 

Když se v současnosti někdo snaží 
o určitou revizi rozhodnutí, a to ně-
kdy skutečně sporných, o minimali-
zaci rozsahu původního projektu, 
o odklonění etapy do jiného prosto-
ru, a provádí to v rámci platných zá-
konů, není důvod mu v tom bránit. 

Někdo to chce zastavit… Někdo 
zmenšit… Jiný shání pouze více infor-
mací… 

Není tomu dlouho, co mne navštívili 
dva spoluobčané s podpisovými ar-
chy. Jejich cílem bylo sehnat potřeb-
ný počet podpisů občanů Nelaho-
zevsi, aby vznikla možnost vyhlášení 
místního referenda k otázce IV. etapy 
rozšíření Skládky Uhy do katastru 
obce Nelahozeves. 

Následně několik dní na to jsem 
v poštovní schránce našel otevřený 
dopis nějakého pána ze Sdružení za 
trvale zelenou Prahu odněkud z Pří-
brami. Ten naopak od zmiňovaného 
referenda odrazoval. Snažil se dis-
kreditovat. Vypichoval výhody. Vyne-
chal rizika, byl to spíš blábol. Předpo-
kládám, že tento dopis obdržela vět-
šina z vás a nemá cenu ho více roze-
bírat. To, co mne po jeho přečtení 
jako první napadlo, byly otázky: Co je 
mu do toho? Co ho vede ke psaní ta-
kovýchto řádků? .A.S.A. určitě shání 
nové lokality, ať jim napíše – sousedi 
mu poděkují. 

Místo toho, aby mne tento kritik oh-
nivou argumentací přesvědčil o zišt-
nosti „aktivistů“, tak výsledný efekt 
byl opačný. 

Protože jsem přesvědčen, že se jedná 
o záležitost, která může zásadním 
způsobem ovlivnit na dlouhé roky 
život v naší obci a život každého ob-
čana Nelahozevsi, měl by mít tento 
občan možnost se ke zmiňované pro-
blematice vyjádřit. 

Zde se připravované referendum jeví 
jako oprávněný a správný krok. 

Josef Novotný 
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Je mi 79 let a od narození žiji v Nela-

hozevsi. Naše obec se již v minulosti 

stala významnou nejen rodištěm hu-

debního skladatele Antonína Dvořá-

ka, ale i dalšími okolnostmi. Napří-

klad vhodnou polohou pro zeměděl-

ství a hlavně přirozenou krásou pří-

rody v celém okolí, pro kterou se sem 

lidé stěhovali a stavěli zde své pří-

bytky. 

Původně byla Nelahozeves panstvím 

Lobkowiczů se zámkem, hospodář-
ským dvorem, sady a polnostmi. Hos-

podařilo se i v několika zdejších há-

jích. V době mého mládí byla na dob-

ré úrovni také myslivost. Drobné 

zvěře bylo plno. Třeba bažantů bylo 

při „výřadu“ často i stovky. 

Středem honitby bylo údolí tzv. 

„komora“ (dnes již neexistující – za-

plaveno popílkem) a nedaleko odtud 

i lobkowiczký ovčín. Z pravé strany 

se zde kaskádovitě svažovaly stráně 

osázené ovocnými stromy. Na cestu 

k ovčínu se dalo odbočit ze silnice 

před železničním nadjezdem (dnes 

tam je závora). V okolí této cesty byla 
veliká třešňovka a nad ní borový háj. 

Za ovčínem dále pokračovalo údolí 

zvané „Korejtnice“, nalevo stráň 

s ovocnými stromy a pak nejvýše 

položený háj jménem „Věnec“. Jak to 

tehdy pěkně vypadalo, asi neumím 

popsat. 

Dnes vše téměř zmizelo. Terén se 

změnil a mnoha zásahy do krajiny 

znehodnotil. Kvůli průmyslovým 

podnikům Kaučuk Kralupy, VAÚ Tiši-

ce a v neposlední řadě také PTZ Nela-

hozeves se stalo z krásného údolí 

a prostředí úložiště popílku a nebez-

pečných látek všeho druhu. Údolí 

bylo pomocí potrubí zaplaveno po-

pílkem, včetně přilehlých prostor. Za 

dobu asi 30 let sem bylo dále naveze-

no snad tisíce 200litrových sudů se 

styrenem a různých jiných chemic-

kých látek. Několikrát tam tyto odpa-

dy také hořely. Po ukončení plavení 
popílku voda zmizela 

a z „popílkoviště“ začal při suchém 

počasí vítr zvedat mračna toho nej-

jemnějšího popílku, který dopadal na 

velkou část obce. Hned vedle odpadů 

z Kaučuku Kralupy byla otevřena 

skládka VAÚ Tišice, tzv. 

„zahraboviště“, kde do otevřených 

jam zaměstnanci ústavu sypali zka-

žené potraviny a uhynulá zvířata. Při 

dopravě tohoto rozkládajícího se od-

padu, který se vozil přes obec v ote-

vřených kontejnerech, vznikal silný 

zápach obtěžující obyvatele. Zástupci 

VAÚ po stížnostech občanů prohlašo-
vali, že se vše provádí dle nejmoder-

nějších technologických postupů a je 

tedy vše v pořádku. Nebyla to prav-

da! Podniky i v minulosti vždy slibo-

valy při jednání s vedením obce ná-

pravu a kompenzace, ale sliby nepl-

nily! Vedle zasypávání obce popíl-

kem se dostaly do pramenů i škodli-

viny, a zdroje pitné vody tak byly 

zničeny na celém území. Než byl vy-

budován vodovod, museli lidé pitnou 

vodu „fasovat“ z cisteren. Také těžká 

doprava těženého písku vedená na 

nakládku lodí zatěžovala obyvatele 

více jak 20 let (prašnost, otřesy, 

praskání domů, ohrožení chodců). 

Nedaleko zmíněného údolí v těsné 

blízkosti katastru obce Nelahozeves 

vzniklo další obrovské úložiště odpa-

du – Skládka Uhy. Není to dlouho, co 

odtud vzduchem létaly různé igelity 

a lehčí věci až do háje nad námi. Dnes 

je to nevábná hora, narušující přiro-

zený ráz krajiny, která sem nepatří! 

Myslím, že naše prostředí, ve kterém 

zde žijeme, je až příliš postiženo, 

a jednou to už tedy musí skončit! 

Přestože vím, že odpady je nutné ně-

kam ukládat, nesouhlasím s ukládá-

ním na území naší obce. Po výčtu 

všech starých ekologických zátěží je 

už zcela nemorální a nehorázné bu-

dovat zde jakoukoliv další skládku. 

Kam tedy s odpadem, asi řeknete? 

Samozřejmě do Nelahozevsi, jak to-
mu bylo celá léta. Jenže vážení, my už 

v tomto ohledu máme více než 

„splněno“! Výše uvedené skutečnosti 

jsou tedy hlavními důvody, proč pro-

testuji a nesouhlasím se IV. etapou 

Skládky Uhy. 

Zastáncům skládky a peněz z ní ply-

noucích do obecní kasy bych chtěl 

vzkázat, že peníze nejsou vše. Slibům 

už nevěřím. Položme si raději otázku: 

Co například udělat se stavem sta-

rých úložišť jedovatých látek jako je 

styren? Ten byl původně zahrnut 

v sudech a nyní je pokryt jen slabou 

vrstvou zeminy. Je jasné, že je jedno-

dušší uvěřit slibům. Ty mohou být za 

pár let snadno nedodrženy a ze slíbe-

ných peněz zbude jen další hora od-

padu včetně neobyvatelného pro-

středí. Našim potomkům tím vyšle-

me jasný signál, jak jejich předkové 

přemýšleli a jednali. 

Bohumil Novotný  

Nelahozeves už má splněno! 
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Dnes již zasypaná a oplocená skládka kalů 

společnosti Unilever. 

Děravé sudy na skládce styrenových smol 

společnosti UNIPETROL. 
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Když jsem uvažoval o tom, jak bude 
vypadat prosincový zpravodaj, který 
právě držíte v ruce, lámal jsem si hlavu 
s tím, co do něj přidat, aby vypadal ale-
spoň trochu vánočně. Zbytečně. Na nej-
krásnější svátky v roce v něm totiž 
mnoho místa nezbylo. Vánoce vytlačilo 
téma skládky, která v posledních týd-
nech znovu hýbe celou Nelahozevsí.  

I proto jsme se rozhodli, že by anketní 
otázka, kterou v každém čísle pokládá-
me všem zastupitelům, měla mířit tímto 
směrem. Šli jsme přímo k jádru věci a 
našich zvolených zástupců jsme se ze-
ptali, jestli oni osobně skládku na území 
obce chtějí, či nikoliv. Výsledky si může-
te připomenout o pár stránek zpět. Vět-
šinový hlas zastupitelstva zní jasně – 
mesiáš, který zalátá díry v rozpočtu je 
tady, třikrát hurá, pojďme stavět.  

Stanovisku zastupitelů rozumím. I vrab-
ci sedící na střeše obecního úřadu si 
povídají o tom, že Nelahozeves připomí-
ná nejchudší z nejchudších kostelních 
myší, která navíc zrovna přišla o po-
slední zásoby. Přitom projektů, do kte-
rých by se dalo a mělo investovat, je 
bezpočet, platy odborných znalců zabý-
vajících se problematikou skládky také 
něco stojí a krom toho je ještě třeba 
splácet dluhy, kterých má obec o pár 
víc, než by bylo zapotřebí. V této situaci 
by se mohl těžko někdo divit, kdyby se 
čelným představitelům naší vesnice 
zdálo o pytlích plných peněz, které kaž-
dý měsíc přivezou tatrovky před čp. 3 
přímo ze skládky. „Tak tady máte těch 
osm miliónů, za měsíc jsme tu zas,“ 
houkne zpocený řidič a před dveřmi 
shodí z ramena poslední pytel. 

Budíček. Reálná situace je jiná a k pe-
nězům, které skládka skutečně nabízí, je 
zatím daleko. Mezi obyvateli Nelaho-
zevsi má totiž plánovaná etapa i své 
odpůrce. Ti poukazují na trvalé ekolo-
gické následky, které by skládka měla 
na už tak dost zatíženou krajinu, zhor-
šení dopravní situace v Podhořanech, 
hluk, prach a zápach. Navíc se hovoří 
o plánované změně zákona, která počítá 
s tím, že by finanční kompenzace nepře-
cházela na účet rovnou obcím, ale nej-
prve by prošla v Česku i Evropě velice 
populárním přerozdělováním. Jaký by 
to v praxi mělo výsledek, není těžké 
odvodit.  

Je patrné, že výše uvedené klady a zápo-
ry jsou obrovským zjednodušením celé-
ho problému. Mnoho a mnoho dalších 

plusů a mínusů, jasných i nejasných 
souvislostí a širší veřejnosti zamlčova-
ných informací vytváří kolem skládky 
mlhu tak hustou, že ta, která se tvoří 
nad pohádkovým rybníčkem Brčální-
kem, připomíná v porovnání s ní pouze 
nevinný opar. Proto se nemůžu zbavit 
dojmu, že jen málo obyvatel Nelaho-
zevsi se v celém problému orientuje 
natolik, aby si dokázali utvořit jasný 
názor podložený pádnými argumenty. 
A možná že do této velké množiny spa-
dají i někteří zastupitelé. Tím vůbec 
netvrdím, že by svůj názor neměli. Mají 
ho oni, mám ho já, máme ho všichni. Ale 
z čeho jste si jej vytvořili? Byli jste se 
podívat v místech, kde má skládka být? 
Hovořili jste s někým, kdo se její výstav-
bou zabývá? Nebo jste o ní jen četli? 
Záleží spíš na tom, čemu se každý z nás 
rozhodne věřit a co je pro něj klíčové, 
než co je pravda. Tu zná totiž asi jen pár 
vyvolených. Na každý pád už jen to, že 
se o skládce lidé baví, že o ní každý ale-
spoň podvědomě přemýšlí a že se o ní 
píše, je dobře. Vždyť jde o jedno 
z nejdůležitějších rozhodnutí, před kte-
rým kdy obec stála.  

Nabízí se proto otázka, jestli by si tak 
zásadní dilema nezasloužilo vyhlášení 
referenda. Osobně mám v tomhle jasno 
mnohem víc než v samotné otázce 
skládky. Jistěže ano! Dokonce bych řekl, 
že je to učebnicový příklad, kdy se tato 
forma přímé demokracie má uplatnit. 
Rozhoduje se o stavbě, která může chod 
obce ovlivnit na několik let dopředu, 
o stavbě, jež může podle slov starostky 
pomoci realizovat projekty, na které by 
jinak čekaly celé generace. Rozhoduje 
se o stavbě, kterou, pokud dostane zele-
nou, už nikdo nikdy nevezme zpět. Tak 
proč by o tom všem mělo rozhodovat 
jen devítičlenné zastupitelstvo se čtyř-
letým mandátem? Ať si z moře informa-
cí vybere každý sám to podstatné a zvo-
lí si podle svých priorit, zdali je skládka 
pouhou horou zvanou „Ta, pro kterou 
se nevyplatí riskovat“, nebo neopakova-
telnou příležitostí vyřešit neutěšenou 
finanční situaci obce.  

Návrh referenda skutečně světlo světa 
(nebo minimálně Nelahozevsi) spatřil. 
Připravilo jej Občanské sdružení Nela-
hozeves, kterému svým podpisem vy-
jádřilo podporu bezmála šest stovek 
obyvatel vsi, a to bez ohledu na to, zdali 
patří k příznivcům či odpůrcům sklád-
ky. Zastupitelstvo však referendum ne-
vyhlásilo. Tedy alespoň před uzávěrkou 

zpravodaje ne. A když jsem prve psal, že 
mám pro souhlasný názor zastupitelů 
se skládkou z jejich pohledu pochopení, 
tak na tomto místě upřímně říkám, že 
stopku referendu vystavenou na zase-
dání zastupitelstva 27. listopadu jsem 
nepochopil. Proč? Konalo by se součas-
ně s lednovou prezidentskou volbou, 
takže by to zase tolik nestálo. Zastupite-
lé by se ukázali jako naslouchající vůdci, 
jimž není lhostejný názor obyvatel, kte-
ří si je zvolili. Referendem by byla spl-
něna základní myšlenka demokracie – 
vlády lidu, a ještě by tím zastupitelé 
sami ze sebe částečně shodili nepříjem-
nou tíhu zodpovědnosti za nelehké roz-
hodnutí. Ať už by hlas lidu rozhodl jak-
koli, na úřadě by se potom mohli na 
výsledek referenda odvolat a říct, že 
jednali v zájmu většiny.  

Nestalo se, ale i tak se dá předpokládat, 
že občané Nelahozevsi přece jenom 
k urnám půjdou (budou-li mít zájem, 
samozřejmě). Podle posledních infor-
mací totiž po schůzce představitelů OsN 
s vedením obce bude otázka referenda 
projednávána zastupitelstvem znovu. 
Zdroj, který si nepřál být jmenován, 
Nelahozeveskému zpravodaji řekl, že je 
na spadnutí dohoda, která s referendem 
s pozměněným zněním otázky přece jen 
počítá. V rámci této dohody by OsN mě-
lo přislíbit, že pokud se většina obyvatel 
v referendu vysloví ve prospěch sklád-
ky, nebude občanské sdružení podnikat 
další kroky proti skládce.  

Pokud se skutečně obec s občanským 
sdružením dohodla, je to jedině dobře. 
K referendu by se totiž jinak dalo dojít 
i poněkud kocourkovskou cestou. Po-
kud by se OsN obrátilo na soud, je prav-
děpodobné, že by dal sdružení za prav-
du a vyhlásil místní referendum místo 
zastupitelstva.  

Snad to tedy klapne i bez zbytečných 
soudních tahanic. Na skládku svůj názor 
mám a chtěl bych, aby se s ním počítalo. 
Chtěl bych, aby to byl názor správný, 
kterého nebudu později litovat, ale 
i kdyby nebyl, je pořád lepší než žádný. 
Chtěl bych, aby v případě, že referen-
dum skutečně proběhne, zamířilo se 
stejnou vírou do volební místnosti co 
nejvíce lidí z naší vsi. Chtěl bych, aby-
chom si o skládce rozhodli všichni spo-
lečně. 

Václav Michovský ml. 
redaktor 

Nelahozeveského zpravodaje 

Zastupitelé: Skládku ano, ať je plná k.A.S.A., referendum ne  
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Mělník – V soukromé Nemocnici Měl-
ník se na plánované operace bederní 
a krční páteře čeká jen dva měsíce. 
Řadí se tak k nemocnicím s nejkratší 
čekací dobou na tento typ zákroku. 
Dva měsíce se čeká i ve Fakultní ne-
mocnici Plzeň a Nemocnici Na Ho-
molce. 

Většinu plánovaných operací absol-
vují pacienti v mělnickém zařízení do 
osmi týdnů, nejdelší čekací doby jsou 
na ortopedii. Na náročnou výměnu 
kolenního nebo kyčelního klubu si 
pacient počká až půl roku, uvedl pri-
mář ortopedie MUDr. Jan Hach. Ještě 
na jaře to přitom byly také jen dva 
měsíce, nemocnice ale zaznamenala 
letos další příliv pacientů, kteří po-
třebují vyměnit kyčli nebo koleno. 

Půl roku však není v porovnání 

s ostatními zdravotnickými zařízení-
mi nejhorší skóre, šestiměsíční inter-
val patří mezi krátké lhůty. Stejně 
dlouho se čeká také například v ho-
řovické a táborské nemocnici. Existu-
jí nemocnice, kde se na operaci čeká 
i více než rok. 

Doby se mohou v Mělníku od skuteč-
ných čekacích lhůt lišit. Jsou vždy 
ovlivňovány různými faktory jako 
například výskytem akutních opera-
cí, které mají před plánovanými 
přednost. 

Ani na operaci karpálního tunelu se 
v Mělníku příliš nečeká a zařízení se 
s dvěma týdny řadí mezi nejlepší 
v Česku. Podle www.cekacidoby.cz 
má stejnou čekací dobu už jen Ne-
mocnice Domažlice. Pouze 14 dní je 
objednací lhůta pro artroskopii. 

Čekací doby na operační výkony 
u chirurgických pacientů, patří sem 
tedy operace žlučníku, křečových žil 
nebo operace kýly, jsou zhruba tři 
týdny. „Jde tedy o dobu nutnou 
k provedení interního předoperační-
ho vyšetření,“ říká primář chirurgic-
kého oddělení MUDr. Jan Roháč. Po-
kud si pacient přeje pozdější termín, 
v Mělníku mu rádi vyhoví. 

Standardní čekání je také v oboru 
ORL. Nejdéle, až osm týdnů, si paci-
enti počkají na odstranění krčních 
mandlí. Na adenotomie neboli ode-
jmutí nosní mandle objedná tým měl-
nického ORL pacienta od čtyř do šes-
ti týdnů.  

Lucie Zikmundová 
tisková mluvčí 

Nemocnice Mělník 

Protože Nelahozeves patří do spádové oblasti Nemocnice Mělník, byli jsme požádáni, zdali by v Nelahozeveském 
zpravodaji mohly v zájmu větší informovanosti pacientů vycházet tiskové zprávy z této nemocnice. Rozhodli jsme 
se žádosti vyhovět, a tak i v prosincovém vydání naleznete jeden takový příspěvek.  

Čekací doba na operaci bederní páteře je jen dva měsíce 
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Největší suverén okresu? Žáci PTZ Nelahozeves! 
Kdyby se po skončení podzimní části 
vyhlašovala anketa o nejúspěšnější 
fotbalový celek okresu Mělník, vítězi 
by se museli stát starší žáci PTZ Ne-
lahozeves. Žádný jiný tým z Mělnicka 
bez ohledu na věkovou kategorii 
i soutěž (s výjimkou fotbalu malých 
forem) totiž nedokázal projít první 
polovinou sezóny bez ztráty bodu. 
Nelahozeveským se tento unikátní 
kousek podařil a mají našlápnuto ke 
druhému titulu mistrů okresu za po-
slední tři roky. 

Nelahozeveské žákovské družstvo 
vyhrálo okresní přebor už v sezóně 
2010/11. Tehdy Pétézetka těžila 
z toho, že se jí v její nejmladší katego-
rii sešel velmi silný ročník. U vesnic-
kých týmů však každý rok dochází po 
odchodu nejstarších hráčů k velkým 
změnám v kádrech a následné kolísa-
vosti výkonů jednotlivých týmů. Stej-
ný osud potkal i Nelahozeveské. Ta-
houni týmu v dalším ročníku vyměni-
li žákovské dresy za dorostenecké 
a „pomistrovskou" sezónu PTZ za-
končila na desátém místě. 

V této sezóně trenérské duo Václav 
Michovský–Karel Fišer doufalo v lep-
ší umístění. I proto se se svými svě-
řenci během letních prázdnin vypra-
vili na čtyřdenní soustředění do Tře-
boně. Třiatřicet bodů z jedenácti zá-
pasů při celkovém skóre 86:12 a šes-
tibodový náskok na čele tabulky je 
ale velkým překvapením i pro ně. 

„Odcházející 
hráče se nám 
podařilo na-
hradit, takže 
jsme doufali, 
že se budeme 
pohybovat 
v horních 
patrech ta-
bulky. Ale že 
ani jednou 
neprohraje-
me, to nás 
nenapadlo 
ani ve snu," 
přiznal tre-
nér Václav 
Michovský 
st. po posledním zápase, ve kterém 
jeho svěřenci rozdrtili Romu Nerato-
vice 19:2. 

Ne pokaždé se ale vítězství rodilo tak 
snadno. Podle slov trenérů byly klí-
čovými a nejtěžšími zápasy podzimu 
venkovní střetnutí s Lužcem (3:1), 
s Vraňany (2:1) a hlavně v Kostelci 
(1:0). „Tam nás soupeř přehrával, ale 
kluci se ukázali jako tým a jednogólo-
vé vítězství doslova ubojovali," vy-
zdvihl morální sílu celého kolektivu 
trenér Pétézetky. 

Triumfální podzimní jízdou se žáci 
zapsali i do klubové historie, která 
takový úspěch nepamatuje. V Nela-
hozevsi tak mohou být s výsledky 
mládežnických kategorií nadmíru 

spokojeni. Daří se totiž i dorosten-
cům, kteří se oproti minulé sezóně, 
v níž skončili poslední, výrazně zlep-
šili a po podzimu jim patří čtvrtá 
příčka. „Když dnešní zápal klukům 
vydrží do seniorských kategorií, tře-
ba se na Pétézetce blýská na lepší 
časy," doufá Michovský. 

(vm) 

Bez konkurence. Žáci PTZ Nelahozeves ve fotbalovém okresním přeboru 

neztratili v podzimní části ani bod a suverénně vedou tabulku. 

 
# 

 
  Tým 

  
Z 

 
V 

 
R 

 
P 

 
Skóre 

 
B 

 
+/– 

 
 

 
1. 

 
  PTZ – Viktorie Nelahozeves 

  
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
86:12 

 
33 

 
15 

 
 

 
2. 

 
  Slovan Horní Beřkovice 

  
11 

 
9 

 
1 

 
1 

 
55:19 

 
28 

 
10 

 
 

 
3. 

 
  SK Labský Kostelec 

  
11 

 
8 

 
1 

 
2 

 
59:17 

 
25 

 
10 

 
 

 
4. 

 
  AFK Vraňany 

  
11 

 
8 

 
0 

 
3 

 
46:15 

 
24 

 
9 

 
 

 
5. 

 
  AFK Eletis Lužec n.Vltavou 

  
11 

 
6 

 
2 

 
3 

 
39:13 

 
20 

 
2 

 
 

 
6. 

 
  Sokol Horní Počaply 

  
11 

 
6 

 
0 

 
5 

 
36:33 

 
18 

 
0 

 
 

 
7. 

 
  AFK Hořín 

  
11 

 
5 

 
1 

 
5 

 
31:27 

 
16 

 
1 

 
 

 
8. 

 
  FK Vysoká 

  
11 

 
3 

 
1 

 
7 

 
24:35 

 
10 

 
–5 

 
 

 
9. 

 
  Sokol Sazená 

  
11 

 
3 

 
0 

 
8 

 
30:63 

 
9 

 
–9 

 
 

 
10. 

 
  Sokol Všetaty 

  
11 

 
3 

 
0 

 
8 

 
17:66 

 
9 

 
–9 

 
 

 
11. 

 
  Sokol Cítov 

  
11 

 
1 

 
0 

 
10 

 
24:58 

 
3 

 
–12 

 
 

 
12. 

 
  SK Roma Neratovice 

  
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
14:103 

 
0 

 
–15 

 
 

 Zdroj (tabulka): www.vysledky.lidovky.cz 

Tabulka okresního přeboru starších žáků po podzimní části soutěže 

Souhrn výsledků PTZ 
PTZ–Sazená 12:2 

Cítov–PTZ 3:7 

PTZ–Hořín 6:0 

PTZ–Horní Beřkovice 11:2 

Vraňany–PTZ 1:2 

PTZ–Horní Počáply  10:0 

Lužec–PTZ 1:3 

PTZ–Všetaty  12:1 

Labský Kostelec–PTZ 0:1 

Roma Neratovice–PTZ 2:19 

PTZ–Vysoká  3:0 
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Po delší době přinášíme aktuální 
zprávy ze světa nejrychlejší individu-
ální míčové hry, stolního tenisu. Jak si 
vedou stolní tenisté Nelahozevsi 
v soutěžích mužů? 

Krajská soutěž 2. třídy, skupina B 
A-družstvo zatím v kraji bojuje statečně, i když jediná 
výhra v okresním derby s Mlékojedy a 10. místo v tabul-
ce moc optimizmu nevzbuzuje. Ve dvou důležitých zápa-
sech s Lysou nad Labem a Přezleticemi sahal A-tým mi-
nimálně po remíze, ale stačilo pár smolně prohraných 
dvouher a bylo po nadějích a po bodech. Do konce soutě-
že zbývá 15 kol, takže zdaleka ještě není nic ztraceno 
a při dobré formě všech opor je udržení v soutěži reálné. 

Družstvo drží nad vodou stabilní výkony bývalého diviz-
ního hráče Jirky Tesárka, kterého bodově doplňuje vý-
borně hrající Martin Ovsenák. Na třetí pozici se propra-
coval velký talent oddílu dorostenec Marek Gecašek 
a posledním do čtveřice je kapitán družstva Petr Ovse-
nák. 

Regionální přebor 1. třídy 
B-družstvo začalo sezónu netradičně, a to sloučením 
s družstvem Sokola Veltrusy. Tímto krokem získali stolní 
tenisté Dynama právo startu v soutěži RP1 a k tomu pět 

kvalitních hráčů z Veltrus. Po 6. kole se B-tým usadil na 
8. místě tabulky, což rozhodně není špatné, ale vzhledem 
k soupisce plné ostřílených borců se čekalo mnohem víc. 
V dalších zápasech musí družstvo rozhodně zapnout, 
protože další sešup v tabulce dolů by už zaváněl průšvi-
hem a dramatickým bojem o záchranu.  

Regionální přebor 2. třídy 
Úkol C-družstva je jasný, postoupit do RP1! A má k tomu 
všechny předpoklady: soupiska plná mladých odchovan-
ců oddílu, výborná parta a skvělé herní výkony. Soutěží 
RP2 prochází „Céčko“ jako nůž máslem, bez milosti drtí 
všechny soupeře a zcela zaslouženě trůní na 1. místě ta-
bulky. Vedoucím je Jirka Karas, o body se rovnoměrně 
dělí Petr Brož, Jana Haincová, Pepa Novotný a Radek To-
čík.  

Družstvo mužů D pod vedením Honzy Viktorina a se zku-
šenými hráči Pavlem Vedralem, Ivanem Karasem 
a Alenou Ovsenákovou bojuje o lepší umístění, protože 
aktuální 9. místo v tabulce je pro členy týmu zklamáním. 

Z důvodu rozšíření členské základny oddílu přibylo další 
písmeno rozlišující jednotlivá družstva. Tímto je písme-
no "E". Základ loňského „Déčka“ Jiří Kloda, Ludvík Motl, 
Petr Pop, Lukáš Struneček a Standa Kloda letos doplnili 
Tomáš Kloda a Karel Slapnička. Kapitán družstva Petr 
Pop zatím působení družstva hodnotí takto: 
„Nejúspěšnějším hráčem je nyní Jiří Kloda, ale i ostatním 
se již podařilo nějaký ten bodík urvat. Věříme, že 
v průběhu sezóny, kdy dojde i na zápasy s papírově vy-
rovnanějšími družstvy, budeme schopni bodovat. Nejdů-
ležitější však je, že se dokážeme hrou bavit a jsme opět 
skvělá parta.“ 

Za oddíl stolního tenisu 
Petr Ovsenák 

Soutěže stolních tenistů v plném proudu 

Velký talent nelahozeveského oddílu Marek Gecašek už nastupuje za 

první družstvo 

Chcete mít reklamu 
v Nelahozeveském zpravodaji? 

Napište na zpravodaj@nelahozeves.cz nebo svou žá-

dost 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 750 ks v černobílém provedení. Barevná ver-
ze je potom umístěna na oficiálních stránkách obce 
www.nelahozeves.cz i neoficiálním webu 
www.nelahozeves.info. V případě zájmu nebo jakýchkoli 
dalších dotazů neváhejte kontaktovat redakci na výše 

zmíněné e-mailové adrese. 
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 1. Na adventní slavnosti na Zámku 
Nelahozeves letos během víkendu 
dorazilo přibližně 
a) 3 200 návštěvníků 
b) 4 400 návštěvníků 
c) 5 100 návštěvníků  
d) 5 600 návštěvníků 

2. Kolik peněz mohou občané Nelaho-
zevsi rozdělovat mezi spolky 
v rámci projektu Rozpočet pro 
všechny? 
a) 220 000 Kč 
b) 310 000 Kč 

c) 380 000 Kč 
d) 415 000 Kč 

3. Nejvyšší vítězství (19:2) si žáci PTZ 
Nelahozeves v podzimní části fot-
balového okresního přeboru při-
psali v zápase proti: 
a) Dynamu Nelahozeves 
b) Romě Nelahozeves 
c) AFK Vraňany 
d) Sokolu Cítov 

4. Který z uvedených zastupitelů se 
v anketě Nelahozeveského zpravo-

daje vyslovil proti skládce? 
a) Jaroslav Král 
b) Josef Kukla 
c) Pavel Matoušek 
d) Eliška Brázdová 

5. Správné pořadí stran podle výsled-
ků krajských voleb v naší obci je 
uvedeno ve variantě: 
a) 1. KSČM; 2. ČSSD; 3. ODS 
b) 1. ČSSD; 2. KSČM; 3. ODS 
c) 1. KSČM; 2. ODS; 3. ČSSD 
d) 1. ČSSD; 2. ODS; 3. ODS 

ČTETE NELAHOZEVESKÝ ZPRAVODAJ 
POZORNĚ? 
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uzávěrka příštího čísla: 1. 3. 2013. Úřední hodiny Obecního úřadu Nelahozeves: pondělí, středa 7.30—11.00, 12.00—17.00 hodin. 

Správné odpovědi kvízu: 1d, 2b, 3b, 4d, 5a 

Redakce Nelahozeveského zpravodaje 
přeje všem čtenářům šťastné a veselé Vánoce 

a v roce 2013 jen samé dobré zprávy. 
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