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Pro občany obce zdarma

Vážení čtenáři, 

právě držíte v rukou podzimní číslo Nelahozeveského zpravodaje, kde se 
znovu dočtete o různorodých tématech, která hýbou naší obcí.

Dozvíte se například, jaké komunikace 
v obci budou v dohledné době opra-
vovány, ale také o tom, jaké kulturní  
akce Vás čekají do konce letošního 
roku v naší obci i v jejím okolí. Můžete 
se těšit například na Zámecké dýňování,  
Svatomartinskou zábavu, Adventní 
slavnosti a další předvánoční akce.

Samozřejmě nesmí chybět ani souhrn 
toho, co se v obci událo během letních 
prázdnin a v první polovině září. Byla 
to Dvořákova Nelahozeves, koncert 
houslového virtuóza Pavla Šporcla na 
zámeckém nádvoří, podařený a poho-
dový Happening na starém mostě podruhé,  

který přilákal několik set lidí z okolí, 
nebo hasičské Loučení s prázdninami.

Pokud jste spíše sportovci, možná  
uvítáte přehled toho, kde a kdy si 
v Nelahozevsi můžete dát do těla 
nebo si rádi přečtete reportáž Miloše 
Mojžiše o tom, Jak (ne)běhat Miřejo-
vický půlmaraton, který se tradičního 
závodu sám účastnil. V článku Robina 
Hrona se pro změnu dozvíte o úspěších 
našich kajakářů.

Během prázdnin se také opravovalo! 
Pracovalo se na školní kuchyni a školní 
splaškové kanalizaci. Renovace a nových  
herních prvků se dočkalo i hřiště 

v horním lešanském resortu.

Velkou změnu pocítí také všichni, kteří 
dojíždějí do Prahy vlakem. Od poloviny  
prosince 2016 k nám vlakový spoj 
bude jezdit každou hodinu a do Kralup 
každých 30 minut. Zásluhu na protažení  
vlakového spoje do Nelahozevsi má 
pan místostarosta Josef Kukla, na zvý-
šení frekvence vlakového spojení na 
trase Praha - Kralupy má kralupské  
zastupitelstvo v čele se starostou  
Holečkem. Více o dopravních změnách 
se dočtete uvnitř.

Do tohoto čísla jsem chtěla po vzoru 
těch starších, která vycházela v období  
minulého zastupitelstva, zařadit me-
dailonky našich zastupitelů. Tehdy 
vycházelo představení jednotlivých 
zastupitelů v každém čísle. Nicméně 
s výjimkou p. Šebesty, jenž se stal  
novým zastupitelem po rezignaci  
p. Kratochvíla, jsem od nikoho nedo-
stala odpovědi na položené otázky. 
Olga Riegertová přislíbila, že odpově-
di dodá. E-mail dostala později, než 
ostatní zastupitelé.

Přesto věřím, že se v podzimním zpra-
vodaji dozvíte užitečné informace 
a třeba si připomenete vydařené letní 
události.

Soňa Brunnerová

Sbohem, léto! Vítej, podzime

foto: Jan Kadeřábek
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Základy budovy a splašková 
kanalizace jsou opraveny
Ne všichni si o prázdninách ve škole 
užívali prázdnin. Doslova od základů 
se opravovalo v budově školní kuchyně 
a jídelny. Bylo dokončeno zpevnění zá-
kladů budovy, a to i na střední interiérové 
nosné zdi budovy. Byla také zrekonstru-
ována vnější část, dlouho i veřejně pro-
bírané, splaškové kanalizace. Opravy 
pod vedením zkušených pracovníků 
stavebního dozoru provedli dodavatelé 
LT-Bau (základy) a Petr Kožený s. r. o. 
(kanalizace). Všechny práce byly včas, 
v dané kvalitě a za vysoutěžené ceny 
dokončeny. Školní jídelna tak od  
1. září opět plně funguje.

Rád bych také na tomto místě po-
děkoval paní vedoucí školní jídelny 

Štefkové a paní ředitelce Bavorové za 
efektivní spolupráci.

Záměrem je dokončit práce nástavbou 
2. patra na budovu. Na akci se snažíme 
na druhý pokus získat dotaci od MŠMT. 
Zmíněné 2. patro je plánováno s ka-
pacitou tří učeben. Tím by měly být 
vyřešeny kapacitní problémy, kterým 
nyní v ZŠ čelíme. Přes zmíněné kapa-
citní a organizační těžkosti letos  
navyšuje ZŠ počet tříd i počet tříd dru-
žiny, což bude vyžadovat zvýšené úsilí 
celého pedagogického sboru.

Přeji všem hodně úspěchů v novém 
školním roce!

Josef Kebrle 
starosta obce

Dětské hřiště v Resortu  
v Lešanech funguje
V pondělí 29. srpna 2016 bylo předáno  
dodavatelem obci k užívání dětské 
hřiště v Anglickém resortu v Leša-
nech. Krásné akátové herní prvky, na 
jejichž výběru se podíleli žáci ZŠ  
Nelahozeves už naplno fungují.  

Zveme všechny zejména na lanovku, 
která byla při hlasování dětí nejpopulár-
nější. Kromě lanovky na hřišti najdete 
i velké herní hnízdo s houpačkou,  
skluzavkou a prolézačkami pro menší 
děti. Na hřišti jsou i nové stoly s lavicemi 
pro posezení. Bylo zachováno  
pískoviště.

Josef Kebrle 
starosta obce

Projekt „Oprava dětského hřiště Lešany spojená 
s výměnou herních prvků“ je spolufinancován  
z programu MMR

Sbohem, 
prázdniny!
Škola začala, a proto se jako každý 
rok konalo Loučení s prázdninami, 
které si pro místní děti připravili  
dobrovolní hasiči. V sobotu  
3. září od 14 hodin na děti před 
hasičárnou čekala trampolína, 
historické hasičské vozy, dovádění 
v pěně nebo házení vodními  
balonky. Děti se také svezly po 
Vltavě na člunu.

Slibované atrakce tu nebyly, ale 
hasiči se omluvili a uvedli, že jejich 
provozovatel měl při cestě do 
Nelahozevsi technické potíže.

I tak si hasičské Loučení s prázd-
ninami několik desítek dětí užilo.

Soňa Brunnerová 
foto: SDH Nelahozeves
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1. září 2012 začala platit novela zákona  
o ochraně ovzduší, která zpřísňuje 
podmínky pro vytápění domácností 
pevnými palivy.

Stát nezakáže provozování starých 
kotlů (o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně), ale zavede 
v domácnostech jejich povinné kont-
roly a inspekce. Nejpozději do konce 
roku 2016 musí všechny kotle v do-
mácnostech projít autorizovanou 
revizí. 

Zákon též od 1. září 2022 (od 10 let 
po vstupu v platnost zákona) zavádí 
povinnost pro provozovatele kotlů na 
pevná paliva (10-330 kW), tj. zejména 
pro domácnosti, provozovat pouze  
takové kotle, které splní zákonem 
definované přísnější emisní para-
metry (množství vypouštěných  
znečišťujících látek). Tyto minimální  
emisní parametry se týkají pouze 
těch zařízení, která slouží jako zdroj 
tepla pro ústřední vytápění, nevzta-
huje se na spalovací zdroje sálavé či 
jiné, kde dochází k přímému přechodu 
tepla do okolí (kamna, krby aj.).

Kontroly spalovacích zařízení by se 
měly pravidelně opakovat každé dva 
roky.

Níže se dozvíte odpovědi na některé 
základní otázky: (Zdroj: http://www.ceska
-peleta.cz/komfortni-teplicko/pul-milionu-domac-
nosti-primeje-novela-ke-koupi-noveho-kotle/)

POZOR ! 
nové povinnosti  
pro provozova-
tele kotlů  
na tuhá paliva!

Jak to bude probíhat a které typy kotlů budou 
podléhat revizím? Půjde i o krby, krbová kamna či 
kamna na chalupě? A co plynové kotle?
K revizím kotlů bude zřejmě ještě  
vydána upřesňující prováděcí vyhláška 
Ministerstva životního prostředí.  
Novela schválená ve sněmovně říká, že 
je budou provádět servisní firmy pro-
školené výrobcem. Revize se budou 
týkat všech kotlů a krbů v domácnos-
tech o jmenovitém výkonu od 10 do 
300 kW s teplovodním okruhem. Lidé 
budou mít od 1. ledna 2017 povinnost 
revizi předložit na základě požadavku  
obecního úřadu s rozšířenou působnos-
tí, jinak jim hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. 
Zatímco revize na plynové kotle jsou 
povinné již dnes, novela zavádí povin-
nost revize i pro kotle na tuhá paliva, 
a to jednou za dva roky. Odhadovaná  
cena za revizi bude cca 1500 Kč, její sou-
částí by mělo být i seřízení kotle, což může 
v řadě případů zvýšit jeho účinnost.

Kolika domácností se opatření 
dotkne?

Podle údajů z posledního sčítání lidu 
se to dotkne cca 650 tisíc domácností  
v ČR. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc 
domácností používá do budoucna 
 nevyhovující kotle 1. nebo 2. třídy 
podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších 
cca 150 tisíc domácností má vyhovující 
kotle 3. nebo vyšší třídy.

Co přesně se bude v rámci revize 
zkoumat? Když kotel neprojde, 
bude jeho další užívání zakázáno?

V rámci revize by se měly zkoumat  
definované hodnoty, zejména účinnost 
a emise CO. Od 1. září 2022 jsou domác-
nosti, které pro vytápění používají kotle 
na tuhá paliva od 10 do 300 kW, povin-
ny prokázat, že jejich zařízení splňuje 
parametry maximální účinnosti a mi-
nimálních emisí nejméně na úrovni 3. 
třídy podle ČSN EN 303-5. Kdo toto při 
revizi neprokáže, formálně nebude mít 
zákaz své zařízení používat, ale bude 
platit vysoké pokuty.

Jaké sankce budou hrozit za porušení 
tohoto zákazu?

Pokuta je stanovena na 20 tisíc Kč za to, 
když zákazník nepředloží po 1. lednu 
2017 revizi svého kotle, a na 50 tisíc 
Kč, pokud se při revizi po 1. září 2022  
prokáže, že kotel nesplňuje parametry  

alespoň 3. třídy. Za používání paliv, 
která jsou zakázána (především odpad, 
uhelné kaly apod.), pokuta bude rovněž 
50 tisíc Kč.

Jaké typy kotlů budou povoleny? 
Píše se, že to budou vesměs ty  
s automatickým přikládáním. 

Do konce roku 2013 bylo možno pro-
dávat kotle splňující parametry 1., 2. 
nebo 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Od 
1. ledna 2014 je povoleno prodávat 
kotle pouze 3. třídy a vyšší. Vedle kotlů 
s automatickým přikládáním jsou ale 
povoleny zplynovací kotle na dřevo 
a dřevěné brikety, které mají ruční  
přikládání, avšak parametry 3. a vyšší 
třídy většina jejich výrobců splňuje.

Od 1. ledna 2018 pak bude povoleno 
prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší, 
které jsou pro Českou republiku teprve  
v přípravě. Jejich parametry ale lze 
přesně odhadnout díky platné legisla-
tivě našich západních sousedů.  
Parametry 4. a 5. třídy pohodlně splňují 
prakticky všechny kvalitní automatic-
ké kotle na pelety, ale pouze několik 
(odhaduji jeden nebo dva) českých 
výrobců automatických kotlů na uhlí. 
Předpokládá se, že kotle na uhlí s ruč-
ním přikládáním mohou zcela zmizet 
z trhu. Parametry 4. třídy ale pravdě-
podobně splní většina výrobců  
zplynovacích kotlů na kusové dřevo.

Jak budou probíhat kontroly? Budou 
kontroloři moci navštěvovat kotelny?

Nový zákon ukládá povinnost předložit  
revizi obecnímu úřadu, pokud si to 
vyžádá. Žádný úředník nebude muset 
do kotelny chodit, protože občané ze 
zákona předloží revize sami. Ústavní 
právo na soukromí tak nebude nijak 
narušeno. Je to systém, který dobře 
funguje u plynových kotlů nebo ko-
mínů a navíc je ověřený i v zahraničí, 
například v Německu. Revize budou 
vyžadovat i pojišťovny, protože na 
kotle nesplňující zákonem definované 
parametry nebo kotle bez revizí nebude 
možné uplatnit pojistné plnění.

Olga Riegertová 
Komise pro životní prostředí
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Sběrné kontejnery na textil 

Obec Nelahozeves ve spolupráci se 
společností DIMATEX CS s. r. o. zajišťuje  
pro občany sběr použitých oděvů 
a textilu pomocí sběrných kontejnerů 
na textil.

V rámci ČR bylo od počátku roku  
sesbíráno více jak 3 500 tun použitého 
textilu. Obec Nelahozeves z tohoto 
množství přispěla cca 1 400 kg. 

Kontejner na sběr textilu je bílé 
barvy označen logem Farní charity 

Kralupy nad Vltavou. Darované oble-
čení vhodné k dalšímu nošení v rámci 
charitativního využití společnost  
DIMATEX CS s. r. o. předává Farní charitě  
Kralupy nad Vltavou, která provozuje  
Azylový dům pro matky s dětmi 
a Dům na půl cesty. Část především 
poškozeného oblečení a textilu, je po-
užita na výrobu čistících hadrů, izolací, 
nebo jako surovina pro opětovnou  
výrobu oděvů a dále se zpracovává.

Chcete-li přispět, odkládejte do 
těchto speciálních kontejnerů čistý  
a suchý nepotřebný textil zabalený  
a zavázaný do igelitových tašek 
nebo pytlů. Volný textil se může lehce 
při vyvážení a manipulaci za nepřízni-
vého počasí znehodnotit.

Myslete prosím na to, že s tímto 
materiálem bude při třídění  
a zpracování ručně manipulováno.

Do kontejneru patří:
 veškeré nepotřebné ošacení, ložní 
prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,  
ubrusy a rovněž párová - nositelná 
obuv. Charitativní organizace nejvíce  
potřebují spodní prádlo, ponožky, 
bavlněné a teplé oblečení.

Do kontejneru nepatří:
koberce, matrace, molitan, stany, ma-
teriály netextilní povahy s výjimkou 
hraček, výrazně znečištěné a mokré 
textilie. 

Kontejner na textil je umístěn na 
stanovišti:
Před Hasičskou zbrojnicí

Přehled činnosti JSDHO Nelahozeves
•	 3. června 2016 Na žádost místní 

samosprávy vyjela jednotka vozem 
CAS 25/3500/200-M2R v počtu 1+3 
na technickou pomoc do ul. Dvořá-
kova stezka v k.ú. Nelahozeves, kde 
za pomoci 1 proudu C a plovoucího 
čerpadla provedla umytí a úklid 
náplavky.

•	  6. června 2016 Jednotka vyjela 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 
v počtu 1+4 do ul. Kralupská v k.ú. 
Nelahozeves k nebezpečně naklo-
něným stromům, které ohrožovaly 
projíždějící vozidla. Po příjezdu na 
místo, bylo zjištěno, že se jedná  
o 2 kusy. nakloněných stromů 
o průměru 10 cm, které se naklá-
něly na silnici č. III/24021 (mezi 
železniční zastávkou a nadjezdem) 
a ohrožovaly silniční dopravu. 
Jednotka za pomoci motorové pily 
provedla odstranění stromů a dále 
je rozřezala na manipulační kusy, 
které byly odstraněny mimo komu-
nikaci. Po úklidu místa zásahu se 
jednotka vrátila zpět na základnu.

•	 26. července 2016 Jednotka vyjela 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 

v počtu 1+3 do ul. V Lipské v k.ú. 
Nelahozeves, Lešany ke spadlému 
stromu na místní komunikaci. Po 
příjezdu na místo, bylo zjištěno, že 
se jedná o 1kus. o průměru 10 cm, 
který spadl na silnici č. III/24021 
a ohrožoval silniční dopravu. 
Jednotka za pomoci motorové pily 
provedla odstranění stromu a dále 
je rozřezala na manipulační kusy, 
které byly odstraněny mimo komu-
nikaci. Po úklidu místa zásahu se 
jednotka vrátila zpět na základnu.

•	 27. července 2016 Jednotka vyjela 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 
v počtu 1+4 do ul. Kralupská v obci 
Nelahozeves ke spadlému stromu 
na střechu místního kostela. Po 
příjezdu na místo se zde nacházela 
JPO HZS Kralupy. Průzkumem bylo 
zjištěno, že se jedná o spadlou 
větší větev na střechu kostela Sv. 
Ondřeje. Z důvodu špatného pří-
stupu k místu byla povolána z HZS 
Mělník výšková technika, která 
díky velkému množství vzrostlých 
stromů kolem kostela nebyla také 
úspěšná. Po domluvě s velitelem 
zásahu a se správcem byla na místo 

povolána specializovaná firma, 
která provedla likvidaci. Po úklidu 
místa zásahu se jednotky vrátily 
zpět na základny.

•	  28. srpna .2016 Jednotka vyjela 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 
v počtu 1+5 do ul. Školní, kde za 
pomoci asanační lišty provedla 
oplach místní komunikace v úseku 
ZŠ - OÚ.

•	 4. září 2016 Jednotka vyjela na 
žádost ČD a. s. DKV Praha Vršovice 
vozem CAS 25/3500/200 – M2R 
v počtu 1+2 do žst. Nelahozeves, 
kde provedla pomocí 1 proudu  
„C“ nazbrojení parní lokomotivy  
č. 434.2186 cca 7000 litry vody.

•	 10. září 2016 Členové JSDH zajišťo-
vali požární dozor na kulturní akci 
„Happening na starém mostě“

Jan Gregor 
velitel JSDHO Nelahozeves
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Zastupitel Jiří Kratochvíl 
rezignoval
Po necelých dvou letech od posledních komunálních voleb oznámil na konci 
června 2016 rezignaci na mandát zastupitele Jiří Kratochvíl, zvolený za  
kandidátku Dvořákova Nelahozeves.

Jiří Kratochvíl (64) podle svých slov 
končí v zastupitelstvu ze zdravotních 
důvodů. V současné době se léčí se 
srdcem.

Starosta Josef Kebrle v reakci sdělil, 
že ho rezignace kolegy překvapila, 
a poděkoval zastupiteli za jeho činnost  
pro obec. Současně ocenil též konkrétní  
projekty, na nichž se Jiří Kratochvíl 
podílel. “Díky vaší pomoci při výběro-
vém řízení na zateplení této budovy  
(budova volnočasového centra – 
pozn. red.) jsme byli stavbu schopni 
dokončit bez problémů.” Současně vy-
zdvihl roli Jiřího Kratochvíla v projektu 
rekonstrukce základní školy.

Jiří Kratochvíl se narodil 6. června 
1952, v Nelahozevsi bydlí od roku 1995. 
V roce 2010 kandidoval za sdružení 
Dvořákova Nelahozeves (vedené Petrou 
Urbanovou a Jaroslavem Otáskem) ze  
6. místa, ale mandát nezískal. Poté 
krátce působil ve stavebním výboru 
a ve výboru životního prostředí. V roce 
2014 kandidoval za stejné sdružení 
znovu, tentokrát již ze 3. místa, a byl 
zvolen. Následně byl zvolen členem 
kontrolního výboru, členství v tomto 
orgánu si dle svých slov hodlá ponechat 
i po rezignaci na mandát zastupitele.

V Nelahozevsi je ale Jiří Kratochvíl 
známý především jako prezident  
a významný sponzor fotbalového  
oddílu TJ Dynamo Nelahozeves. Za 
jeho éry se oddíl vyšplhal do krajské 

soutěže, kde se drží dodnes; jednu  
sezónu hrál dokonce krajský přebor.

Jiří Kratochvíl je také majitelem sta-
vební firmy MAKRA. Ta v letech 2011 
a 2013 na základě vítězství v soutěži  
rekonstruovala objekt v Zagarolské 313, 
kde v současné době sídlí mateřská  
škola, knihovna a centrum volnočaso-
vých aktivit. V roce 2013 MAKRA pro-
vedla rekonstrukci sociálních zařízení 
v kulturním domě a o dva roky získala 
též zakázku na první fázi rekonstrukce 
budovy školní jídelny.

Na uvolněné místo by měl na příštím  
zasedání nastoupit další kandidát  
v pořadí - Radek Šebesta, který  
pracuje jako vedoucí provozu hotelu 
Sport v Kralupech nad Vltavou. Zároveň 
vlastní účetní firmu a provozuje také 
obchod se zdravou výživou.

V první polovině volebního období  
jde už o druhou změnu ve složení  
zastupitelů, a znovu za Dvořákovu 
Nelahozeves. Krátce po komunálních 
volbách na podzim 2014 rezignovala  
lídryně kandidátky, někdejší starostka  
Petra Urbanová, neboť zvítězila 
v konkursu na funkci tajemníka Měst-
ského úřadu Kralupy nad Vltavou,  
která je s funkcí zastupitele Nelaho-
zevsi neslučitelná. Na její místo tehdy  
nastoupil Pavel Matoušek. Na jaře 
proběhla obcí fáma, že se Pavel Matou-
šek chystá i s rodinou odstěhovat z Ne-
lahozevsi, čímž by mu zanikl mandát. 
Zastupitel to však vyloučil.

Možný odchod ze zastupitelstva ze 
zdravotních důvodů uprostřed voleb-
ního období na posledním zasedání 
zastupitelstva nevyloučila ani zastu-
pitelka Květuše Dittrichová (75).

Další komunální volby se uskuteční 
na podzim roku 2018.

Miloš Mojžiš  
článek převzat z Nela.cz

Dvě dětská kola 
zn. Genesis
Prodám dvě dětská kola zn. Ge-
nesis (i jednotlivě), velikost kol je 
12 a 14. Jsou v perfektním stavu, 
jako nové. 

Cena 2.299 / 2.150 Kč 
(dohoda je možná). 

Kontakt: 774 668 092,  
J. Crkoňová

Pár otázek  
na nového  
zastupitele  
Radka Šebestu
•	 Čím se živíte?
Pracuji v gastronomii.

•	 Co děláte rád ve volném 
čase?

Svůj volný čas trávím výhradně 
s rodinou.

•	 Jak dlouho v Nelahozevsi 
žijete?

Pocházím z Kralup a s Nelahozevsí 
jsem spojený od dětství, ale trvale 
zde žiji od roku 2009.

•	 Která část obce se Vám 
líbí nejvíce a která  
nejméně?

Nebudu hodnotit která část je 
hezčí. Nedávno jsem projížděl 
dolní resort a zaskočil mě stav 
hřiště které tam je. Zarostlé,  
neudržované. 

Foto: facebook Radka Šebesty
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Jednodenní jízdenky T+R  
z vlaku pro cestování po Praze
Organizace ROPID a České dráhy při-
pravily od 1. září 2016 novinku určenou 
zejména návštěvníkům Prahy, kteří 
přijedou do města vlakem. Je jí nová 
jízdenka T+R, kterou lze využít pro celo-
denní cestování pražskou MHD.

Jednodenní jízdenka T+R stojí 70 Kč 
a prodává se ve formě doplatku  
k vlakovým jízdenkám ČD. Jízdenka 
platí vždy pouze v den platnosti vlakové  
jízdenky (přesněji do 1:00 následující-
ho kalendářního dne), a to v celé síti 
pražské MHD (pásma P, 0 a B).  
Doposud si cestující, který chtěl z vlaku 

přesednout na hromadnou dopravu  
a pohybovat se s ní po celý zbytek 
dne po Praze, musel zakoupit 24hodi-
novou jízdenku za 110 Kč.

Jízdenku T+R můžete pořídit na po-
kladně ČD nebo přímo ve vlaku, a to 
jak k papírové jízdence (vnitrostátní 
i mezinárodní) nebo k zápisu v Kilomet-
rické bance, tak k elektronické jízdence 
nahrané na In-Kartu. V případě více-
denního jízdního dokladu si můžete 
zvolit jeden ze dnů z doby platnosti  
tohoto jízdního dokladu, na který 
Vám bude jízdenka T+R platit.

Prodloužení linky 316  
do Kralup nad Vltavou
Od 1. 9. 2016 je ve špičkách pracovních  
dnů prodloužena trasa stávající pří-
městské linky 316 do Kralup nad 
Vltavou. Linka nyní zajišťuje spojení 
obcí Holubice, Tursko, Velké Přílepy, 
Statenice a Horoměřice pouze s hlav-
ním městem Prahou, konkrétně se 
stanicí metra Bořislavka na lince A. 
Změna současné trasy pomůže zajistit 
dlouhodobě chybějící spojení i sever-
ním směrem od těchto obcí a umožní 
cestujícím rychlejší cestování nejen 

do Kralup nad Vltavou, ale při přestupu 
na ostatní autobusové nebo vlakové  
linky Pražské integrované dopravy 
i lepší spojení například do Kladna, 
Slaného, Mělníka či Neratovic.

Mezi Prahou a Holubicemi bude zacho-
ván stávající rozsah provozu linky 316, 
v úseku Holubice – Kralupy n. Vlt., Žel. 
st. pojede v přepravních špičkách 
pracovních dnů včetně prázdnin 8 
párů spojů. Na lince vznikne na území 
města Kralupy nad Vltavou cel

kem 11 nových autobusových zastávek, 
které budou zřízeny ve stávajících  
zastávkách linky 457 a budou zařazeny 
do třetího tarifního pásma.

Nové zastávky linky 316:
Kralupy n. Vlt., Minice •	Kralupy n. 
Vlt., Modrá hvězda •	Kralupy n. Vlt., 
Na Krétě •	Kralupy n. Vlt., Čechova  
•	Kralupy n. Vlt., U Požárního domu 
•	Kralupy n. Vlt., Gymnázium  
•	Kralupy n. Vlt., U Jízku •	Kralupy n. 
Vlt., V Zátiší •	Kralupy n. Vlt., ÚNZ  
•	Kralupy n. Vlt., Městský úřad  
•	Kralupy n. Vlt., Žel. st.

V souvislosti s prodloužením vybra-
ných spojů linky 316 do Kralup nad 
Vltavou bude provedena i změna 
jízdního řádu linky 456. Na té dojde 
k posunům stávajících spojů z důvodu  
zajištění návazností v Holubicích 
nebo prokladů s linkou 316. Linka 456 
bude zároveň obousměrně odkloněna  
přes zastávku „Kralupy n. Vlt., ÚNZ“ 
a ve směru do Holubic navíc zastaví 
i v zastávce „Kralupy n. Vlt., hřbitov“.

Novinky na železnici od prosince 2016
Od 11. prosince 2016, kdy dochází k celostátní změně jízdních řádů, pro  
cestující na železnici ROPID ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje 
řadu zlepšení, zejména ve smyslu rozšíření rozsahu železniční dopravy:

•	 trať č. 090 Praha – Kralupy 
nad Vltavou – Nelahozeves 
(linky S4, R4)

Zavedení pravidelného 30minutového 
intervalu celotýdenně v úseku Praha 
– Kralupy nad Vltavou.

Prodloužení vybraných spojů z Kralup 
nad Vltavou do Nelahozevsi k zajištění   
pravidelné 60minutové celodenní  
obsluhy.

•	 trať č. 110 Kralupy n. Vltavou 
– Slaný – Louny (linka S40)

V souvislosti se zavedením 30minu-
tového intervalu na trati č. 090 bude 
umožněna na trati č. 110 změna pro-
vozního konceptu spočívající v posunu 
většiny vlaků linky S40 mezi Kralupami 
nad Vltavou a Slaným cca o 30 minut, 
čímž bude možné odstranit půlhodi-
nový prostoj vlaků ve Slaném a zároveň 
zajistit přípojové vazby ve směru  
Neratovice, Lovosice a Kladno.

•	 trať č. 111 Kralupy n. Vltavou 
– Velvary (linka S44)

Doplnění nabídky zavedením večerního  
páru vlaků (cca ve 23 hodin).

•	 trať č. 093 Kladno – Kralupy 
nad Vltavou (linka S45)

Doplnění nabídky jedním párem spojů 
ve večerních hodinách v pracovní dny.

•	 trať č. 094 Vraňany – Lužec 
nad Vltavou (linka S42)

Doplnění nabídky přidáním jednoho  
páru spojů v odpolední přepravní 
špičce v pracovní dny.
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Kulturní přehled říjen - prosinec
Říjen
pondělí 10. října v 16 h
Beseda s Ing. Malinovským  
o Holandsku
Volnočasové centrum, pořádá Klub seniorů

Sobota 15. října od 9 do 17 h
Zámecké dýňování
zámek Nelahozeves

Pátek 28. října 2016
Prohlídka Senátu  
akce „Den otevřených dveří“
vlakem 7:21 z Nelahozevsi do Prahy 
pořádá Klub seniorů

Listopad
středa 2. listopadu 2016 
Návštěva divadelního  
představení Mefisto
vlakem 16:21 z Nelahozevsi do Prahy 
pořádá Klub seniorů

pátek 11. listopadu od 19 h
Svatomartinská taneční zábava
Kulturní dům, pořádá Obec Nelahozeves 

pondělí 21.listopadu od 16 h
Beseda s pí. Tomsovou cesty po 
Islandu či jiné zemi
Volnočasové centrum, pořádá Klub seniorů

víkend 26. a 27. listopadu  
od 9 do 17 h
Adventní slavnosti
zámek Nelahozeves

neděle 27. listopadu od 17 h
Divadelní představení slánských 
ochotníků „Co se stalo o Vánocích“ 
(více v samostatném článku)
Kulturní dům, pořádá Obec Nelahozeves

Prosinec
pátek 2. prosince od 17 h
Rozsvěcení stromku na návsi
pořádá Obec Nelahozeves a ZŠ

sobota 3. prosince od 14 h
Posezení seniorů
Kulturní dům, pořádá Obec Nelahozeves

neděle 4. prosince od 14 h
Mikulášská besídka
Kulturní dům, pořádá SDH Nelahozeves

neděle 4. prosince od 19.30 h
Adventní koncert  
Capella Traiana - Barokní orchestr 
Pražské konzervatoře
Rytířský sál na zámku Nelahozeves 
pořádá Obec Nelahozeves

pátek 9. prosince
Vánoční koncert 
Kulturní dům, pořádá Klub seniorů

pátek 16. prosince od 16 h
Školní vánoční besídka  
s jarmarkem
pořádá ZŠ Nelahozeves

úterý 20. prosince od 19 h
Koncert Jana Spáleného
Zámek Nelahozeves, pořádá obec Nelahozeves

sobota 24. prosince od 11 h 
Betlémské světlo a starostenský 
punč 
u obecního úřadu
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Nejpopulárnější český houslista Pavel Šporcl poprvé zavítal i s orchestrem 
do Nelahozevsi a byl nadšen. Diváci také. Ve středu 7. září si jeho koncert 
pod širým nebem na nádvoří zámku poslechlo kolem 230 lidí.

Zazněl Dvořák, Bach i trocha historie
Pavel Šporcl zahájil své vystoupení 
skladbami pro housle od Antonína  
Dvořáka. Poté se k němu přidal i zbytek 
orchestru a společně zahráli kompozice 
pro housle od německého barokního 
skladatele J. S. Bacha (1685 – 1750), 
kterého Antonín Dvořák obdivoval 
a jeho tvorbou se inspiroval. Mezi další 
oblíbence nelahozeveského rodáka 
patřil také W. A. Mozart (1756 - 1791)

Pavel Šporcl své posluchače kromě 

precizní hry na modré housle obohatil 
i několika informacemi ze života obou 
skladatelů. O J. S. Bachovi je známo, 
že byl vynikající varhaník, nicméně 
byl i skvělý houslista a všechny své 
skladby pro housle byl schopen sám 
interpretovat. Po jeho smrti se spousta  
skladeb ztratila v nenávratnu a část 
kompozic byla úplnou náhodou za-
chráněna před tím, aby se stala obalem 
pro máslo.

Tleskat? Netleskat?
Houslový virtuóz nelahozeveské  
publikum nechal tak trošku na vážkách 
ohledně potlesku, který běžně násle-
duje až po skončení celé skladby, jež 
se skládá ze tří vět. S úsměvem divákům 
prozradil, že v období baroka se tleskalo 
po ukončení každé věty. Tehdy poslu-
chači, když se skladba opravdu líbila, 
neocenili hráče jen potleskem, nýbrž 
i pískáním a hlasitým zvoláním: „Bravo!“

Akustický koncert, který se rozléhal 
po celém nádvoří, doprovázeli nejen 

poletující ptáci, ale také projíždějící 
vlaky, ke kterým měl blízko náš slavný 
rodák. Obloha během Šporclova  
vystoupení zcela potemněla a dodala 
příjemné atmosféře trochu tajuplnosti.  
Je jedině dobře, že vyšlo počasí a diváci  
si mohli užít koncertu pod širým ne-
bem. V kulturním domě, kam by byl 
koncert přesunut v případě deště, by 
to zkrátka nebylo ono.

Soňa Brunnerová 
foto: Jiří Jiroutek

BIO
•	 Pavel Šporcl se narodil  

27. dubna 1973 v Českých  
Budějovicích.

•	 Vystudoval konzervatoř, AMU, 
studoval houslovou hru také 
v USA.

•	 Jednu dobou vystupoval pouze 
s šátkem na hlavě.

•	 Své modré housle si nechal 
patentovat. Housle mu postavil 
nejlepší současný houslař Jan 
Špidlen.

•	 V roce 2011 se mu jeho housle 
zlomily.

•	 Jeho manželkou je herečka 
Barbora Kodetová. Mají spolu 
tři dcery.

Ocenění 
•	 soutěž ARD (1992)

•	 Holland Music Session World 
Tour Competition (1993)

•	 Cena společnosti Bohuslava 
Martinů (1996)

•	 Mezinárodní soutěž  
Pražského jara (1997)

•	 Medaile Za zásluhy (2015)

Virtuóz na zámeckém nádvoří
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Tipy, co podniknout v okolí
Říjen
Do 19. října
Výstava fotografií Miroslava 
Hvorky – České středohoří
KaSS Vltava, Kralupy nad Vltavou

Výstava je otevřena v pracovní 
době kanceláře KD a při všech  
akcích KD Vltava

Neděle 2. října 8.40–11.40 h
Festival ptactva Veltrusy
Veltruský zámecký park – Veltrusy

Sraz v neděli 2. 10. v 8:40 před 
železniční stanicí Nelahozeves. 
Nenáročná trasa ornitologické vy-
cházky povede po modré turistické 
značce přes Vltavu do Veltruského 
zámeckého parku (4 km). Pozorování 
a určování ptactva. Za dobrého 
počasí proběhne ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků.
S sebou dalekohled, oblečení do 
terénu, svačinu a dobrou náladu.  
Vede: Libor Praus –  zoolog muzea, 
Tel.: +420 605 522 692.
Pořádá Regionální muzeum Mělník a Česká 
společnost ornitologická.

Úterý 4. října 9.30–15.30 h

Slánské rozhovory – Slaný 
a Velvarsko
Město Slaný a klášter bosých 
karmelitánů ve Slaném pořádají ve 
spolupráci s městem Velvary  
XIII. ročník konference Slánské 
rozhovory. Letošním tématem 
je Velvarsko. Konfrence se koná 
v refektáři kláštera bosých karme-
litánů ve Slaném a je určena všem 
zájemcům o historii našeho regionu. 
Odpolední program proběhne 
v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech. 
Bližší informace na www.velvary.cz 
nebo v Městském muzeu Velvary, 
muzeum@velvary.cz 
tel.: 315 761 419,. 725 867 123.

Čtvrtek 6. října, 18–19.30 h
Vernisáž výstavy fotografií  
Petra Slavíka: WILD MOMENTS
Výstavní síň Ladislava Čepeláka MěÚ Veltrusy

Hudební doprovod: Tomáš Votruba. 
Levhart v ranní mlze z Jižní Afriky,  
medvěd s čerstvým úlovkem 
z dálné Kamčatky, vlci v promrzlých 
lesích Minnesoty.

Hodiny čekání i náhlá setkání tváří 
v tvář zachycena fotoaparátem 
muže, který nalezl smysl svého 
života v hledání posledních střípků 
divočiny. Město Veltrusy zve širokou 
veřejnost na výstavu fotografií me-
zinárodně oceňovaného fotografa 
Petra Slavíka, zachycujích život 
zvířat napříč kontinenty.

Pátek 7. října od 16.30 h
Povídání o pejskovi a kočičce 
(Sváťovo dividlo)
V sále ZUŠ Velvary (Třebízského 204, Velvary)

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma 
Pořádá ZUŠ Velvary a Natvrdlí.

Sobota 8. října 9–12 h
Velvarský sousedský blešák 
+ Burza dětského oblečení
Děkanský dvůr u kostela, Velvary

Blešák pořádají Natvrdlí, o. s. 
a velvarští farníci. Burdu dětského 
oblečení pořádá Velvarská Kostka. 
Více na www.velvary.cz

Sobota 22. října 9–16 h
Podzimní bazárek v Nové Vsi 
Sál OÚ Nová Ves

Listopad
Pátek 4. listopadu 18–20 h
Dušičková slavnost
Zámek Veltrusy

Položení věnců k hrobu hraběte 
Chotka, k pomníku Fredinanda 
Kinského. Koncert lidových písní 
s tematikou smrti. Za příznivého 
počasí se koná venku, na Špíglu

Čtvrtek 17. listopadu 19–22 h
Brutus Na Závisti
Veltrusy, restaurace Na Závisti

Už je tomu dávno, co skupina 
Brutus vystoupila ve Veltrusích Na 
Závisti – psal se rok 1981... Koncert 
se tehdy musel povést, protože  
vedoucí skupiny Sáša Pleska se  
o něm dodnes zmiňuje při koncertech 
v okolí. Po dlouhých 35 letech se 
Brutus do Veltrus vrací!! Ou jé!!!
Předprodej vstupenek bude zahájen  
17. 10. 2016 v podatelně MěÚ Veltrusy.

Sobota 26. listopadu 10–17 h
Adventní tvoření
Zámek Veltrusy

Severozápadní křídlo zámku se na 
jeden den promění v dílnu, kde si 
budou malí i velcí moci vyzkoušet,  
jak se vyrábí svíčky ze včelího 
vosku, věnce, svícny různého druhu 
nebo tradiční vánoční ozdoby. 
Akci doprovodí tematická výstava. 
Nezapomeneme ani na občerstvení 
provoněné svařeným vínem.
V 15:00 vystoupí Sváťovo loutkové 
dividlo s Vánoční pohádkou. Po 
jejím skončení se děti mohou těšit 
na nadílku. Vstupenky na Vánoční 
pohádku s nadílkou je třeba si  
předem rezervovat!  
(Na: +420 315 781 146, +420 724 348 
776 nebo auerova.jana@npu.cz)

Víkend 26. a 27. listopadu
Adventní prohlídky
zámek Veltrusy

Sobota 26. listopadu
Rozsvícení stromečku ve Vepřku

Neděle 27. listopadu
Advent na návsi 
Nová Ves

Prosinec
Pátek 2. prosince
Rozsvícení stromečku  
v Miřejovicích

Neděle 4. prosince
Rozsvícení stromečku  
v Nových Ouholicích 

Víkendy od 3.–18. prosince
Adventní prohlídky
Zámek Veltrusy

Sobota 10. prosince od 17 h
Vánoční koncert Zuzany  
Lapčíkové a Vladislava Bláhy
Zámek Veltrusy, Rudolfův sál

Vánočně laděným koncertem 
Zuzany Lapčíkové (zpěv, cimbál), 
kterou na kytaru doprovodí Vla-
dislav Bláha, si můžete zpříjemnit 
adventní čas. 
Vstupenky je potřeba si zarezervovat 
na: 315 781 146, 724 348 776  
nebo auerova.jana@npu.cz.  
Vstupné: 200 Kč
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Tam, kde se narodil Antonín Dvořák

Tradiční festivalová ouvertura festivalu Dvořákova Praha se letos konala  
v neděli 4. září v jednom z nejvýznamnějších Dvořákovských míst – skladate-
lově rodné Nelahozevsi. Malebné panorama obce se zámkem Lobkoviců na 
břehu Vltavy ukrývá Dvořákův rodný dům, který dnes slouží veřejnosti jako 
Památník Antonína Dvořáka. Akce festivalu byla letos výjimečně spojena 
s každoročními oslavami Dvořákova narození, takzvanou Dvořákovou  
Nelahozevsí, kterou pravidelně pořádá Muzeum Antonína Dvořáka,  
Společnost Antonína Dvořáka a obec Nelahozeves.

Festivalový cyklus Po stopách Antonína  
Dvořáka je vždy pojatý nejen jako  
kulturní událost, ale také jako příležitost 
k setkání a výletu do mimopražských 
míst spojených se skladatelem. V le-
tošním roce zorganizoval festival cestu 
z Prahy do Nelahozevsi historickým 
vlakem taženým parní lokomotivou.

Samotná tato myšlenka je s Antonínem 
Dvořákem velmi úzce spjata. Pro ma-
lého Antonína muselo být jistě velkým 
zážitkem, když mohl být jako chlapec 
stejně jako ostatní obyvatelé Nela-
hozevsi v letech 1845-1851 svědkem 
stavby železnice v úseku dráhy z Prahy  
do Lovosic. Snad již v této době 
v něm hluboce zakořenil jeho celo-
životní zájem o vlaky a o vše, co je 
s nimi spojeno.

Festivalová předehra také vtipně  
reagovala na doloženou Dvořákovu 
návštěvu v Nelahozevsi v roce 1889, 
o které značně podrobně referoval 
dobový tisk. Dvořák přijel po letech 
do rodné obce prvním ranním vlakem 
v doprovodu fotografa Mulače a na-
kladatelů Velebína a Mojmíra Urbán-
kových. Navštívil staré známé a v od-
poledních hodinách se stejně jako 
v roce 2016 konal koncert. Tehdy však 
Dvořákovi program připravily chovanky  
dívčího ústavu, řízeného sestrami 
řádu křesťanské lásky (Dcery křesťanské 
lásky). Koncert, který se letos v rámci  

festivalu na zámku odehrál, byl in-
spirován právě koncertem chovanek 
z roku 1889.

V podání pianistů Ivo Kahánka 
a Davida Marečka zazněly nejprve 
čtyřruční úpravy Dvořákových skladeb 
– Slovanské rapsodie č. 1 D dur, op. 
45 a Slovanského tance č. 8 g moll, 
op. 46.

Poté usedl za klavír pouze Ivo Kahánek, 
který zahrál Dvořákův Valčík č. 1 A dur, 
op. 54. Na závěr zazněla Dvořákova  
předehra k divadelní hře Františka Fer-
dinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl  
s názvem Můj domov, op. 62. Autentic-
ké prostředí a pečlivě dramaturgicky  
promyšlený program byl velkým  
plusem tohoto koncertu. A ačkoliv 
je u takových tematicky zaměřených 
akcí dramaturgie na prvním místě, 
neměla by chybět ani výborná  

interpretace. Jinak vynikající Ivo Kahá-
nek bohužel zřejmě trochu podcenil  
přípravu méně náročného repertoáru,  
což mrzelo o to víc, že jeho kolega 
David Mareček byl připraven velmi 
dobře. Jejich vystoupení také působilo 
dojmem málo sehrané dvojice. Nejpů-
sobivěji působila předehra Můj domov 
s citátem české hymny, která zazněla na 
závěr.

Před závěrečnou skladbou zámeckého  
koncertu byl vyhlášen letošní držitel 
Ceny Antonína Dvořáka, přítomný  
brněnský pěvec Richard Novák, který 
také pronesl krátkou řeč. Vyjádřil svůj 
vztah k Dvořákovi a zmínil své mno-
hačetné účinkování v Dvořákových 
oratoriích a interpretaceBiblických 
písní.

Program pokračoval dopoledním 
koncertem přímo v Památníku  
Antonína Dvořáka – rodném domě 
skladatele, jehož původní dispozice 
zůstaly dodnes téměř v neporušeném 
stavu. Místem koncertu byl původní  
taneční sál, který dnes slouží jako  
příležitostná koncertní síň. Koncert 
byl doprovázen poučeným výkladem 
muzikologa Davida Beveridge, který 
účastníky obeznámil s některými fakty 
již během cesty vlakem do Nelahozevsi.

Na odpoledním koncertu vyložil ve 
zkratce Dvořákovo dětství v Nelahoze-
vsi, mluvil o jeho prvním učiteli Josefu 
Spitzovi a svou pozornost zaměřil 

zejména na Dvořákova otce Františka, 
o kterém je známo, že hrál na citeru.  
Dochovalo se po něm šest skladeb 
pro tento nástroj a víme také, že  
František Dvořák byl majitelem živnos-
tenského listu pro hru na citeru, kterou 
provozoval v pronajatém hostinci 

Starosta Josef Kebrle a členka kulturní komise Kateřina Bryndová uctili památku Antonína Dvořáka společně 
s jeho vnukem položením květin u památníku.

Součástí oslav byly i taneční dílny pro děti pod vedením lektorky Kateřiny Klementové
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(přízemí Dvořákova rodného domu). 
Na citeru pak na ukázku zazněly skladby 
Já mám malovanou vestu, carská ruská 
hymna a šest valčíků Františka Dvořáka.

Dále byla na programu vokální hudba 
 – Árie pro bas a klarinetové sólo Josefa  
Spitze v podání Romana Hozy a Lukáše 
Klánského. Jako ukázka dobové taneční  
hudby zazněly dvě polky Antonína 
Dvořáka ze Zlonic (druhá vznikla spo-
lečně s Dvořákovým učitelem hudby 
ze Zlonic Antonínem Liehmannem) 
v podání pianisty Lukáše Klánského.

Koncert uzavíral písňový cyklus  
Cigánské melodie, op. 55, který byl po 
interpretační stránce vrcholem  
celodenního programu (zpěv Roman 
Hoza, klavír Lukáš Klánský). Výborně 
připravený Roman Hoza představil 

známý cyklus ve vynikající pěvecké 
formě, s naprostou jistotou a promy-
šleností. Dokázal velmi citlivě dyna-
micky odstínit náladové polohy písní 
a zároveň skvěle vyjádřit jejich tem-
perament.

Závěrečným bodem festivalu byla  
bohoslužba za doprovodu varhan 
(Přemysl Kšica) v kostele sv. Ondřeje.

Festival Dvořákova Praha letos připravil 
na úvod po dramaturgické stránce vel-
mi zajímavý program, který byl dílem 
dvořákovského badatele Davida  
Beveridge. Akce tohoto typu nepo-
chybně patří na festival, věnovaný 
skladateli Antonínu Dvořákovi.

Veronika Vejvodová. 
Článek byl převzat z webu Operaplus.cz 

foto: Jonáš Hurtík

Dvořák přilákal i známou  
televizní tvář

Dvořákovu Nelahozeves navštívil i moderátor ČT24 Jiří Václavek. Přijel 
sem parním vlakem. Jak se mu u nás líbilo?

Zdržel jste se na festivalu Dvořákova 
Praha, když jste do Nelahozevsi přijel 
vlakem z Prahy?
Musím se přiznat, že jsem si celý den 
věnovaný výpravě Po stopách Antonína  
Dvořáka užil a v Nelahozevsi jsem 
strávil krásných 5 hodin: na zámku, 
v Památníku Antonína Dvořáka i na 
procházce po Dvořákově stezce kolem 
Vltavy. Zážitkem byla už samotná cesta 

parním vlakem - tedy dopravním  
prostředkem, který Dvořák miloval.

Byl jste v Nelahozevsi poprvé?
Ano, návštěva Nelahozevsi byla moje 
premiéra. Narodil jsem se na jižní  
Moravě, kde jsem ještě nedávno také 
žil a to je do středních Čech skutečně 
trochu z ruky. Ale vím také určitě, že 
jsem v Nelahozevsi nebyl naposledy.

Jak se Vám zahájení Dvořákovy Prahy 
líbilo?
Předřadit slavnostnímu zahájení  
Dvořákovy Prahy také cestu Po stopách 
AD byl od organizátorů festivalu skvělý 
tah. Poslech hudby Antonína Dvořáka 
 v místech, která měl rád, ke kterým 
měl vztah, na mě vždycky velmi silně 
působí. Takže jsem byl nadmíru  
spokojený i tentokrát.

Co pro Vás osobně znamená hudba 
našeho rodáka Antonína Dvořáka?
K Dvořákově hudbě mám velmi blízký 
vztah. Dlouhé roky jsem totiž hrál na 
violoncello a Dvořákův h-moll cellový  
koncert pro mě představoval téměř 
nedosažitelnou metu. Nakonec jsem 
se propracoval alespoň k jeho druhé  
větě. A nikdy nezapomenu ani na 
Novosvětskou s Českou filharmonií 
pod taktovkou Rudolfa Firkušného 
v Obecním domě někdy zkraje  
90. let…

Soňa Brunnerová

Vysvětlení k chyb-
nému vyjádření  
v článku o udělení 
čestného občanství
I když si vážíme práci pisatele 
článku o slavnostním veřejném 
zasedání k předání čestného  
občanství, který vyšel v posledním 
zpravodaji, musíme oponovat 
tvrzení, že zastupitel pan Jiří  
Kratochvíl se nezúčastnil slav-
nostního předání čestného  
občanství a raději odešel zhléd-
nout fotbalové utkání.

Pan Jiří Kratochvíl je dlouhodobým 
členem a funkcionářem TJ Dyna-
mo. Ve jmenovaném dnu se  
z neodkladných pracovních  
důvodů vrátil později ze zaměst-
nání a nestihl se již převléknout 
do společenského úboru. Dosta-
vil se však těsně před začátkem 
a omluvil se, jak zástupcům  
Dynama, tak také celé rodině po 
zesnulé Lidušce Čapkové. To na 
vysvětlenou k této trapné situaci.

TJ Dynamo
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Starý most se po roce opět zalidnil
Pořadatelé vychytali  
mouchy prvního 
ročníku
Happening na starém mostě podruhé  
je úspěšně za námi a počasí vyšlo 
stejně parádně, jako u ročníku přede-
šlého. Avšak v roce 2015 nikdo netušil, 
že bude o první ročník nelahozevesko
-veltruské události takový zájem  
a občerstvení došlo ještě před skon-
čením happeningu.

Oproti loňsku znatelně přibylo stánků  
s jídlem a také se rozrostla nabídka 
pivovarů: Svijany, lounský pivovar 
ZLoun, slánský Antoš, Podřipský  
pivovar ze Ctiněvsi a Hostivar.

Kromě rozličných druhů piv zde byla 
možnost zakoupit burčák či medovinu, 
ale také domácí limonádu a Kofolu.

A jídlo? Hladem rozhodně nikdo netr-
pěl. Na výběr bylo mnoho pochoutek, 
od tradičních klobás, přes hamburgery 
až po sladké buchty a ovoce v čokoládě. 
Pořadatelům se zkrátka podařilo vy-
chytat nedostatky loňského ročníku. 

Nechyběly místní 
spolky
Návštěvníci si tu mohli zakoupit rozličné 
šperky, oblečení nebo happeningové 
placky rovnou v několika designech. 
Stánky zde měla i místní sdružení, 
např. výtvarnice z nelahozeveského 
Klubu ručních prací, ZŠ Veltrusy či RC 
Havránek, jehož členové tu  

vybírali peníze na parčík, který vzniká 
mezi budovou ZŠ a MŠ. Nechyběla ani 
Schola Naturalis z veltruského zámku. 
 Svůj stánek s jídlem měli na kraji 
mostu i naši dobrovolní hasiči, kteří 
na akci také vykonávali požární dozor 
spolu s veltruskými.

Děti se mohly výtvarně vyřádit v tvůr-
čích dílničkách, či se projet na poníkovi  
poblíž restaurace U Libuše. Avšak 
značná část nejmladších návštěvníků se 
spolehlivě zabavila při hudebním pro-
gramu a dováděla přímo pod pódiem. 

Na pořádek dohlíželi dva četníci  
v historických uniformách, kteří  
korzovali po mostě, kde byla i letos 
vystavena starožitná vozidla. 

Hudba od místních 
i známých interpretů
Na obou pódiích kromě lokálních 
umělců tentokrát vystoupili i známější 
interpreti. V Nelahozevsi zazpíval  
Ondřej Ruml známý z televizní soutěže  
X Factor, na veltruské straně zapěly 
Sestry Havelkovy písně z období první 
republiky.

Již kolem 14. hodiny bylo v místě koná-
ní a jeho blízkém okolí několik desítek 
lidí. A v průběhu odpoledne a podve-
čera se most zalidnil úplně a restaurace 
U Libuše doslova praskala ve švech. 
Ve 20 hodin nezbylo už pod nelaho-
zeveským pódiem jediné místečko 
a indie rocková kapela Please the trees 
se sborem seniorek z Elpidy sklidila  
zasloužené ovace. Několik minut po 
skončení koncertu návštěvníky na 

veltruské straně mostu roztančilo 
a pobavilo pražské duo Vasilův Rubáš. 
Od místní kapely Jebuto se posluchači  
dočkali tvrdší muziky skupiny Kru-
cipüsk. Kluci z Jebuto řízně ukončili 
hudební program na nelahozeveské 
straně mostu. Našlo se poměrně dost 
lidí, kteří si jejich vystoupení užili. Na 
veltruské straně hudební program 
pokračoval country session J. Šlechty 
+ J. Mareše!

Hudba se ovšem linula přímo z mostu. 
U jednoho z pivních stanů se v nočních 
hodinách hrálo na kytaru a sborově se 
zpívalo. Cestou na koncert Jebuto jsem 
zaslechla píseň Pánubohudooken od 
Tomáše Kluse. Odpoledne jsem na 
mostě pro změnu potkala dva mladé 
lešanské hudebníky, konkrétně bratry  
Hrňáky, kteří hráli na housle a na 
akordeon. Pouliční umělci na místním 
happeningu mají jedinečnou šanci 
předvést, co v nich je.

Happening na starém mostě přilákal 
několik set lidí z Veltrus, Nelahozevsi, 
ale i mnohé Kralupáky. Na železném 
mostě se setkali rodiče s dětmi, nác-
tiletí i senioři, což bylo hlavním cílem 
této akce. Na mostě to zkrátka žilo! 
Můžeme se těšit zase za rok.

Akce byla realizována s finančním  
přispěním Středočeského kraje 

Soňa Brunnerová
foto: Jan Kadeřábek, Soňa Brunnerová, 

Martin Tlustý, Pavla Kubišová

Akce byla realizována s finančním přispěním 
Středočeského kraje



13

Říjen 2016

Zámek Nelahozeves zve na 
„Dýňování“ a „Adventní slavnosti“

Hradozámecká je již za námi. Jak 
se vydařila? A co zámek chystá do 
konce roku? To se dozvíte v násle-
dujícím rozhovoru s paní Zdeňkou 
Niklovou.

Kolik lidí letos přišlo na Hradozámeckou 
noc?
Letošní ročník Hradozámecké noci 
navštívilo přes 250 návštěvníků.

Jak jste s letošním ročníkem spokojeni?
I přes nižší počet návštěvníků než 
v loňských letech (tentokrát se do 
projektu „Hradozámecká noc“ zapojilo 
rekordních 86 památek) se akce vyda-
řila. Atmosféra byla velmi příjemná,  
počasí nám přálo a návštěvníci si 
mohli vybrat z bohatého programu.

Za celý tým zámku Nelahozeves, bych 
ráda poděkovala všem návštěvníkům 
a především Olze Lounové za její  
příjemné a pozitivní energií nabité 
vystoupení.

Uvažujete po letošním koncertu Olgy 
Lounové v příštích letech pořádat  
Hradozámeckou noc v podobném 
duchu? Tedy s nějakým koncertem?
Program příštího ročníku Hradozámecké 
noci zatím nemáme připraven, snažíme 
se vždy návštěvníkům nabídnout něco 
nového. Nechte se překvapit.

Na co se do konce roku můžeme ještě 
těšit?
Nyní připravujeme Zámecké dýňování, 
které se koná 15. října a osloví přede-
vším rodiny s dětmi, které se mohou 

vyřádit při Dýňové olympiádě, zhléd-
nout oblíbené dětské divadélko, odnést 
si podzimní výtvory z kreativních díl-
niček a v neposlední řadě se zúčastnit  
soutěže o nejkrásněji vyřezanou 
a nazdobenou dýni. Dýní bude dosta-
tek, náčiní na dlabání s sebou!

Poté nás čekají Adventní slavnosti, 
které budou probíhat o víkendu  
26. a 27. listopadu. Kromě již tradičního 
programu, ke kterému patří vánoční 
koncerty, dětská divadélka, spousta 
řemeslných stánků a dílniček, dobré 
jídlo, víno a lahodné čaje, připravujeme 
zajímavé novinky.

Přijďte si s námi užít předvánoční 
atmosféru!
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Hurá do školky! 
Prázdniny odpluly s Vltavou, která omývá břehy Nelahozevsi a začal nový 
školní rok. Letos byl zahájen prázdninový provoz v MŠ Zagarolská již od 
15. srpna. A tak si děti užily krásné slunečné dny plné her a zábavy hlavně 
na školní zahradě.

Během prázdnin probíhaly na obou 
školkách četné údržbové práce a naše 
paní školnice Ivana Michovská a Petra 
Frantová udělaly vše pro to, aby obě 
školky byly náležitě připravené na pří-
chod dětí po prázdninách.

Paní ředitelka MŠ Hana Sadílková od-
vedla podle tradice prvňáčky do škol-
ních lavic a naše školka uvítala i zcela 
novou partu žabiček, berušek, kočiček 
a pejsků. Tedy ve všech čtyřech třídách 
máme nově příchozí děti i ostřílené 
„mazáky“ z předchozího roku. 

V MŠ Školní je to třída Berušek, kde 
učí paní učitelka Lenka Vošická a po 
mateřské dovolené se vrátila paní 
učitelka Petra Mončeková. Dále zde 
máme třídu Žabiček, kde učí nová 
paní učitelka Kamila Lojínová a paní 
ředitelka Hana Sadílková. V MŠ Zaga-
rolská je třída Koťátek, kde učí paní 
učitelky Šárka Baldová a Denisa Ryndo-
vá a třída Štěňátek, ve které učí paní 

učitelka Kateřina Dudová.

Po nezbytné adaptaci nových dětí 
a osvojení si pravidel školky jsme  
připravily program plný her, tvoření, 
vycházek, divadelních představení 
a čeká nás i výlet do ZOO. Tradičně se 
naše školka zapojí do vánoční a pak 
jarní výzdoby na zámku Nelahozeves.

Už během měsíce září si děti užily dvě 
akce. První se uskutečnila ve středu 
7. září, kdy se děti ze tříd Štěňátek 
a Žabiček zúčastnily akce „Bezpečně 
s městskou policií“ a pak v pátek  
16. září navštívilo MŠ divadlo paní 
Hruškové s představením „Princezna 
se zlatou hvězdou. 

Aktuální informace o dění v naší  
mateřské školce můžete sledovat na 
internetových stránkách na adrese 
www.msnelahozeves.cz.

Lenka Vošická  
Učitelka MŠ

placená inzerce
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Jak (ne)běhat Miřejovický půlmaraton

Rok se s rokem sešel a prázdniny nám opět rozpůlila populární běžecká 
akce Miřejovické půlení. Na start osmého ročníku hlavního závodu, Miře-
jovického půlmaratonu, se o slunečné sobotě 30. července postavilo 130 
běžců, z nichž 129 závod dokončilo. Letos jsem byl premiérově mezi nimi 
(těmi co dokončili), takže letošní reportáž bude trochu jiná než ty minulé, 
suché zpravodajské…

Už když jsem se na závod připravoval, 
věděl jsem, že základem úspěchu je 
správné rozvržení sil, přičemž o Miřejo-
vicích to platí dvojnásob. Dokud běžíte 
alejí veltruského parku, jste ještě plni 
optimismu. Ale prakticky nestíněný 
asfaltový úsek od Všestud přes Dušníky 
do Dědibab a zase zpět už vás trochu 
otestuje. Slunci tady prostě neutečete, 
a o to důležitější je nepřepálit začátek.

Opravdu tedy netuším, proč jsem si 
myslel, že bych toho krásného sluneč-
ného letního dne mohl celých 21 km 
udržet tempo vodiče na 1:40, kterého  
jsem krátce po startu spatřil před  
sebou a jehož rychlost mi v té chvíli 
ještě celkem vyhovovala. Přitom můj 
osobák je 1:42 a zaběhl jsem ho za 
mnohem příznivějších klimatických 
podmínek… A známá poučka všech 
zkušených běžců je, že z každé vteřiny 
tempa nad vaše možnosti se může ve 
druhé polovině vyklubat minuta  
ztráty… ale nepředbíhejme.

Druhý kilometr, Miřejovický most. 
Technická památka z roku 1904, která 
láká četné turisty a občas i filmaře – 
natáčely se zde například některé scény 
filmu Hořící keř. I běžný návštěvník 
vidí, že most není v příliš dobrém stavu,  

pouze zasvěcení ovšem vědí, jak vážné 
to opravdu je. Při loňské akci Happe-
ning na starém mostě dokonce statik 
žádal, aby se prodejní stánky neumisťo-
valy doprostřed mostu, protože vysoká 
koncentrace lidí by mohla ohrozit jeho 
statiku. No a teď se přes most přežene 
v několika vteřinách 130 běžců…  
Každopádně i letos to most ustál.

1. kilometr
Je zhruba deset minut od startu,  
právě v této chvíli startuje IVAR Lidový 
běh, s délkou desetina půlmaratonu – 
určený tedy pro ty, kteří si na hlavní 
závod zatím netroufají. Vítězem se  
letos stal Michal Žambůrek ml.  
z Nelahozevsi.

Třetí kilometr, alej ve veltruském parku  

patří k nejpohodovějším částem závo-
du. Člověk je ještě plný sil, stromy po-
skytují aspoň občas příjemný stín… 
Jen ten nekonečný asfalt, ale to už 
jsou prostě Miřejovice. Rychlá, horká 
trať, která – pokud vyjde počasí – dává 
dobrou příležitost k osobákům…

Pátý kilometr, občerstvovačka Všestudy. 
Občerstvovací stanice s vodou, ionty 
a houbičkami jsou rozmístěny po trati 
promyšleně a hojně. Na dvou místech 
též najdete sprchu, kterou vás pořada-
telé ochotně postříkají, což v horkém 
létě opravdu bodne. Stejně tak je trať 
dobře značená, akce výborně funguje 
i v naprostých detailech, pořadatelé za 
osm uplynulých ročníků dovedli orga-
nizaci k dokonalosti. 

Sedmý kilometr, Dušníky nad Vltavou. 
Někde tady mi konečně dochází, že 
takřka strojové tempo 4:45 minut na 
kilometr, kterým nás vodič Michal Vítů 
vede k času 1:40, opravdu neudržím, 
a skupinku tak postupně nechávám 
před sebou...

Osmý kilometr. Ve svém voze mne 
míjí místostarosta Nelahozevsi Josef  
Kukla. Asi to ale byla jen náhoda, 
protože v cíli se pak už neukázal. Je 
škoda, že se ze závodu téměř vytratila 
tradice účasti starostů či místostarostů 
okolních obcí, kteří běžcům předávali  
speciální ceny. Zlom nastal nejspíš 
v roce 2013, kdy se tehdejší starostka 
Nové Vsi Jana Uhrová snažila závodu  
víceméně otevřeně zbavit). Ředitel 
Pepa Burian tehdy předávání sta-
rostovských cen s hořkostí zrušil. 
Nedá se ale říci, že by starostové na 
závod úplně zanevřeli, obvykle někdo 
ze samosprávy přijde. Loni si Miřejovice  
dokonce zaběhl starosta Nelahozevsi 
Josef Kebrle, letos ale na startovní  
listině chyběl. 

Radka Churaňová (vlevo) si letos na Miřejovickém půlmaratonu doběhla pro páté zlato.
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Začínám se míjet s těmi, kteří už běží 
zpátky. Toto je asi nejzajímavější část 
závodu, během chvíle se setkáte se 
všemi, ať už jsou před vámi nebo za 
vámi. Vlastimil Flegl, Radek Brunner, 
Jaroslav Chramosta… v tomto pořadí 
také nakonec dobíhali (vítězný Flegl 
s časem 1:16:13) a postavili se na první 
příčky ve svých věkových kategoriích. 
(Vklínil se mezi ně pouze Petr Havelka, 
který v kategorii 40–49 skončil druhý.) 
Jen kousek za nimi Radka Churaňová, 
která si pro zlato doběhla letos už po-
páté (1:26:50), a s menším odstupem 
Iva Voštinková, vítězka kategorie 40+ 
(1:39:04).

Lidový běh
I já už jsem konečně v Dědibabech 
u vysněného kuželu, i když je to trošku 
psychologická berlička, protože trať 
zpět vede odklonem okolo veltruského 
letního kina a obrátka je tak ve sku-
tečnosti už na 9,5. kilometru.

Na 11. kilometru fascinovaně hledím 
na tři běžkyně (ty mají teď za sebou  
8 km). Běží vedle sebe, takřka synchron-
ně, mají barevně sladěné úbory a tlačí 
před sebou kočárky, jedna z nich do-
konce dvojkočár… Ano, vím že se to 
dá, už jsem to párkrát viděl a jednou 
i zkusil, ale 21 km a navíc v tomhle 
počasí??? Ženy i s dětmi si pak za 3x 
shodný čas 2:13 zaslouženě přišly pro 
bronz v soutěži družstev.

A propos – počasí. Miřejovice jsou  
pověstné tím, že se běhají obvykle  

v obrovských vedrech (a nebo naopak 
výjimečně ve velkém dešti – rok 
2011). I letos bylo horko, ale nejvyšší 
teploty lehce pod 30 stupňů byly ještě 
vcelku snesitelné oproti tomu, co se 
zde dělo v minulých letech. Do historie  
se pak navždy zapsal rok 2012, kdy 
se teploty vyšplhaly až ke třiceti pěti 
stupňům. Řada běžců tehdy ve druhé  
půli odpadla, včetně favoritky Radky  
Churaňové, která závod předčasně 
ukončila za elektrárnou v Nelahozevsi  
pouhých 800 metrů před cílem, a to 
navíc zcela zbytečně, protože její náskok 
před druhou (a v cíli pak první) Kate-
řinou Kriegelovou byl tak velký, že by 
byla bývala vyhrála, i kdyby poslední 
kilometr došla vycházkovým tempem. 

To ale neznamená, že by rok 2016 byl 
v pohodě. Aspoň já jsem po obrátce 
začal na sluníčku citelně polevovat 
a vítal všechny příležitosti k osvěžení.  
Takže druhá návštěva občerstvovačky 
v Dědibabech byla jasná, bohužel zhru-
ba desetiletý kluk rozdávající houbičky 
se zrovna věnoval skupince protiběžců, 
takže mé naléhavé volání “dej mi hou-
bu!” zaregistroval pozdě… To bylo ve 
chvíli, kdy jsem si ještě myslel, že za-
běhnu slušný čas, takže jsem odmítal 
byť jen zpomalit a chlapec chtěl zase 
za každou cenu splnit mé přání, takže  
mě sprintem doběhl s nacucanou 
houbičkou v ruce. Tímto mu doda-
tečně děkuji, i když ve světle dalších 
kilometrů to bylo stejně na… no na 
houbu. 

Na 13. kilometru mě dobíhá Nina  
Ardelyan, pozdější ženská vítězka  
KOBRAS běžeckého poháru (série šesti  
středočeských závodů, které vyvrcho-
lily právě Miřejovickým půlmaratonem). 
Nevidíme se poprvé – na 5. kilometru 
jsem ji sebevědomě předbíhal a ještě 
to nějak trapně komentoval... Právě 
v kontrastu s jejím výkonem jsem  
živoucí ukázkou toho, jak se Miřejovický  
půlmaraton nemá běhat. Přepálený 
začátek, nesmyslné ambice neodpo-
vídající povaze závodu a aktuálnímu 
počasí. A pak postupné zpomalování, 
až někam k hrozivým 5:30 na kilometr. 
Nina už je tedy zase přede mnou, ještě 
zhruba kilometr se jí usilovně snažím 
držet... pohled to není špatný a navíc je 
zcela legitimní, protože pokud máme 
kvalifikovaně vybírat nejlepší miřejo-
vické půlky (letos po zásluze vyhráli 
Dana Jiřičná a Borky Borkovec), tak je 
snad jasné, že bez prohlížení pozadí 
běžkyň to asi nepůjde! A kromě toho, 
ženy to mají stejné. Statistiky jsou  
neúprosné – téměř 80 procent žen 
jsou prý zaryté dolňačky a vyběhané 
mužské pozadí v přiléhavém elastickém 
balení je pro ně vrcholem estetického 
zážitku.

Ale zpět k Miřejiovicům. Jak už jsem 
naznačil, ani motivace ve formě rytmic-
ky se vrtící běžecké sukýnky nakonec 
nestačí, vedro na rozpálené silnici je 
silnější. Na 17. kilometru se mi Nina 
ztrácí na odbočce do hlavní brány 
veltruského parku a znovu ji spatřím 
až v cíli. Stejně jako několik dalších 
žen a mužů, kteří mě ještě stihnou 
v závěrečných čtyřech kilometrech 
předběhnout. Jejich pozadí už mě ale 
nezajímají. Mé myšlenky se teď kon-
centrují na jediné: důstojně dokončit 
závod.

To jsou ony. Tři divoženky s kočáry. Zleva: Alexandra Lesche, Simona Vlašimská, Petra Píchová. Čas 2:13:16.

Nina Ardelyan (vpředu), ženská vítězka KOBRAS  
běžeckého poháru.
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20. kilometr
Na občerstvovačce u zámku už na 
chvíli přecházím do chůze, ten jonťák 
si prostě vypiju v klidu. Vteřiny naska-
kují, ale na vteřinách už teď fakt ne-
sejde… Zahazuji kelímek… “To tady 
děláte teda pěknej bordel!” Udiveně 
se ohlížím za rozhořčenou babičkou 
s holí a raději opět vybíhám. Snad jí 
pořadatelé vysvětlí, že opravdu  
nenechají v parku válet stovky kelímků 
a houbiček…

Malé rozptýlení je rychle vystřídáno 
závěrečnou depkou. U hotelu Libuše  
za sebou slyším povědomý hlas… 
zcela klidný, naprosto neodpovídající 
tomu, že dotyčný má v nohách 19 kilo-
metrů… “Udrž tohle tempo a 1:50 tam 
máš jako víno…” Dochází mi, kdo to 
je. Jako první na světě oběhl Island, 
má tři zápisy v České knize rekordů. 
Svými výkony dlouhodobě propaguje 
Sportovní klub vozíčkářů, k nimž ho 
pojí osobní příběh, dávné poranění 
páteře, po němž byl málem natrvalo 
upoután na invalidní vozík… Ultra-
maratonec René Kujan zde v Miřejo-
vicích letos zastával úlohu vodiče na 
1:50. Kdybych se ho držel od začátku, 
byl by to pro mě úplně jiný závod…

20. kilometr, jsme zpět na Miřejovickém 
mostě. Tady každoročně hlídkuju s foťá-
kem a cvakám všechny běžce. Letos 
toto místo zaujal můj nejstarší syn. 

Křečovitý pokus o úsměv… Konečně  
vidím, jaké to je. Tady už opravdu není 
kde brát, ale přesto se spousta běžců 
dokáže hezky usmát. Ale jo, i já mám 
radost, že mi do cíle zbývá jen zhruba 
kilometr a půl.

Závěrečná parodie na sprint… z re-
produktorů slyším své jméno, další 
z mnoha příjemných detailů ukazu-
jících, že vše šlape jak na drátkách. 
Později zjišťuji, že stačilo dvacet vteřin  
a mohl jsem mít v kapse Půlčíka – 
speciální cenu, kterou získá běžec  
doběhnuvší přesně v polovině výsled-
kové listiny. Miřejovického půlčíka si 
letos odnesl Martin Lukeš.

Vyhlášení
Vyhlášení… putovní pohár z rukou  
legendárního Pavla Kantorka… tom-
bola… vozíčkáři letos od běžců dostali 
přes 12 tisíc korun. Dalších pět tisíc 
získali v dražbě ručně vyráběného  
hrnečku a ještě další tisíce za ručně  
malovaná trička… Už nevím ani přesně  
kolik… jako správný mediální partner 
u sebe nemám ani tužku, abych si  
číselný údaj zapsal. Snad mi to Pepa 
Burian pro letošek odpustí.

Miloš Mojžiš 
Foto: Matyáš Mojžiš

Rozvrh platný od 1. září 2016

TJ  DYNAMO NELAHOZEVES
si vás dovoluje pozvat

na pravidelné sportovní aktivity

pondělí  
úterý
středa

čtvrtek

17.00    17.15    17.30    18.00    18.30    19.00     19.30     20.00     20.30    21.00

Aerobik

Cvičení rodiče a děti Cvičení ženy st.Sebeobrana

Stolní tenis (dospělí)

Stolní tenis (dospělí)Stolní tenis (žactvo) 

Stolní tenis (žactvo) 

Sebeobrana

Bližší informace  na telef. č.
Stolní tenis 724 534 918
Aerobik  728 508 021 (az 19.9.2016)
Sebeobrana 775 718 806
Ženy st.  608 509 600 (od 12.9.2016)
Rodiče a děti 728 508 021 (az 19.9.2016)

Dětí na startu
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Naši borci opět bodovali

Poslední prázdninový víkend se pod miřejovickým mostem konal již dvacátý  
ročník memoriálu Jaroslava Froňka staršího. I s ohledem na světový pohár, 
který se následující víkend jel v Praze - Troji, se závodu zúčastnili borci 
z USA, Francie, Ruska a Slovenska. 

Největší esa byla k vidění v sobotním 
závodě v kategorii kajak ženy. Do 
vln se vrhly dvě dvojnásobné vítězky 
olympijských her Štěpánka Hilgertová  
(vítězka z Atlanty a Sydney) a Elena  
Kaliská (vítězka z Atén a Pekingu), 
momentálně nejlepší česká závodnice  
Káča Kudějová a samozřejmě naše  
nelahozevské želízko Anna Koblencová.  
V sobotním závodě skončila Anna 
čtvrtá (1. Kudějová, 2. Hilgertová.  
3. Kaliská) a nedělním první (nutno  
podotknout, že nikdo z výše jmeno-
vaných závodnic nenastoupil). V cel-
kovém pořadí tedy brala zlato. To brala 
i v závodě kanoe ženy, kde byla oba 
dva dny naprosto suverénní. 

V kategorii kajak muži startovali celkem 
čtyři borci z Nelahozevsi. Nejlépe dopa-
dl Honza Bárta. Oba dva dny skončil 
celkově na druhém místě (první v ju-
niorech), když ani jednou nestačil na 
Luboše Hilgerta. Do svého prvního 
závodu na domácí trati pak v neděli  
odstartovali Vojta a Jáchym Hrňákovi.  
Lépe dopadl Vojta, který byl na  
49. místě (9. žák starší). Jáchym obsa-
dil 54. místo (4. žák mladší). Kluci však 
ukázali, že už mají na to, aby závodili 
i na těžších tratích a příští rok se určitě 
můžeme těšit na další výkonnostní  
posun. Čtveřici pak doplnil Robin 
Hron na 32.místě. 

Robin Hron 
foto: David Kysela

Program ve  
Volnočasovém  
centru a v hasičárně
•	 PONDěLí 
Klub seniorů (VC)                                                       

•	 ÚTeRý 
od 16 hodin (nepravidelně)  
Patchwork (VC)

19– 20 hodin 

Posilovací cvičení s Hankou (VC) 
NOVINKA

•	 ČTVRTeK
18.30–20 hodin 

Rehabilitační cvičení s Janou 
Čapkovou (VC)

od 18 hodin 

Klub ručních prací (VC)

13–17 hodin 

Kroužky keramiky (H) - NOVINKA

•	 NeDěLe
10–13 hodin (na objednání) 
Občanská poradna  
Mgr. Ing. Ryšavého (VC) 

Jazyky a jóga nebudou
Výuka jógy a jazyků byla zrušena. 
„Děkuji touto cestou za možnost 
tyto aktivity v tomto pěkném 
prostoru realizovat, byla to moc 
užitečná zkušenost. Poznala jsem 
zajímavé lidi,“ loučí se lektorka 
Mgr. Petra Burianová, která se 
odstěhovala.

Posilovací cvičení zaměřené 
na problémové partie
Zapomeneme na starosti a uděláme něco pro naše tělíčka…  
V prostorách volnočasového centra, Zagarolská č. p. 313,  
Nelahozeves

Od 27. 9. každé úterý 19–20h
Lekce zaměřená na posílení a zpev-
nění problémových partií a redukci 
hmotnosti s využitím prvků piloxingu, 
tae-ba, hiit apod.

S sebou si prosím vemte:  
pití, podložku, sportovní obuv do tě-
locvičny, případně ručník.

Na cvičení s Vámi se těší Hanka!

•	 Více info ve Facebookové skupině: 
Cvico s Hankou

•	 Tel. č.: 736 506 025

•	 e-mail: cvicoshankou@seznam.cz
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Turnaj Pinká celá rodina se  
konal již počtyřicáté!
V tělocvičně TJ Dynamo se v sobotu 17. září sešlo přes 20 hráčů stolního 
tenisu, aby poměřili svůj pingpongový um na tradičním turnaji dvojic. Je 
to skoro neuvěřitelné, ale 1. ročník se konal již v roce 1976! Od té doby se 
změnilo mnohé, ale dobrým zvykem se stalo, že v září se hráči každoročně 
sjíždějí do Nelahozevsi.

Letos jsme přivítali hráče z Odolené 
Vody, Horních Počapel, Kralup i Libě-
chova a jelikož je náš turnaj skuteč-
ně pro celou rodinu, sešli se zástup-
ci hned několika generací. Nejmladší 
účastnici Johance Vítové z Liběcho-
va bylo teprve 8 let, zatímco nejstarší 
hráč Jiří Bradáč už oslavil 75. naroze-
niny.

Systém našeho turnaje je unikátní, 
soupeří spolu dvoučlenná družstva, 
ale mladšímu hráči z dvojice může 
být nejvýše 15 let. Ačkoliv hráči ne-
musí být příbuzní, rodinných dvojic 
se tentokrát sešlo čtyřikrát více jak 
nepříbuzných a zastoupeni byli hráči 
od krajských soutěží po okresní pře-
bor.

Že hráčská úroveň byla opravdu vyso-
ká, potvrdilo mnoho divácky atraktiv-
ních zápasů, dlouhých výměn i vypja-
tých emocí. Nejvíc pingpongového 
umu nakonec předvedla v mladší ka-
tegorii (do 12 let) rodinná dvojice To-
polových z Odolené Vody, starší ka-
tegorii (do 15 let) opanovali tradičně 
domácí, tentokrát Michal Štibinger a 
David Točík.

Dík za povedený turnaj patří nejen 
všem hráčům, ale i týmu pořadatelů, 
dále paní Aleně Kotrčové za chutné 
koláče pro účastníky a paní Zádové za 
občerstvení v hostinci.

A. Ovsenáková 
P. Ovsenák

Výsledky turnaje Pinká celá rodina ze dne 17. září 2016
Mladší žactvo:

1. Filip a Martin Topolovi  
TJ Aero Vodochody

2. Tomáš Schweizer a Josef Holan  
TJ Kralupy

3. Luboš Svárovský a Jiří Bradáč  
TJ Sokol Horní Počaply

Soutěžilo celkem 6 družstev.

Starší žactvo:

1. Michal Štibinger a David Točík  
TJ Dynamo Nelahozeves

2. Jan Kebrle a Miloslav Kotrč  
TJ Dynamo Nelahozeves

3. Dušan Kocourek a Miroslav Holina 
TJ Dynamo, TJ Kralupy

V této kategorii se utkala 4 družstva.

Stolní tenis na Dynamu v nové sezóně 2016–17
Stolní tenisté TJ Dynamo vstupují do 
nové sezóny se  třemi družstvy mužů 
a jedním družstvem žáků. Družstva A, 
B budou hrát 1. tř. přeboru regionu 
Mělník, C - družstvo 2.tř. Zápasy mužů 
budou vždy v pátek od 18 h, žactvo 
bude mít hrací den v úterý od 17 h.

Cílem družstev A, B bude udržet se v 
nejvyšší regionální soutěži, družstvo 
žáků se bude snažit vybojovat ales-
poň 3. místo.

A - družstvo: bude hrát ve složení: M. 
Ovsenák, R. Točík - vedoucí, M. Mot-
lová, P. Brož, D. Točík, S. Kloda, J. Eliáš, 

M. Štibinger, D. Kocourek, R. Štipák a 
L. Motl.

B - družstvo: P. Vedral, J. Karas, J. No-
votný, J. Kloda - vedoucí, M. Tobiášek, 
A. Ovsenáková, M. Kotrč, V. Hamák, J. 
Kotrč, M. Hrůza.

C - družstvo: vedoucí M. Kotrč, bu-
dou v něm soutěžit hráči, kteří ne-
jsou v základní sestavě A, B družstev, 
Z. Horkavý, Jan a Jakub Kebrlové a 
všichni žáci s vyšší výkonností.

Žáci: M. Štibinger - kapitán, M. Hrů-
za, J. Kotrč, V. Polach, Jindra Kebrle, P. 
Koudelka, T. Luc Duc.

Zápasy  
v tělocvičně 
TJ Dynamo 
2016
“A” DRUŽSTVO  
vždy od 18 h
•	 14. 10. proti TJ Dynamo “B”

•	 18. 11. proti TJ Sokol Tišice B

•	 9. 12. proti TJ Neratovice D

“B” DRUŽSTVO  
vždy od 18 h
•	 7. 10. proti TJ Sokol Dřínov

•	 14. 10. proti TJ Dynamo “A”

•	 21. 10. proti TJ Neratovice D

•	 11. 11. proti TJ Kralupy A

•	 25. 11. proti Sokol Mělník  
- Pšovka A

•	 2. 12. TJ proti Sokol Všetaty  
- Mlékojedy B

“C” DRUŽSTVO  
vždy od 18 h
•	 7. 10. proti TJ Start Mlékojedy  

- SKK Zdravý duch C

•	 21. 10. proti TJ Sokol Byšice

•	 11. 11. proti TJ Sokol  
Horní Počaply

•	 25. 11. proti SK Liběchov

•	 2. 12. proti Sokol Mělník  
- Pšovka B

•	 16. 12. proti TJ Neratovice F
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Občanský poradce radí a informuje 
Byli jste na předváděcí akci, dostali jste za odměnu sadu nožů, které se za 
chvíli polámaly a otupily, že skončily v popelnici? Koupili jste si mobil přes 
internet a ona Vám za chvíli odešla baterka nebo praskl display? Koupili jste 
si v prodejně sedačku a jen ji dovezli domů, tak odešly péra, potah a je 
tedy již k ničemu? Koupili jste si ojeté auto či jiné bazarové zboží a nevíte,  
zda, jak a do kdy reklamovat? Vyhodili jste za tyto a podobné, v dobré víře 
koupené, věci peníze z okna, nebo se dá něco dělat? Řešíte opakované  
reklamace a k ničemu to nevede? Takové a podobné problémy jsme již 
v naší poradně řešili. Odstoupení od smlouvy nebo reklamace, to vše není 
jednoduchá záležitost, avšak zase to není záležitost beznadějná. A zatím, 
v poradně řešených případech, máme slušnou úspěšnost. Proto si v tomto 
svém příspěvku dovolím trochu poradit z tzv. oblasti závazkových vztahů 
na téma:

Spotřebitelské smlouvy a ochrana 
spotřebitele.
Zákonné normy: 
•	 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (§§ 419-420, 1810-1867, 
2079-2174).

•	 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele (reklamace = §§ 13 
a 19),

•	 Zákon č. 64/1986 Sb., o České  
obchodní inspekci,

•	 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebi-
telském úvěru,

•	 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků,

•	 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,

•	 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání. 

Organizace tématem se 
zabývající (v návaznosti na 
kompetence) a pomáhající řešit 
problémy spotřebitelů:

•	 Česká obchodní inspekce 
(www.coi.cz) 

•	 Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (www.szpi.gov.cz) 

•	 Český telekomunikační úřad 
(www.ctu.cz) 

•	 Energetický regulační úřad 
(www.eru.cz) 

•	 Asociace Sdružení obrany spotřebi-
telů (www.asociace-sos.cz) 

•	 Sdružení českých spotřebitelů 
(www.konzument.cz) 

•	 Občanské sdružení Spotřebitel Net 
(www.spotrebitel.net) 

•	 Občanské sdružení spotřebitelů 
Test (www.dtest.cz) 

•	 Obecní živnostenské úřady, Krajské 
hygienické stanice, celní úřady, 
státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Státní veterinární správa, Český 
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 
Česká národní banka, Finanční 
arbitr .

Ke všem těmto organizacím lze podat 
stížnost (podnět) a požádat o stano-
visko, samozřejmě v návaznosti na 
druh věci, o kterou se ve stížnosti jedná. 
Někteří (inspekce a sdružení) mají  
i licenci na řešení sporu formou  
mimosoudního vyrovnání. Bližší infor-
mace, kam a jak je vhodné se obrátit, 
lze získat m.j. i v občanské poradně.

Nabytí zboží nebo služeb 
spotřebitelem:
Spotřebitelskou smlouvou je taková 
smlouva, kdy na jedné straně vystu-
puje spotřebitel a na druhé straně 
podnikatel. Může to být smlouva kupní,  
nájemní, o úvěru a jiné. Spotřebitel je 
u těchto smluv v pozici slabšího, spo-
třebitel si zpravidla nemůže dohodnout 
jiné podmínky. Proto se spotřebiteli  
poskytuje zvláštní zákonná ochrana. 

•	 Smlouva uzavřená s podnikatelem 
na dálku (smlouva distanční):

Je taková, u které podnikatel při jejím 
sjednávání použil výhradně prostředky  
komunikace, které umožňují uzavřít  
smlouvu bez fyzické přítomnosti obou 
stran (telefon, televize-teleshopping, 
internet e-shopy, elektronická pošta, 
apod.).

•	 Smlouva uzavřená mimo obchodní 
provozovny podnikatele:

Je taková, kterou podnikatel sjednal 
mimo prostor obvyklý pro podni-
katelovo podnikání, např. na ulici, 
u spotřebitele v bytě, během zájezdu 
organizovaném podnikatelem, při 
předváděcí akci mimo provozovnu 
podnikatele, ale i v prostoru obvyklém 
pro podnikatelovo podnikání, pokud 
k jejímu uzavření došlo bezprostředně 
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poté, co podnikatel oslovil spotřebitele 
mimo tyto prostory.

•	 Smlouva uzavřená v provozovně 
podnikatele:

Je taková, kterou podnikatel sjednal ve 
své provozovně (obchodě). Za provo-
zovnu podnikatele se považuje i pro-
dejní stánek.

Obecná úprava odpověd-
nosti za vady věci:
Při prodeji odpovídá prodávající za 
to, že věc nemá vady. Věc je vadná, 
pokud prodávající neodevzdá kupu-
jícímu předmět koupě v ujednaném 
množství, jakosti a provedení. Vad-
ná je i věc, která neodpovídá vzorku 
nebo předloze. Za vadu se považuje 
i plnění jiné věci. Za vadu se považují 
i vady v dokladech nutných pro užívání  
věci.

Je-li vadné plnění podstatným poru-
šením smlouvy, má kupující právo:

•	 na odstranění vady dodáním nové 
věci bez vady nebo dodáním chy-
bějící věci,

•	 na odstranění vady opravou věci,

•	 na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

•	 nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo  
si zvolil, při oznámení vady, nebo bez 
zbytečného odkladu po oznámení 
vady, přičemž provedenou volbu ne-
může kupující bez souhlasu prodáva-
jícího změnit. Neodstraní-li prodávající 
vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li 
kupujícímu, že vady neodstraní, může 
kupující požadovat místo odstranění 
vady přiměřenou slevu z kupní ceny, 
nebo může od smlouvy odstoupit. 
Nezvolí-li kupující své právo včas, má 
práva jako v případě, kdy je vadné  
plnění nepodstatným porušením 
smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným  
porušením smlouvy, má kupující právo 
na odstranění vady, anebo na přimě-
řenou slevu z kupní ceny.

Kupující nemá práva z vadného plnění, 
jedná-li se o vadu, kterou musel s vy-
naložením obvyklé pozornosti poznat 
již při uzavření smlouvy. To neplatí, 
ujistil-li ho prodávající výslovně, že 
věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu 
lstivě.

Vady převzaté věci musí kupující ozná-
mit bez zbytečného odkladu poté, co 
ji mohl při včasné prohlídce a dosta-
tečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou 
vadu, je kupující povinen ji oznámit 
bez zbytečného odkladu poté, co ji 
mohl při dostatečné péči zjistit, nej-
později však do dvou let po odevzdání 
věci.

Zásady pro odstoupení od 
smlouvy

•	 Odstoupení od smlouvy uzavřené 
na dálku a mimo obchodní pro-
vozovnu podnikatele:

Spotřebitel může odstoupit od smluv 
uzavřených na dálku i mimo obchodní  
prostory ve lhůtě 14 dnů, a to i bez 
uvedení důvodu. Tato lhůta začíná  
běžet ode dne uzavření smlouvy (pře-
vzetí zboží). V souvislosti s odstoupením 
je spotřebitel povinen do 14 dnů od 
odstoupení vrátit podnikateli zboží, 
které obdržel. Podnikatel je povinen 
po obdržení odstoupení od smlouvy 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
14 dnů vrátit všechny od spotřebitele  
přijaté peněžní prostředky, včetně  
nákladů na dodání. Podnikatel není 
povinen vrátit spotřebiteli přijaté  
finanční prostředky dříve, než mu 
spotřebitel zboží předá nebo prokáže, 
že zboží odeslal. 

Možnost odstoupení od smlouvy je 
zákonem v některých případech  
výslovně vyloučena např. poskytnutí 
služby bylo již v místě spotřebitelem 
určeným provedeno, dodávka zboží  
upraveného dle přání spotřebitele, 
dodávka zboží podléhajícího zkáze, 
smlouva na základě veřejné dražby, 
výjimky jsou u některých případů  
poskytování sociálních a zdravotních 
služeb v nouzi, sázky, zájezdy, přeprava 
osob, vznik, převod, nájem, výstavba 
bytu a nové budovy, aj. (§§ 1837 
a 1840 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník). 

•	 Odstoupení od smlouvy uzavře-
né v provozovně podnikatele

Je v zásadě možné pouze za podmínky 
vadného plnění, tedy za podmínky 
zjištění a zdůvodnění vady. Okamžité  
musí být provedeno neprodleně po 
zjištění tzv. podstatné vady. Za pod-
statnou vadu se považuje především 
vada neopravitelná nebo prodejcem 
v rámci reklamace a stanoveném 

termínu neopravená nebo i taková, 
o které musel nebo měl prodejce  
vědět apod. Stávající soudní judikatura 
 považuje za věc neopravitelnou též 
takovou, kdy věc byla ve dvouleté  
reklamační lhůtě reklamována opako-
vaně minimálně 3x. 

Základní zásady pro rekla-
maci zboží a služeb
Prodávající je povinen spotřebitele řád-
ně informovat o rozsahu, podmínkách 
a způsobu uplatnění práva z vadného  
plnění (reklamace), spolu s údaji 
o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Je 
povinen přijmout reklamaci zásadně 
v kterékoli provozovně, v níž je přijetí 
reklamace možné s ohledem na sorti-
ment prodávaných výrobků nebo  
poskytovaných služeb, případně i v síd-
le nebo místě podnikání. K vyřízení  
reklamace může být pověřena i jiná 
osoba.

Prodávající je povinen spotřebiteli  
vydat písemné potvrzení o tom, kdy 
spotřebitel právo uplatnil, co je  
obsahem reklamace a jaký způsob  
vyřízení reklamace spotřebitel poža-
duje; a dále potvrzení o datu a způsobu 
vyřízení reklamace, včetně potvrzení 
o provedení opravy a době jejího tr-
vání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. Tato povinnost 
se vztahuje i na jiné osoby určené 
k provedení opravy.

V provozovně prodávajícího musí být 
po celou provozní dobu přítomen pra-
covník pověřený vyřizovat reklamace. 
Prodávající nebo jím pověřený pracov-
ník rozhodne o reklamaci ihned, ve 
složitých případech do tří pracovních 
dnů. Do této lhůty se nezapočítává 
doba přiměřená podle druhu výrobku 
či služby potřebná k odbornému  
posouzení vady. Reklamace včetně 
odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění rekla-
mace, pokud se prodávající se spo-
třebitelem nedohodne na delší lhůtě. 
Marné uplynutí této lhůty se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. Pro-
jeví-li se vada v průběhu šesti měsíců 
od převzetí, má se za to, že věc byla 
vadná již při převzetí. Je-li kupujícím 
převzatá věc vadná, může kupující  
požadovat i dodání nové věci bez 
vad, pokud to není vzhledem  
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k povaze vady nepřiměřené, ale pokud 
 se vada týká pouze součásti věci, 
může kupující požadovat jen výměnu 
 součásti; není-li to možné, může 
odstoupit od smlouvy. Je-li to však 
vzhledem k povaze vady neúměrné, 
zejména lze-li vadu odstranit bez zby-
tečného odkladu, má kupující právo 
na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu 
nenáleží, pokud kupující před převze-
tím věci věděl, že věc má vadu, anebo 
pokud kupující vadu sám způsobil.

Vadné spotřební zboží lze reklamovat – 
uplatnit právo z vady, která se vyskytne 
 u spotřebního zboží v době dvaceti 
čtyř měsíců od převzetí, toto oprávnění 
 se však neuplatní u věci prodávané 
za nižší cenu na vadu, na opotřebení 
věci způsobené jejím obvyklým užívá-
ním a vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z vady se uplatňují u prodáva-
jícího, u kterého věc byla koupena. 
Je-li však uvedena jiná osoba určená 
k opravě, která je v místě prodávajícího 
nebo v místě pro kupujícího bližším, 
uplatní kupující právo na opravu 
u toho, kdo je určen k provedení 
opravy. Osoba takto určená k opravě 
provede opravu ve lhůtě dohodnuté 
mezi prodávajícím a kupujícím při 
koupi věci.

Mimosoudní řešení sporu 
(institut ADR = Alternative  
dispute resolution).

Cílem mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů je dospět ke smírnému 
urovnání sporu a dohodě stran. 
Je to institut založený na hledání 
oboustranně přijatelné dohody stran 
sporu. Tyto instituce nemají, na rozdíl 
od soudů, pravomoc sami o předmětu 
sporu závazně rozhodnout nebo strany 
 sporu k dohodě donucovat. Praxe 
však ukázala, že se jedná o institut  
vysoce kvalifikovaný (organizace musí 
mít k tomu certifikát EU) a stranami 
sporu uznávaný. V rámci institutu 
ADR lze řešit spory z kupních smluv 
a smluv o poskytování služeb.

Návrh na zahájení mimosoudního  
řešení sporu může podat pouze spo-
třebitel –fyzická osoba, která jedná ve 
vztahu k podnikateli, avšak nikoliv 
v rámci své podnikatelské činnosti 
nebo v rámci samostatného výkonu 

svého povolání. V rámci institutu ADR 
nelze řešit spory mezi dvěma podni-
kateli ani spory mezi nepodnikajícími 
osobami navzájem. Návrh na zahájení 
řešení sporu může spotřebitel podat 
nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy 
uplatnil svůj nárok u podnikatele popr-
vé. Návrh na zahájení mimosoudního 
řešení sporu je bezplatný, v dalším si 
poté každá strana sporu hradí pouze 
své náklady. 

Závěrem
Systém tržního hospodářství je 
v mnohých ohledech rozdílný od 
předrevolučního systému socialistic-
kého hospodářství. Rozvoj podnikání 
sebou nezbytně přinesl nutnost na-
stolit především rovnoprávné vztahy 
mezi podnikatelem a spotřebitelem. 
Nicméně se ukázalo, že spotřebitel 
je vůči podnikateli zpravidla stranou 
slabší a je tedy nezbytné tyto vztahy 
státem (zákonem) regulovat. Zákony 
vztahující se k regulaci vztahů podni-
katel vs. spotřebitel (viz výše) stanovují 
práva a povinnosti obou stran. Dojde-li 
ke sporu, který nelze vyřešit dohodou 
nastupuje logicky soud. 

Významným pomocníkem v řešení 
sporů jsou však orgány a organizace 
 – viz bod 2 tohoto článku. Praxe 
i zkušenosti ukázaly, že kvalifikované 
stanovisko těchto organizací je vý-
znamným pomocníkem spotřebiteli 
při rozhodování se o dalších možných 
opatřeních vůči podnikateli. Důležité 
je rovněž vědět, že nespokojený spo-
třebitel – pouze však fyzická osoba,  
se může obrátit na některé z těchto 
organizací (sdružení) se žádostí  
o mimosoudní řešení sporu – ČOI, 
dTest aj.

Spotřebitelské smlouvy a ochrana 
spotřebitele je oblastí rozsáhlou  
a nesmírně složitou. Ke složitosti  
přispívá i nutnost odlišného řešení 
smluv uzavřených před a po 1. lednu 
2014 (nový občanský zákoník). 

Vždy je nezbytné zvolit pro  
daný případ konkrétní a vhodné  
řešení. 

Ing. Mgr. Jan RYŠAVÝ 
Váš občanský poradce.

Zebra  
se za tebe  
nerozhlédne
bezpečné přechody 
pro chodce

Rady a doporučení:
•	 při přecházení vozovky využí-

vejte přechod pro chodce

•	 přecházejte pouze na zelený 
světelný signál

•	 pokud v blízkosti přechodu 
není, přecházejte pouze tam, 
kde je dobrá viditelnost

•	 nikdy nepřecházejte v zatáčce, 
na horizontech, mezi stojícími 
automobily, před autobusy, 
apod.

•	 žádný řidič nedokáže zastavit 
své vozidlo, pokud mu někdo 
náhle vstoupí do vozovky

•	 ani na přechodu pro chodce 
nemá chodec absolutní  
přednost

•	 dbejte na Vaší zvýšenou vidi-
telnost, opatřete svoje oblečení 
reflexními prvky a doplňky

•	 každý chodec je účastníkem 
silničního provozu. Jako chodec  
může chodit po chodníku, a to 
po jeho pravé straně, nebo 
může chodit po vyznačené 
stezce pro chodce. Kde není 
chodník ani stezka pro chodce, 
choďte po levé krajnici vozovky
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Proč použít ve vozidle  
bezpečnostní pásy
Nejčastější odpovědí, proč se lidé ve vozidle poutají, je, že se to musí,  
neboť tuto povinnost ukládá zákon. Další velmi častou odpovědí zejména 
řidičů je, že jinak „to pípá“. Pasažéři vozidel by si měli v souvislosti s pou-
žíváním bezpečnostních pásů hlavně uvědomit, že je to jeden z nejdůleži-
tějších bezpečnostních prvků ve vozidle.

•	 Pásy vám pomáhají při jakékoliv 
srážce (čelní, boční, zadní, při  
převrácen vozu)

•	 Pomáhají po celou dobu havárie, 
i při déletrvající sériové srážce

•	 Nebudete-li připoutaní, vaše tělo 
bude při čelní srážce pokračovat ve 
směru stejnou rychlostí, jakou jelo 
vozidlo v okamžiku srážky - dokud 
nenarazíte na palubní desku nebo 
čelní sklo

•	 Pásy jsou důležité i při intenzivním 
brždění - jen se zapnutými pásy mů-
žete bezpečně ovládat své vozidlo

V případě nárazu do pevné překážky 
v rychlosti 50 km/h se vaše váha rovná 
šedesátinásobku vaší hmotnosti. Po-
kud vážíte např. 85 kg, budete muset 
udržet na místě více než 5 tun, bez 
pásu nemáte šanci.

Chcete zabít řidiče? Nepoutejte se 
vzadu.

•	 I na zadních sedadlech platí fyzi-
kální zákony - na zadním sedadle 
budete v případě čelní srážky 
pokračovat ve směru jízdy stejnou 

rychlostí, jakou jelo vozidlo  
v okamžiku srážky

•	 Budete-li nárazem vrženi vpřed, 
jste ohroženi stejnými riziky jako 
na zadním sedadle.

•	 Ohrožujete však nejen sebe, ale 
i řidiče a spolujezdce na předních 
sedačkách, při nárazu jim můžete 
zlomit vaz.

•	 I na zadních sedačkách vás chrání 
při všech typech dopravních nehod

Velmi rozšířený mezi řidiči je názor, 
že pokud mám ve vozidle airbag,  
nemusím se poutat. Opak je však 
pravdou. 

Airbag je doplňkový bezpečnostní 
systém, který je v okamžiku aktivace 
vystřelen rychlostí kolem 300 km/h. 
Pokud nejste připoutaní, nečeká vás 
nafouknutý airbag, nýbrž „letící střela“, 
která má na tělo devastující účinek. 
S vysokou pravděpodobností vás zraní, 
v horším případě i zabije.

Dítě přepravujte vždy v autosedačce 
odpovídající jeho věku, hmotnosti 
a výšce. I pro něj platí fyzikální 
zákony!

•	 Při nárazu v rychlosti 50 km/h do 
pevné překážky zvýší vaše dítě 
svou váhu až na šedesátinásobek 
své hmotnosti.

•	 Vaše dítě o hmotnosti 10kg na 
předním sedadle v náručí určitě 
neudržíte, ve chvíli nárazu bude 
vážit 600 kg.

•	 Vaše dítě o hmotnosti 25 kg stojící 
mezi sedadly má mizivou šanci na 
přežití, při nárazu se změní v ne-
řízenou střelu vážící jeden a půl 
tuny, která ublíží nejen sobě ale 
i vám.

Dětské autosedačky nikdy neumísťujte 
na sedadlo opatřené airbagem. 

Na předním sedadle s airbagem  
nepřepravujte osobu menší 150 cm. 
Airbag je totiž konstruován tak, že 
počítá s osobou vyšší než 150 cm. 
Nižším osobám může při aktivaci způ-
sobit vážná zranění v obličeji, v horším 
případě dokonce smrt zlomením vazu.

Markéta Johnová

Chraňte si 
svůj majetek
prevence vloupání 
do chat a rekreačních 
objektů

Dobré sousedské vztahy:

Udržujte dobré sousedské vztahy, 
a pokud dojíždíte, požádejte 
souseda, aby nemovitost během 
vaší nepřítomnosti zkontroloval. 
Domluvte se na pravidelném  
vybírání poštovní schránky.

Informace na sociálních sítích:

Vyvarujte se zveřejňování infor-
mací o odjezdu z domova na  
sociálních sítích.

Cenné věci a finance:

Nenechávejte v rekreačních  
objektech cennosti, elektroniku 
nebo nářadí.

Zavřete okna i dveře:

Před odjezdem pečlivě zamykejte 
 dveře a zavřete a zabezpečte 
i okna. Okna zabezpečte okenní 
mříží a dveře opatřete kvalitním 
bezpečnostním zámkem.
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Nedejte zlodějům šanci 
obezřetnost se vyplatí
Snažte se dodržovat následující 
pravidla:

•	 Věnujte pozornost svému okolí. 
V případě, že se na vás někdo tlačí, 
snažte se okamžitě vzdálit. Vyhý-
bejte se skupinám většího počtu 
osob.

•	 Svá zavazadla nespouštějte z očí. 
Zvolte zavazadlo s několika způsoby 
uzavření. Svá zavazadla opakovaně 
pohledem kontrolujte.

•	 Tašky nebo batohy s cennostmi 
nenoste na zádech

•	 Kabelku noste pokud možno u těla. 
Kabelku přes rameno mějte vždy 
uzavřenou a pod kontrolou.

•	 Peněženku, doklady, mobilní telefon 
a ostatní cennosti nenechávejte 
navrchu tašek či kabelek.

•	 Nosíte-li peníze, platební kartu 

a jiné cennosti mimo zavazadlo, 
ukládejte je do vnitřních kapes 
ošacení, nikoli do zadních kapes 
kalhot.

•	 Osobní doklady a platební kartu 
nenoste v peněžence, uložte je na 
jiné bezpečné místo.

•	 Nemějte při sobě větší finanční 
hotovost nebo ji rozdělte na více 
bezpečných míst. Využívejte  
bezhotovostní platební styk.

•	 Čtyřmístné identifikační číslo pla-
tební karty (PIN) mějte vždy oddě-
leně od samotné platební karty.

•	 Nenastavujte si stejný PIN u platební 
karty a mobilního telefonu.

•	 Při placení v obchodech nebo vybí-
rání peněz z bankomatů je vhodné 
všímat si svého okolí.

•	 Kabelky a tašky nenechávejte  
v nákupních vozících, ale mějte je 
stále při sobě.

•	 Již zaplacené zboží v nákupních 
košících nenechávejte bez dozoru.

•	 Při ukládání zboží do zavazadlového 
prostoru vozidla mějte své věci 
a zavazadla stále na očích.

•	 Odložíte-li své svrchní oblečení 
a zavazadla, nenechávejte v nich 
žádné cennosti a mějte je pod 
kontrolou.

Markéta Johnová
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Kralupy n. Vlt.

LeNKA MALíKOVá
•	 zájezdy do exotiky charterovým letem i na pravidelných linkách 

KUBA, DOMINIKÁNA, MAURICIUS…

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

•	 obnovené pobytové zájezdy do Tuniska i během zimy 2016/2017

•	 obchodní zastoupení ck :Fischer, Blue Style, Čedok, Firotour, 
Neckermann, Nev-Dama… …a další

CA ABACA, Jungmannova 89 (vedle pekařství „U Hrdinů“), 278 01 Kralupy n. Vlt. 
Tel.: 326 550 480, 604 608 767, kralupy@eximtours.cz, info@abaca.cz

   www.abaca.cz 

Malinko ze starodávných časů…

Snažím se už dlouhou dobu zapisovat 
a studovat údaje ze starých dob obce 
Lešany. Něco malinko jsem našel v ar-
chivu v Mělníku, něco v Litoměřicích, 
tedy po stovkách hodin práce…Tento 
 přispěvek se Lešan týká poměrně 
málo. Ale alespoň trošku zajímavostí, 

obrázků a kopií dokumentů. 
Výňatek z knihy Fr. Skrejšovského 
“Zhoubná povodeň v Čechách” z roku 
1872, která popisuje obrovské povodně 
 koncem května. Část se vztahuje, 
sice trochu  vzdáleně, k Lešanům, ale 
potůček stékal ze vsi do Vltavy až do 

roku 1960. Vody ale ubývá…

Jen pro dokreslení situace. Na dopo-
ledne malovaném obraze zámku Ne-
lahozeves z roku 1841, je nad náspem 
břehu řeky vidět černý otvor vyústění 
kanálu pod částí obce. V té době se 
také narodil Antonín Dvořák…Obraz 
je ve skutečnosti samozřejmě barevný.  

Václav Hlavatý
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Opravy 
hrazené z obecního rozpočtu:
Ulice Pod Strání, zámková dlažba – Nelahozeves, Hleďsebe 1
V současné době je stezka ve vrchní části k ulici Pod Strání z části 
zakryta rozpadajícími se betonovými dlaždicemi a z části zrostlá 
travním porostem. V prvé řadě dojde k vybourání betonové dlažby 
současně s odtěžením zeminy. Následně budou položeny zahradní 
obrubníky do betonového lože. Následují konstrukční vrstvy ze 
štěrku a pokládka zámkové dlažby o tloušťce 6 cm.

Ulice Pod Strání, stezka mezi zahradami – Nelahozeves,  
Hleďsebe 1
Současný povrch stezky je tvořen nezpevněným travním porostem. 
Tento povrch se odtěží a nahradí se zhutněným asfaltovým recyklátem.

Ulice Pod Strání komunikace u trati - Nelahozeves, Hleďsebe 1
Současný povrch je tvořen nesourodým stavebním materiálem, 
který bude odtěžen a nahrazen zhutněným asfaltovým recyklátem.

Křižovatka ulic V Závětině a V Loučkách
Současný stav povrchu vozovky v křižovatce vykazuje značné 
množství výtluků a nerovností. V prvé řadě dojde k odfrézování 
stávajícího asfaltového krytu. Následně k výškovým úpravám  
vodovod. uzávěrů a krytů kanálových šachet. Dále potom spojovací  
postřik a bude provedena vyrovnávka s ACL16 v rozsahu 75kg/m2. 
Vrchní kryt bude proveden ACO11 v tloušťce 5 cm. Spoje budou 
zality asfaltovou pružnou zálivkou.

Ulice Kralupská - Nelahozeves
Současný stav komunikace vykazuje hluboké propady ať už 
v příčném nebo vodorovném směru zejména u krytů kanálových 
šachet. Nejprve dojde k odfrézování asfaltového povrchu v celém 
profilu. Následně bude provedena sanace propadů štěrkovým ka-
menivem. Následuje výšková úprava vod. uzávěrů a krytů kaná-
lových šachet, spojovací postřik a asfaltová vyrovnávka 75kg/m2. 
Na obrusnou vrstvu bude použit ACO11 o tloušťce 5 cm.

Ulice V Loučkách - Nelahozeves
 Povrch vozovky zde vykazuje rozpady, hluboké výtluky a místy 
ztrátu krytu vozovky. V prvé řadě dojde k seříznutí přesahujících 
krajnic .Následně bude provedeno odfrézování poškozeného  
poškozeného povrchu,proveden spojovací postřik, výšková úprava 
vodovodních uzávěrů a krytů kanál šachet, pokládka vyrovnávací 
asfaltové vrstvy ACL16 v rozsahu 75kg/m2. Obrusná vrstva ACO11 
tloušťce 5cm. Napojení bude zalito pružnou asfaltovou zálivkou.

Ulice V Loučkách recyklát - Nelahozeves
Povrch komunikace je zde tvořen vzhledem k nové zástavbě nových 
domů různým stavebním materiálem. Tento materiál bude odtěžen 
a nahrazen zhutněným asfaltovým recyklátem, který bude napojen 
na stávající asfaltové komunikaci.

Opravy,  
na které byla poskytnuta dotace:
Ulice Pod Strání – Nelahozeves, Hleďsebe 1
Povrch vozovky vykazuje velkoplošné poruchy 
a rozpady povrchu vozovky způsobené nedosta-
tečným odvodem povrchových vod. V prvé řadě 
dojde k odvedení povrchových vod do přilehlého 
příkopu seříznutím přesahující zeminy. Následně 
pokládkou geomříže dojde k vylepšení podkladu 
vozovky.

Položením vyrovnávací asfaltové vrstvy a pokládkou  
obrusné vrstvy formou velkoplošné výspravy pomocí  
finišeru při dodržení příčného sklonu 2 % dojde 
k odstranění závad na komunikaci.

Ulice Školní – Nelahozeves
Povrch vozovky zde vykazuje jak rozpady, tak  
výrazné propady komunikace v důsledku pokládky 
inženýrských sítí s nedostatečným zhutněním  
zejména kolem armatur vodovodního řádu tak  
zejména kolem poklopů revizních šachet kanalizace.

Nejprve musí dojít výškovým úpravám jak vodo-
vodních uzávěrů tak poklopů revizních šachet  
kanalizace. Následně odfrézování výtluků a rozpadů. 
Pokládka asfaltových směsí bude provedena do 
upravených výtluků a spoje zality flexibilní zálivkou. 
Pro odstranění povrchových trhlin bude použit  
systém výsprav turbomechanizmi.

Ulice V Závětině –Nelahozeves
Povrch vozovky zde vykazuje rozpady, hluboké  
výtluky a místy ztrátu krytu vozovky. Povrch trpí 
nedostatečným odvodem povrchových vod. 
V prvé řadě doje k seříznutí přesahujících krajnic 
a tím bude odvedena povrchová voda do přilehlého  
příkopu. Následně bude provedena vyrovnávka 
asfaltovou směsí současně s výškovou úpravou 
vodovodních uzávěrů. Položení obrusného asfalto-
vého povrchu bude provedeno formou velkoplošné 
opravy pomocí finišeru.

Ulice Dolní Náves – Lešany
Povrch vozovky vykazuje jak rozpady, tak i ztrátu 
asfaltového krytu. Přilehlý odvodňovací žlab je 
rozpadlý a z části chybí vůbec. V prvé řadě dojde 
k položení nového odvodňovacího žlabu a vybourání 
zbytků asfaltového krytu vozovky. Před pokládkou 
vyrovnávky dojde ještě k výškové úpravě kanalizač-
ních poklopů revizních šachet kanalizace. Pokládka 
obrusné asfaltové vrstvy bude provedena formou 
velkoplošné opravy pomocí finišeru.

Technická zpráva k opravám místních  
komunikací v působnosti OÚ Nelahozeves

Projekt „Obnova místních komunikací Nelahozeves“  
je spolufinancován z programu MMR
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v Nelahozeveském  
zpravodaji?

Chcete mít  
ReKLAMu

Napište na  
ZPRAVODAJ@NeLAHOZeVeS.CZ  
nebo svou žádost podejte na 
Obecním úřadě Nelahozeves.

Inzerce je zpoplatněná, cena  
závisí na formátu reklamy:

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

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

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

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

Inzerci lze zaplatit buď přímo na 
OÚ nebo Vám Obec Nelahozeves 
vystaví fakturu na danou částku.

Nelahozeveský zpravodaj vychází  
pětkrát ročně v nákladu 750 ks  
v černobílém provedení. Barevná  
verze je potom umístěna na oficiál-
ních stránkách obce www.nelaho-
zeves.cz i neoficiálním webu Nela.cz.

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

Nelahozeveský zpravodaj

Vydává obec Nelahozeves.  
Pro občany obce zdarma. 

Vychází nepravidelně. Náklad: 750 výtisků.  
Tiskne Tiskárna Kočka, Slaný. 
Redakce: Bc. Soňa Brunnerová  
Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová. 

Nelahozeveský zpravodaj je veden jako periodický tisk s evi-
denčním číslem MK ČR E 21695.  
Plánovaná uzávěrka příštího čísla: 13. 11. 2016. 

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 hod. 

Harmonogram prací v roce 2016
•	 Ulice pod Strání - 29. 9. až 30. 10.

•	 Školní - 12. 10. do 3. 11.

•	 V Závětině -  29. 9. do 29. 10.

•	 Dolní Náves - Lešany - 19. – 30. 9., 24. – 29. 10.

•	 křižovatka ul. V Závětině a V Loučkách - 29. 9. do 29. 10.

•	 Kralupská - 14. – 21. 9., 21. – 29. 10.

•	 V Loučkách - 29. 9. do 29. 10.

•	 pokládání recyklátů (týká se ulic V Loučkách, Pod Strání, U Žlábku)  
25. 10. – 20. 11.

•	 Pod Strání (zámková dlažba) 26. 10. až 22. 11. (+ týden na vyklizení staveniště)

Hledání zapomenuté krásy  
urbex fotografie na zámku Veltrusy
Michal Mižu Seidl, David Topol a Martin Ketner, členové Urbex Teamu Kralu-
py nad Vltavou, hledají krásu v zániku - ve starých domech, zámcích, kostelích 
nebo továrnách, které už dávno neslouží svému účelu. Do světa těchto opuště-
ných budov můžete nahlédnout skrze jejich fotografie. 

Výstava se koná v infocentru zámku Veltrusy do začátku listopadu. 
Infocentrum najdete na adrese Františka Šafaříka 22 (hlavní brána u parku).
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krajské a senátní volby



Sociální komise  
obce Nelahozeves byla zřízena
Vážení spoluobčané.

Rozhodnutím starosty obce byla dnem 1. května 2016 zřízena sociální komise obce ve složení: 
předseda = Ing. Mgr. Jan Ryšavý, členové pí. Jana Turecká a pí. Alena Kotrčová. Komise navazuje na 
úspěšnou činnost sociální komise obce z minulých let (ukončeno k 31. prosinci 2012), kterou řídila 
pí. Květuše Ditrichová.

Komise se schází 1x za měsíc a kontaktovat lze členy komise kdykoliv cestou sekretariátu obecního 
úřadu Nelahozeves  (tel.: 315 785 059, e-mail: obec@snelahozeves.cz, nebo přímo předsedu komise 
– občanský poradce na 731 168 704 a lesrys@seznam.cz.

Působnost a úkoly sociální komise obce vycházejí z příslušných ustanovení zákona č. 120/2000 Sb., o 
obcích (§ 2, 35, 122) a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 37 a 94), jsou konkretizovány 
na podmínky obce a schváleny starostou obce.

Nyní je prvořadým úkolem komise zjistit potřeby poskytování sociálních služeb osobám žijí-
cím na území obce (§ 94 písm. a) zák.č. 108/2006 Sb).

Sociální komise žádá sociálně potřebné občany obce (jejich příbuzné, opatrovníky a členy domác-
ností) o nahlášení (předání) jména,  adresy trvalého a dočasného bydliště a kontaktu na sociálně po-
třebného občana a specifikaci potřeby jeho konkrétní služby. Preferujeme e-mailovou koresponden-
ci se spolubydlícím nebo opatrovníkem. 

Pro informaci uvádíme hlavní činnosti terénní pečovatelské a ošetřovatelské 
péče, které bychom chtěli postupně a přednostně v přijatelných cenách  
v obci zabezpečit: 

•	 Osobní asistence;

•	 Zdravotní úkony kvalifikované zdravotní sestry;

•	 Pečovatelský dohled nad seniorem;

•	 Zajištění stravování a obědy do domu;

•	 Drobné nákupy, pochůzky po úřadech a doprovod k lékaři;

•	 Podpůrné terapeutické a rehabilitační služby do domu;

•	 Sociální a právní poradenství  - je již zabezpečeno v občanské poradně;

•	 Odlehčovací služby.

Obsah výše uvedených služeb a způsoby úhrady stanoví zákon č. 108/2006 Sb. a Vyhláška č. 
505/2006 Sb. Bližší informace poskytnou členové sociální komise ústně po registraci a při návštěvě 
sociálně potřebného občana. Písemné informace lze poskytnout předsedou komise pouze návště-
vou v občanské poradně nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

Ing. Mgr. Jan Ryšavý




