Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 2. 5. 2016
v sále TJ Dynamo Nelahozeves

Zahájeno: 18:05
Ukončeno: 18:18

Zapsala: Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 3.5.2016
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:05 hodin.

Dámy a pánové,
vítám Vás na dnešním mimořádném zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves. Dnešní jednání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 7 členů zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, nebyla proti
němu vznesena připomínka a je uložen na obecním úřadu a zveřejněn na webových stránkách obce.
Konstatuji, že zapisovatelka pořizuje pro účely zápisu ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku.
Pokud je zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, prosím, aby se představil a sdělil
přítomným pro jaké účely tak činí.
Představil se: Miloš Mojžiš – audiovizuální záznam za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Štěpánku Rubešovou.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitele Ing. Olga Riegertová
a Ladislav Velič.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 1/5/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Ing. Olga Riegertová a Ladislav Velič.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Udělení čestného občanství paní Lidušce Čapkové

Návrh usnesení:
1. Udělení čestného občanství paní Lidušce Čapkové

Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 2/5/2016 Program zasedání
1. Udělení čestného občanství paní Lidušce Čapkové

3. Udělení čestného občanství paní Lidušce Čapkové
Slova se ujal p. starosta Kebrle:
Vážení hosté,
dovolte, abych Vás ještě jednou přivítal na tomto mimořádném zasedání zastupitelstva.
Dnes jsme se tu sešli, abychom udělením čestného občanství vyjádřili respekt k celoživotnímu dílu
paní Lidušky Čapkové. Je to poprvé, kdy čestné občanství neobdrží osobnost světoznámá, ale „jeden
z nás“. To nic nemění na tom, jak důležité je připomenout si význam odkazu paní Čapkové pro obec
Nelahozeves.
Protože jsem paní Čapkovou osobně neznal, a protože jsou tu mezi námi povolanější, kteří o paní
Čapkové promluví, rád bych spíše mluvil o významu jejího čestného občanství pro všech zhruba 1900
občanů Nelahozevsi.
Sama paní Čapková by možná ani udělení čestného občanství nepotřebovala. Byla a je totiž
všeobecně uznávanou „čestnou občankou“ i bez dnešního zasedání zastupitelstva. Udělení čestného
občanství je ale důležité pro nás všechny osobně. Je důležité zejména pro povzbuzení všech těch
z Vás, kdo děláte v jakékoliv oblasti „krok navíc“. Vedete sportovní oddíly, věnujete se rozvoji aktivit
dětí, organizujete akce seniorů, organizujete setkávání sousedů, a tak bych mohl pokračovat.
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Vaše role v životě obce je nezastupitelná. Vy tvoříte to, co pan prezident Havel nazýval občanskou
společností.
Pokud je taková dobrovolná, nebo chcete-li, dobrovolnická, činnost provázena vytrvalostí a odvahou
vzniká odkaz. Odkaz, který je natolik silný, že inspiruje ostatní k následování. Přemýšlejme o tom, jak
každý z nás může v rámci svých sil a možností příklad paní Čapkové následovat.
Často si v poslední době připomínám větu, kterou mi asi před půl rokem řekl pan místostarosta. Ptal
jsem se ho na to, jak podle jeho názoru vypadá šťastná obec. Začal mluvit o tom, že největší
hodnotou je, že o sobě navzájem můžeme uvažovat jako o sousedech. Proto si dnes znovu
připomeňme naši „čestnou sousedku“, paní Lidušku Čapkovou.
Nyní předávám slovo p. Jirků:
Dne 4. 9. 2015 jsme se rozloučili s naší nenahraditelnou členkou a funkcionářkou Liduškou Čapkovou,
rozenou Novákovou.
Liduška se narodila do vlastenecké, sokolské rodiny pana Antonína Nováka, který býval svého času
také starostou obce Nelahozeves.
Ona i celá její velká rodina se věnovali po celý život tělovýchově, sportu a kultuře. Po obnovení Sokola
v roce 1945 se začala aktivně věnovat tělovýchově a sportu a byla též členkou ochotnického spolku
divadelního při Sokolu Hleďsebe – Podhořany, později T.J. Dynamo Nelahozeves. Po zrušení Sokola
v roce 1948 se dále plně věnovala práci v tělovýchově a ani perzekuce v padesátých letech její
přesvědčení v duchu Tyrše a Fügnera nezlomila.
Stala se cvičitelkou a později náčelnicí základní tělesné výchovy. Byla iniciátorkou a organizátorkou
mnoha sportovních vystoupení, závodů, nácviků na spartakiády a sokolské slety. Byla organizátorkou
dětských táborů, dětských karnevalů, šibřinek, dne dětí jako pohádkový les a oslav výročí
tělovýchovné jednoty i různých tělovýchovných výstav a výstav ochotnického spolku.
Byla to osobnost, která svou pracovitostí a organizačními schopnostmi uměla nadchnout pro tuto
činnost mnoho lidí a všech těchto akcí se zúčastňovala celá její velká rodina.
Byla též velice talentovanou herečkou v ochotnickém spolku při T.J. Dynamo, který vedl, také
nezapomenutelný, Míla Zázvorka. Vytvořila bezpočet rolí v mnoha divadelních představeních až po
nezapomenutelnou Luisu Doollitleovou ve hře Pygamion, pro kterou jsme ji nazývali „naše Dulitlová“.
Byla velice oblíbená a spolehlivá, zastávala mnohé tělovýchovné funkce jak v rámci okresu, tak i kraje.
Byla organizátorkou srazu ochotníků po padesáti letech, který se konal v roce 2006 a další se
opakovaly až po devátý sraz, který se konal v roce 2015 a to 7. února na 95. výročí založení „Sokola“,
nyní T.J. Dynamo.
Na tyto srazy se rádi sjížděli členové naší jednoty, jak z okolí, tak i zdáli aby si zavzpomínali na
nezapomenutelné chvíle prožité jak při sportu tak i při divadle. Za to vše jsme jí neskonale vděčni.
Pod svým vedeným vychovala několik generací dětí a řadu úspěšných sportovců, kteří na ni s láskou
vzpomínají.
Toto je jen stručná vzpomínka na její tvůrčí život a její celoživotní dílo, za které by si jistě zasloužila
stát se čestnou občankou obce Nelahozeves.
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p. Jirků předal slovo p. Pantůčkové:
Dovolte mi malou vzpomínku na paní Čapkovou za nespočet cvičenců a cvičenek, které provedla
sokolským cvičením od dětských let a mnohé nasměrovala k cvičitelské praxi.
Každé pondělí před půl 5 zabrzdilo před sokolovnou kolo a už to jelo. K dnešnímu cvičení Nazdar..a
my jsme začali ochutnávat různé sporty. A večer před 8 hodinou totéž pro ženy.
Dokázala srovnat plný sál cvičenců stejně jako plné hřiště, energie měla na rozdávání, nic nebylo
nemožné, vše se dá řešit!
Vzpomeňme na cvičení rodičů a dětí, mikulášské nadílky, pohádkový les a v neposlední řadě dětský
karneval a šibřinky a její poslední nezapomenutelnou Dancing Queen.
Ráda bych za vše poděkovala a znovu slibuji nejen za sebe, že se budeme snažit pokračovat v její
práci, i když nám to dá určitě víc zabrat. Děkuji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce uděluje čestné občanství paní Lidušce Čapkové.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 3/5/2016 Udělení čestného občanství paní Lidušce Čapkové
Zastupitelstvo obce uděluje čestné občanství paní Lidušce Čapkové.
Starosta předal listinu čestného občanství zástupcům rodiny p. Čapkové. Manžel paní Čapkové děkuje
za udělení čestného občanství manželce, která by ho přivítala a byla by ráda.
Syn paní Čapkové vzpomíná, jak do tělocvičny dlouho chodili, a je rád, že si občané jeho maminky
váží.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 18:18 hodin.

Ladislav Velič
ověřovatel

Ing. Olga Riegertová
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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